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Sammanfattning 
Syftet med studien var att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en 
dubbel karriär i övergången till högre studier. I studien deltog 8 intervjupersoner, kvinnor i 
åldrarna 19–29 (M=25, SD=3.25) där samtliga deltagare har erfarenhet av att kombinera 
elitgolf och högre studier. I studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer och var baserade 
på karriärövergångsmodellen. Alla deltagarna har varit aktiva inom golf i minst 9 år 
(M=14.75, SD=4.5). Resultatet analyserades via en kvalitativ innehållsanalys med 
utgångspunkt från karriärövergångsmodellen och delades in i åtta kategorier utifrån de 
teoretiska begreppen utmaningar, resurser, hinder och copingstrategier. En översikt av 
resultatet presenteras i Bilaga 1. Resultatet visar att deltagarna upplever flera olika 
utmaningar, där en av de mest förkommande utmaningarna var tidsbristen i balansen mellan 
olika delar av livet. Enligt deltagarna är stödet från golfkompisar och friheten att planera sin 
tid betydande resurser. De upplevda hinder som ansågs hämma utveckling refererar till brist 
på återhämtning samt bristande ekonomi. För att hantera den dubbla karriären användes flera 
copingstrategier, där den viktigaste relaterar till att planera och strukturera. Studiens resultat 
stämmer överens med tidigare forskning och genererar vilka upplevelser som inkluderas för 
svenska elitgolfspelande kvinnor som genomför en dubbel karriär. Några av de intressanta 
resultaten i studien var att en lång golfkarriär ansågs både som positivt och negativt och att en 
sommaridrott som golf underlättar den dubbla karriären. 
 
 
Nyckelord: copingstrategier, hinder, holistiska karriärutvecklingsmodellen, högre studier, 
karriärövergångsmodellen, resurser, utmaningar. 
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Abstract 
The purpose of the study was to explore Swedish female elite golfers’ experiences of a dual 
career. The study included 8 interviewees, women aged 19–29 (M = 25, SD = 3.25), where all 
participants have experience combining elite golf and higher studies. In the study, two focus 
group interviews were conducted and were based on the career transition model. All 
participants have been active in golf for at least 9 years (M = 14.75, SD = 4.5). The results 
were analyzed by a qualitative content analysis based on the athletic career transition model 
and divided into eight categories based on the theoretical concepts of challenges, resources, 
obstacles and coping strategies. An overview of the results is presented in Appendix 1. The 
results show that the participants experience several different challenges, where one of the 
most common challenge was the lack of time in the balance between different parts of life. 
According to the participants, the support of golf friends and the freedom to plan their time 
are significant resources. The perceived barriers that were considered to inhibit development 
refer to a lack of recovery and a lack of finances. To manage the dual career, several coping 
strategies were used, the most important of which relates to planning and structuring. The 
study results are consistent with previous research and generate what experiences are included 
for Swedish elite female golfers who are pursuing a dual career. Some of the interesting 
results in the study were that a long golf career was considered both positive and negative and 
that a summer sport as golf facilitated the dual career. 
 
 
Keywords: Barriers, career transition model, challenges, coping strategies, higher studies, 
holistic athletic career model, resources.
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En dubbel karriär refererar till en karriär med två huvudsakliga fokusområden där en idrottare 
kombinerar en satsning på sin idrott parallellt med studier eller arbete (Stambulova & 
Wylleman, 2019). Enligt Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér (2015) har 53% av 
landslagsidrottare (olika idrotter) haft en dubbel karriär och bör därmed ses som ett naturligt 
inslag av en framgångsrik idrottskarriär. Aquilina (2013) menar att kraven inom elitidrotten 
idag ökar vilket kan leda till att idrottare ägnar mer tid och energi för att uppnå idrottslig 
framgång. Detta medför en ökad risk för ensidig identitetsutveckling och eventuella problem 
(ex. identitetskris, depression och minskat självförtroende) vid karriäravslut (Wylleman & 
Rosier, 2016). Konceptet dubbel karriär är en del av en livslång karriär och kan vara 
lösningen för att undvika problem vid karriäravslut samt förbättra prestation inom idrotten 
(Stambulova, Engström, Franck, Linnér & Lindahl, 2015). 

Tidigare forskning rapporterar en rad olika fördelar för idrottare med en dubbel karriär 
som att exempelvis förbereda sig för ett idrottsligt karriäravslut, ökar de finansiella 
möjligheterna, skapar nya sociala relationer, mildrar pressen att prestera samt utvecklar 
perspektivet på livet som helhet (Aquilina, 2013; Stambulova et al., 2015; Wylleman & 
Rosier, 2016). Trots många fördelar rapporterar tidigare studier även flera svårigheter med en 
dubbel karriär som exempelvis ökade träningskrav inom idrotten och ökade examinationskrav 
på högskola vilket leder till begränsad tid för sociala aktiviteter (Brown et al., 2015; Fryklund, 
2012). En förklaring till att en dubbel karriär, inkluderande idrott och högskolestudier, anses 
vara utmanande kan vara för att det ökar krav i flera av livets områden samtidigt (Brown et 
al., 2015). Detta medför en upplevd oro och ångest över att vara en framgångsrik 
studentidrottare (Ryba, Stambulova, Selänne, Aunola, Nurmi, 2017). Om en idrottare har 
svårt att hantera upplevelsen av dubbel karriär ökar risken för hög stress, överträning, 
utbrändhet, skador och tidigt karriäravslut (Baron-Thiene & Alfermann, 2015; Gustafsson, 
Kenttä, Hassmén & Lundqvist, 2007; Ivarsson, Stambulova & Johnson, 2018). López de 
Subijana, Barriepedro och Conde (2015) menar att det inte handlar om att undanröja 
utmaningar utan att hjälpa idrottaren att utveckla kompetenser för att hantera upplevelsen av 
dubbel karriär. Dock indikerar tidigare studier att män och kvinnor har olika upplevelser av en 
dubbel karriär. Tekavc (2017) menar att kvinnor rapporterar en högre andel mental och fysisk 
trötthet än män, upplever andra krav från övriga om råden av livet samt avslutar sina 
idrottskarriärer tidigare än män (Tekavc, 2017). Andra studier visar även att kvinnor har lägre 
idrottslig identitet jämfört med männen (López de Subijana et al., 2015; Ekengren, 
Stambulova, Johnson, Carlsson & Ryba, 2019). 

Under år 2018 var golfen det tredje största specialförbundet i Sverige med nästan en 
halv miljon aktiva medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2018a). Majoriteten av medlemmarna 
är män och endast 27,2% av medlemmarna under 2018 var kvinnor (Svenska golfförbundet, 
2019b). De kvinnor som var aktiva medlemmar under 2018 var 2,1% flickjuniorer (upp till 
och med 21år) och damseniorer (22+ år) 25,1% (Svenska golfförbundet, 2019b). Under 2019 
fanns 91 tjejer med på rankingen av Swedish golftour, där 32 elitspelare kommer ifrån ett 
annat land än Sverige (Svenska golfförbundet, 2019a). Antalet elitgolfspelande kvinnor som 
genomför en dubbel karriär i Sverige är få. Ett annat vanligt vägval för kvinnliga 
elitgolfspelare är att genomföra en dubbel karriär på college i USA. 

Stambulova och Wylleman (2019) rekommenderar framtida studier att bland annat 
fokusera på minoritets idrottare (ex. kvinnor). Vidare rekommenderas även studier på 
upplevelser av dubbel karriär i specifika idrotter eftersom det kan finnas skillnader mellan 
sommar- och vinteridrotter men även för att olika idrotter skiljer sig åt i tidig och sen 
specialisering och därmed kan upplevelserna skiljas åt (Stambulova & Wylleman, 2019). I 
framtida studier rekommenderas även ett holistiskt perspektiv (Stambulova & Wylleman, 
2019). Denna studie syftar till att utforska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av att 
kombinera golf och studier på högskola/universitet i Sverige. 



 

 

2 

Begreppsdefinitioner 
Dubbel karriär. En dubbel karriär inkluderar en karriär med två fokus områden: 

idrott och studier eller idrott och arbete (Stambulova & Wylleman, 2019). Enligt EU:s 
riktlinjer kan en dubbel karriär inom idrotten definieras som en sammanfattning av krav för 
att en idrottare ska framgångsrikt initiera, utveckla och avsluta en elitidrottskarriär som del av 
en livslång karriär i kombination med utbildning och/eller arbete, samt andra områden som är 
av betydelse i olika faser av livet (European Commission, 2012, s. 6). 

Studentidrottare. I föreliggande studie används termen studentidrottare och refererar 
till de individer som har erfarenhet av att kombinera högre utbildning tillsammans med en 
elitsatsning inom idrotten. En liknande definition har använts i tidigare studier (se Aquilina, 
2013). I föreliggande studie anses högre studier vara studier vid högskola eller universitet i 
Sverige. I föreliggande studie innebär elitsatsning inom golf att individen minst tävlat på en 
nivå som är jämförbar med svenska golftouren (Swedish golftour). 

För att öka förståelsen kring dubbel karriär i Sverige vill författarna lyfta fram några 
viktiga aspekter för högre studier i svensk kontext. I Sverige är utbildning på högskola fri från 
avgifter, studentidrottare antas till högskolan baserat på deras studiemeriter, studenter ges tre 
tillfällen/år för att klara examinationer i kurser, studenter behandlas som vuxna med ett eget 
ansvar för sina studier och den schemalagda tiden är begränsad vilket ger studenterna stort 
utrymme för att ta ansvar för sig själv och sina studier (Linnér, Stambulova, Lindahl & 
Wylleman, 2019). Utöver detta söker majoriteten av studenter studiebidrag och studielån hos 
centrala studiestödsnämnden (CSN) vilket ger studenter en finansiell trygghet under 
studietiden på högskola/universitet (Centrala studiestödsnämnden, 2019). 
Holistiska karriärutvecklingsmodellen 

Den holistiska karriärutvecklingsmodellen uppvisar de förändringar en idrottare 
genomgår parallellt i sex olika utvecklingsnivåer (Wylleman, 2019). Modellen har utvecklats 
i tre olika versioner (se Wylleman & Lavallee, 2004; Wylleman, Reints & De knop, 2013; 
Wylleman, 2019) som har resulterat i den senaste versionen som illustreras i Figur 1. 
Modellen visar de normativa övergångar i en idrottares utveckling i både idrottslig- och icke 
idrottslig miljö. Övergångar inom olika nivåer kan påverka hur framgångsrik en idrottare är i 
sin idrott och även i andra aspekter av livet. De sex olika nivåerna som inkluderas i modellen 
är idrotts-, psykologisk-, psykosocial-, akademisk/yrkesmässig-, finansiell- samt juridisk nivå 
(Wylleman, 2019). 

Föreliggande studie fokuserar på övergången till högre utbildning som innebär studier 
vid högskola eller universitet. En idrottare som genomgår denna övergång genomgår även 
andra övergångar i olika aspekter av livet samtidigt (Wylleman, 2019). Vid övergången till 
högre studier befinner sig idrottaren på optimeringssteget på den idrottsliga nivån och en 
vanlig utmaning är att idrottare övergår från att vara junior till senior inom idrotten samtidigt 
som idrottaren genomför den akademiska övergången till högskola/universitet. Detta medför 
högre krav inom både idrotten och studierna. Under samma period övergår idrottaren från att 
anses som en ungdom till att anses som vuxen på den psykologiska nivån och även på den 
juridiska nivån av modellen. Detta medför nya ansvarstaganden för idrottaren både på och av 
idrottsarenan. Nya utmaningar och krav för idrottaren i detta steg kan exempelvis vara att 
flytta hemifrån, ta större ansvar för planering i olika sammanhang samt att arbeta och betala 
skatt. I övergången till högre studier kommer det mest betydande sociala stödet för idrottaren 
från partner, tränare, experter, lagkamrater och andra studenter. Ett annat viktigt stöd för 
idrottaren är det ekonomiska stödet. Under övergången till högre studier är det framförallt 
idrottsförbund, SOK, sponsorer samt familjen som bistår med det viktigaste ekonomiska 
stödet. 
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Figur 1. Holistiska karriärutvecklingsmodellen (Wylleman, 2019). 
 
Karriärövergångsmodellen 

Karriärövergångsmodellen (se Figur 2) redogör för övergångsprocessen för en 
elitidrottare från ett karriärsteg till ett annat (Stambulova, 2003, 2009). En karriärövergång 
kan beskrivas som en förändringsprocess där elitidrottare behöver hantera de utmaningar 
(övergångskrav) som finns i situationen för att fortsätta utvecklas effektivt. För att hantera 
dessa utmaningar använder idrottare olika typer av copingstrategier som exempelvis att öka 
träningsmängden, planera sin vardag eller söka expertstöd. Hur effektivt en elitidrottare 
hanterar övergångskraven i den specifika situationen beror på den dynamiska balansen mellan 
resurser och hinder. Resurser är de faktorer som underlättar karriärövergången och består av 
inre- (ex. tidigare idrottslig och personlig erfarenhet) och yttre faktorer (t.ex. tillgängligt 
expertstöd). Hinder är de faktorer som hämmar eller hindrar elitidrottarens karriärövergång 
och kan även vara inre- (t.ex. låg självförtroende) och yttre faktorer (t.ex. brist på ekonomiska 
resurser). Resurser och hinder kan vara samma faktorer och beroende på person och specifik 
situation kan elitidrottarens ekonomi, motivation eller sociala stöd fungera som en resurs eller 
ett hinder (Stambulova, 2009). 

I modellen finns det två möjliga utfall, antingen en lyckad och effektiv övergång eller 
en ineffektiv övergång (Stambulova, 2009). När idrottaren innehar och kan använda de 
resurser som krävs för att på egen hand möta de hinder som övergången innehåller ger detta 
en framgångsrik och effektiv karriärövergång. En ineffektiv hantering innebär att övergången 
tar längre tid. En ineffektiv hantering av övergången uppstår när elitidrottaren saknar de 
resurser som krävs för att hantera ett eller flera hinder som karriärövergången medför. Om 
elitidrottaren får stöd i form av ökade resurser eller undanröjande av hinder och detta har en 
positiv effekt på individen leder detta till en lyckad men fördröjd karriärövergång. Om en 
idrottare inte får hjälp (stöd) med att hantera de hinder som upplevs vid en ineffektiv 
övergång leder detta till en misslyckad hantering av övergången. En misslyckad hantering av 
karriärövergången medför ökad risk för en utvecklingskris och därmed negativa konsekvenser 
(kostnad) som exempelvis överträning, psykisk ohälsa eller karriäravslut. Vid en misslyckad 
övergång behövs stöd för att hantera de negativa konsekvenser som uppstår (Stambulova, 
2009). 
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Figur 2. Karriärövergångsmodellen (Stambulova, 2009). 
 
Dubbel karriär som forskningsområde 

Under 1960-talet introducerades idrottskarriären som forskningsområde och fram till 
idag har flera skiften uppkommit gällande hur forskare ser på idrottskarriären som koncept 
(Stambulova & Wylleman, 2015). Termen idrottskarriär refererar till en flerårig 
idrottsaktivitet som valts av individen och syftar till att uppnå en individs högsta möjliga 
idrottsliga nivå (framgång) i en eller flera idrotter (Stambulova, Alfermann, Statler & Côté, 
2009). Ett viktigt skifte inom forskningen var att se en idrottare som enbart en presterande 
idrottare till att numera se idrottaren som en hel person med olika roller och intressen i livet 
(Wylleman & Lavallee, 2004). Termen dubbel karriär introducerades under 2007 (European 
Commission, 2007) och har sedan dess varit delaktig i forskningen på olika sätt. Majoriteten 
av studier mellan 2007–2018 har varit kvantitativa följt av kvalitativ metod (Guidotti, Cortis, 
& Capranica, 2015; Stambulova & Wylleman, 2019). 

Applicerad idrottspsykologi har även ändrat sitt fokus från mestadels 
prestationsoptimering till ett perspektiv där idrottaren ses som en individ som genomför en 
idrottskarriär som en del av en livslång karriär kombinerat med övriga delar av livet 
(Stambulova, 2010). Från detta holistiska perspektiv ges ett karriärstöd som syftar till att 
stödja och främja både den idrottsliga karriären och personliga delarna av individens liv 
genom bland annat använda fördelar som skapas inom idrotten (t.ex. personliga egenskaper) 
och överföra dem till ett framtida yrkesliv (Stambulova, 2010). Denna förflyttning kan bero 
på att tidigare forskning hade utvecklat två teoretiska modeller (Holistiska 
karriärutvecklingsmodellen och Karriärövergångsmodellen) och som numera fått stort stöd 
och används regelbundet inom forskningen av dubbel karriär. 

År 2012 publicerades de europeiska riktlinjerna för dubbel karriär (European 
Commission, 2012). Dessa riktlinjer skapades för att vara inspiration för skapandet av 
nationella riktlinjer samt att öka medvetenheten om konceptet dubbel karriär bland nationer i 
Europa (European Commission, 2012). Vidare syftar dessa riktlinjer till att medvetengöra 
regeringar, idrottsförbund, utbildningsinstitut och arbetsgivare om att skapa rätt miljö för 
idrottare med dubbel karriär och detta inkluderar även lämplig juridisk- och ekonomisk 
struktur och en anpassad strategi som respekterar skillnader mellan olika idrotter (European 
Commission, 2012). Baserat på dessa europeiska riktlinjer skapades nationella riktlinjer i 
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Sverige år 2018 (Riksidrottsförbundet, 2018b). De nationella riktlinjerna i Sverige ämnar 
bidra med bland annat ökad medvetenhet om elitidrottande studenters dubbla karriärer, öka 
samverkan mellan akademi och idrotten samt utveckling av strategier för att främja 
elitidrottande studenters möjligheter till framgångsrika dubbla karriärer vid universitet och 
högskolor (Riksidrottsförbundet, 2018b). En dubbel karriär med kombinationen av idrott och 
utbildning pågår från grundskolan, gymnasium och upp till högre nivåer av utbildning som 
högskola och universitet (European Commission, 2012). Stambulova & Wylleman (2019) 
menar att utvecklingen av teoretiska ramverk som holistiska karriärutvecklingsmodellen 
sådde ett frö (fritt översatt från eng. ”planted a seed”) för studier av dubbel karriär i Europa. 
Det centrala fokusområdet inom forskningen har tills nyligen varit dubbel karriär där idrottare 
kombinerar idrott och utbildning (Stambulova & Wylleman, 2019). 
Tidigare forskning av dubbel karriär 

Tidigare forskning har identifierat flera fördelar för idrottare som genomför en dubbel 
karriär. Forskare har bevisat att en dubbel karriär är en effektiv lösning för att förbereda 
elitidrottare för livet efter idrottskarriären (Stambulova et al., 2015). Vidare menar 
Stambulova et al. (2015) att om den optimala balansen mellan studier och idrott kan 
upprätthållas kan detta hjälpa idrottare att uppnå både idrottsliga- och akademiska mål samt 
hälsa och välmående. 

I en studie som genomfördes på idrottare med dubbel karriär beskriver idrottarna flera 
fördelar med att kombinera studier och idrott (Aquilina, 2013). Idrottarna i studien menar att 
genom att fokusera på flera aspekter av livet (idrott och utbildning) minskar pressen att 
prestera inom respektive område, förbättrar sociala relationer samt att de utvecklar färdigheter 
som är användbara inom flera områden av livet. Vidare menar idrottarna att genomförande av 
dubbel karriär ökar tryggheten för ett framtida karriäravslut samt förbättrar prestationen inom 
idrotten om den akademiska miljön är anpassad för dubbel karriär (Aquilina, 2013). De 
europeiska riktlinjerna för dubbel karriär redovisar även en rad olika fördelar med dubbel 
karriär (European Commission, 2012). Majoriteten av de fördelar som funnits kan relatera till 
hälsa och välbefinnande, personlig utveckling samt sociala fördelar. Några av de fördelar som 
lyfts fram är balanserad livsstil, minskad stress, utvecklar den personliga identiteten samt ökar 
anställningsbarheten efter ett karriäravslut (European Commission, 2012). 

En tidigare studie visar även att studentidrottare upplever utmaningar som ökade 
träningskrav inom idrotten, ökade examinationskrav på högskolan, ökat personligt ansvar 
samt tränarbyte (Brown et al., 2015). Andra faktorer som lyfts fram med att påbörja studier på 
högskola är att flytta hemifrån och därmed minskas det sociala stödet från vänner och familj 
(Brown et al., 2015). Fryklund (2012) rapporterar även att studentidrottare upplever ökad 
stress för att de inte kan deltaga i sociala aktiviteter med kamrater på grund av tidsbrist. Enligt 
Ryba et al. (2017) upplever studentidrottare ångest och oro för att lyckas i båda områdena 
samtidigt. Vidare menar Ryba et al. (2017) att idrottare som kombinerar idrott med studier har 
svårt att balansera tiden mellan områdena, vilket medför oro kring hur de beslut som tas 
påverkar deras framtid. Ekengren et al. (2019) rapporterar även att flera idrottare som vill 
kombinera studier på högskola och idrott på hög nivå saknar stöd från tränare (att studera) och 
lärare (att idrotta). Enligt de europeiska riktlinjerna för dubbel karriär är balansen mellan 
idrott och studier en av de huvudsakliga utmaningarna och framgången av dubbel karriär 
beror mycket på miljön och de involverade nyckelpersonerna (European Commission, 2012). 
Samtliga utmaningar rekommenderas att hanteras med hjälp av att utveckla personliga 
kompetenser hos idrottare istället för att undanröja de utmaningar och hinder som upplevs 
(López de Subijana et al., 2015). Tidigare forskning indikerar att några av de absolut 
viktigaste kompetenserna för att hantera en dubbel karriär är förmågan att planera i förväg, 
prioritera det som måste göras, använda tiden effektivt, vara dedikerad och uthållig samt att 
ha viljan att göra de uppoffringar som krävs (Linnér et al., 2019). Vidare visar tidigare 
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forskning att även om en dubbel karriär inkluderande högre studier och idrott ansågs som 
utmanande för idrottarna så är det möjligt att genomföra och att det medför flera fördelar för 
idrottarna (Fryklund, 2012). Några av de viktigaste copingstrategierna för att hantera en 
dubbel karriär var att hantera sin tid på ett effektivt sätt, planera samt öka ansträngningen i 
både träning och tävling (Fryklund, 2012). 

Tidigare studier lyfter fram att det finns ett behov av studier på kvinnor eftersom 
majoriteten av det studier som genomförts innehåller mestadels män, men även för att 
kvinnors upplevelser skiljer sig från mäns (Debois, Ledon & Wylleman, 2015; Ekengren et 
al., 2019). Tekavc (2017) menar att kvinnors karriärvägar är mer utmanande, speciellt i 
utvecklings- och optimeringssteget av den holistiska karriärutvecklingsmodellen. Kvinnor 
rapporterar högre nivåer av mental och fysisk trötthet, högre nivåer av stress samt mer 
begränsade ekonomiska resurser (Tekavc, 2017). Kvinnor rapporteras även löpa större risk för 
utbrändhet inom idrott (Sorkkila, Ryba, Aunola, Selänne, Salmela-Aro, 2017). Vidare har 
kvinnor ett större fokus på en plan för framtiden och påverkas mer av föräldraskap, vilket är 
bidragande faktorer till att kvinnor slutar med idrott tidigare (Tekavc, 2017). Ekengren et al. 
(2019) rapporterar även att kvinnor har en lägre idrottslig identitet jämfört med män. 
Sammanfattning 

Idag ställs det högre krav på elitidrottare vilket innebär att de måste spendera mer tid 
på sin idrott för att uppnå idrottslig framgång (Aquilina 2013). Detta ökar risken för ensidig 
identitetsutveckling och kan medföra problem (ex. identitetskris, depression och minskat 
självförtroende) vid karriäravslut (Wylleman & Rosier, 2016). En föreslagen effektiv lösning 
för denna problematik är konceptet dubbel karriär där idrottare kombinerar studier med en 
satsning inom idrotten (Stambulova et al., 2015). Tidigare forskning indikerar att detta 
koncept medför både fördelar och svårigheter för elitidrottare som berör områdena hälsa, 
välmående, balanserad livsstil samt socialt umgänge (European Commission, 2012; Fryklund, 
2012). Vidare menar även tidigare forskning att upplevelserna mellan kvinnor och män skiljer 
sig åt (Debois et al., 2015; Ekengren et al., 2019; Tekavc, 2017). Tidigare forskning menar att 
en viktig del för att hjälpa elitidrottare att hantera en dubbel karriär är att ge stöd för att hjälpa 
dem att utveckla användbara kompetenser (Linnér et al., 2019). Därmed ökar värdet för att 
studera upplevelser av en dubbel karriär inkluderande elitidrott och högre studier för att 
möjliggöra effektivt stöd. 

Framtida studier rekommenderas fokusera på upplevelser av olika idrotter i 
kombination med studier och framförallt minoritetsidrottare som exempelvis kvinnor 
eftersom detta inkluderar andra upplevelser (Stambulova & Wylleman, 2019). Vidare är det 
intressant att studera specifika idrotter för att upplevelserna kan skiljas åt mellan sommar- och 
vinteridrotter (Stambulova & Wylleman, 2019). Det finns även rekommendationer för att 
studera dubbel karriär ur ett holistiskt perspektiv (Stambulova et al., 2009). I svenska 
golfförbundets verksamhetsidé inkluderas även målet om att erbjuda en individanpassad 
utvecklingskedja från nybörjare till yppersta världsklass samt att en delstrategi ska vara att 
möjliggöra golf och studier för elitsatsande spelare (Svenska golfförbundet, 2019c). Baserat 
på dessa rekommendationer samt att de europeiska riktlinjerna för dubbel karriär 
rekommenderar lämplig anpassning till olika idrotter är det relevant att utforska svenska 
elitgolfspelande kvinnors upplevelser av dubbel karriär. 
Syfte 

Syftet med studien är att utforska kvinnors upplevelser av att kombinera 
högskolestudier och elitgolf. Studiens frågeställningar är: 
1. Vilka utmaningar upplevs av elitgolfspelande kvinnor med dubbel karriär? 
2. Vilka resurser och hinder upplevs av golfspelande kvinnor med dubbel karriär? 
3. Vilka copingstrategier används av golfspelande kvinnor med dubbel karriär för att hantera 

upplevda utmaningar och hinder? 
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Metod 
Föreliggande studie har en kvalitativ design och utgår från ett ontologiskt realismperspektiv. 
Vidare intar studien även ett epistemologiskt post-positivistiskt perspektiv. Denna 
positionering av studien innebär att de förkunskaper och teoretiska utgångspunkter som 
författarna besitter och använder kommer influera vad som observeras. Vidare innebär detta 
ställningstagande att författarna erkänner att en verklighet existerar utöver det mänskliga 
medvetandet men att den saknar objektiv fullständighet, dock är strävan att uppnå den högsta 
möjliga objektiva sanningen inom ramen för studiens syfte. 
Deltagare 

Deltagarna i studien var kvinnor i åldrarna 19–29 (M=25, SD=3.25) som har 
erfarenhet av att kombinerat en elitsatsning inom golf tillsammans med studier på 
högskola/universitet i Sverige. Samtliga deltagare hade spelat golf i minst 9år (M=14.75, 
SD=4.5) och var bosatta i södra och mellersta delarna av Sverige. Fyra av deltagarna hade en 
pågående dubbel karriär och fyra deltagare hade nyligen slutfört sina dubbla karriärer. 
Kriterierna för deltagande i studien var att deltagarna som lägst tävlat på Swedish golftour. 
Urvalet valdes ut genom en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval där 
rekryteringen skedde via gemensamma kontakter men även genom att deltagarna 
rekommenderade andra lämpliga deltagare till studien (Denscombe, 2014). 
Intervjuguide 

En intervjuguide skapades för fokusgruppsintervjuerna där utgångspunkten var att 
besvara studiens syfte. Intervjuguiden var semistrukturerad (Maykut & Morehouse, 1994) och 
utgick från en huvudfråga som sedan följdes upp med följdfrågor. Frågorna utgick från 
teoretiska begrepp (utmaningar, resurser, hinder och copingstrategier) som inkluderas i 
karriärövergångsmodellen (Stambulova, 2009). Intervjun påbörjades med att deltagarna fick 
presentera sig själva med namn, ålder, antal år inom golfen, tävlingsnivå och studieinriktning. 
Detta för att få en djupare förståelse för vilka deltagarna var samt att deltagarna fick 
presentera sig för varandra. Intervjun fortsatte sedan med huvudfrågan som var: Hur upplever 
du att kombinera golf och studier? Deltagarna förde samtalet till stor del på egen hand med 
stöd av moderator och berörde studiens frågeställningar. Deltagarna diskuterade och hjälpte 
varandra att lyfta fram betydelsefulla upplevelser som inkluderas i en dubbel karriär med golf 
och högre studier. För att utveckla diskussionerna ytterligare ställdes ett antal följdfrågor som 
deltagarna fick möjligheten att reflektera och diskutera för att berika innehållet för studiens 
syfte som exempelvis; vad är det svåraste med att kombinera golf och studier? Hur hanterade 
du dessa utmaningar? Vad hjälper eller underlättar för dig att kombinera golf och studier? 
Intervjun avslutades med att summera ihop det som deltagarna sagt under intervjun samt att 
de fick möjlighet att addera övriga tankar och reflektioner i ämnet. 
Etik 

Studien följde de etiska riktlinjer som tagits fram av Vetenskapsrådet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare fick ett informationsbrev utskickat via mail innan 
studien genomfördes där informationen om studien var presenterad. Ansvariga för studien 
valde även att framföra informationen till deltagarna muntligt på plats. Det framfördes att 
deltagandet i studien är frivilligt och att möjligheten finns att hoppa av studien när som helst 
utan att förklara anledningen. Deltagarna informeras även om att intervjun kommer spelas in 
för att sedan transkriberas så att ansvariga för studien kan analysera materialet. Deltagarna 
informerades om att enbart de ansvariga för studien kommer lyssna på ljudfilen samt att de 
som deltagare i studien kommer förbli anonyma. Deltagarna blev även medvetna om att 
ljudfilen kommer överföras till ett USB minne så att filen kan raderas från mobiltelefonerna. 
USB minnet kommer förvaras inlåst så att enbart ansvariga för studien har tillgång till den. 
När deltagarna tagit del av informationen fylldes samtyckesförklaring i av samtliga deltagare. 
Procedur 
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Datainsamlingen skedde via två fokusgruppsintervjuer. En av de två intervjuerna 
genomfördes via digital plattform (Skype). Enligt Deakin och Wakefield (2013) är online 
intervjuer en metod som blir allt vanligare idag och är användbar när deltagarna befinner sig 
geografiskt långt ifrån. Vidare menar Deakin och Wakefield (2013) att Skype är den plattform 
som fungerar bäst för att genomföra intervjuer online. En fördel med fokusgrupper jämfört 
med enskilda intervjuer är att forskaren mer effektivt kan utforska varför en grupp individer 
tycker som det gör genom att samtalen flyter på mer naturligt (Kitzinger 1995). Vidare menar 
Kitzinger (1995) att det vardagliga och naturliga samtalet ger mer information om deltagarnas 
upplevelser. Detta genom att individen får delge sina upplevelser av ämnet och samtidigt 
utforska detta tillsammans med andra individer vilket ger information som är svårt att nå via 
enskilda intervjuer (Bryman, 2018). Det kan även innebära att deltagare kan utmana eller 
hålla med om upplevelser som de själva inte tänkt på (Bryman, 2018). I varje fokusgrupp 
deltog 4 deltagare. Datainsamlingen inleddes med att lämpliga deltagare till studien 
kontaktades via mail och telefon där informationen om studien presenterades. Efter att 
deltagarna givit sitt godkännande för att deltaga i studien bestämdes en lämplig tid och plats 
för intervjuerna. Den första intervjun genomfördes på en fysisk plats som passade deltagarna 
och den andra intervjun genomfördes via Skype (digital plattform). Samtliga deltagare skrev 
under en samtyckesförklaring där informationen om studien stod presenterad innan 
intervjuerna startade. Ansvariga för studien använde mobiltelefoner som hjälpmedel för att 
spela in intervjuerna. Intervjutiden varierade mellan 76–83 minuter (M=79.5, SD=3.5). 
Analys 

Materialet från studien analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys används för att utforska stora mängder 
textinformation och skapa systematiska koder och kategorier som symboliserar trender och 
mönster av använda ord, deras frekvens, deras relation till strukturen och resonemanget av 
kommunikationen (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). Denna analysmetod valdes för att 
möjliggöra en illustration av hur frekvent olika kategorier och teman förekom samt att 
författarna har en tidigare erfarenhet av denna metod. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
kan kvalitativ innehållsanalys inledas med att läsa transkriberingarna av intervjuerna flertalet 
gånger för att skapa en förståelse för innehållet. Därefter kan relevant information för studiens 
syfte extraheras och föras samman i ett dokument (Graneheim & Lundman, 2004). 
Meningsenheter skapas och kondenseras av det extraherade materialet och därefter 
konkretiseras genom skapandet av koder. Dessa koder kan sorteras efter likheter och 
skillnader för att skapa underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). De 
huvudsakliga delarna av analysen gick till på följande sätt: 
1. Författarna lyssnade igenom ljudfilerna och genomförde transkriberingarna. 
2. Transkriberingarna lästes igenom flertalet gånger av författarna samt att diskussioner fördes 
angående deltagarnas upplevelser. 
3.  Relevant information för studiens syfte extraherades via en deduktiv process där 
meningsenheterna som extraherades beskriver deltagarnas upplevelser av utmaningar, 
resurser, hinder samt copingstrategier. 
4. Med hjälp av en induktiv process skapades koder för meningsenheter som refererar till 
samma innehåll och för att göra innehållet konkret. 
5. Underkategorier skapades från koderna som relaterar till samma innehåll. 
6. Olika underkategorier parades ihop och delades in i olika kategorier. 
7. Samtliga kategorier sorterades in under rätt tema för att förklara deltagarnas upplevda 
utmaningar, hinder, resurser samt använda coping strategier. 
8. Resultatet presenterades sedan i matriser där de största kategorierna presenterades först 
samt att resultatet mer utförligt presenterades i text med citat från olika deltagare. 

Resultat 
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Resultatet från innehållsanalysen av fokusgruppsintervjuerna i föreliggande studie 
utgick från fyra olika teman som var upplevda utmaningar (övergångskrav), upplevda 
resurser, upplevda hinder samt copingstrategier. Kategorier och underkategorier skapades 
utifrån koderna som analyserats fram från materialet och beskriver elitgolfspelande kvinnors 
upplevelser av dubbel karriär. Samtliga kategorier och underkategorier som framkommit från 
analysen redovisas i en översikt i Bilaga 1. 
Utmaningar 

Inom temat utmaningar hittades två olika kategorier som var dubbel karriär och 
privatliv. Kategorin dubbel karriär kunde vidare delas in i tre underkategorier som var golf, 
studier och tidsbrist. Kategorin privatliv kunde även delas in i tre olika underkategorier som 
var ekonomi, personligt och socialt. 

Dubbel karriär. Inom kategorin dubbelkarriär beskrev deltagarna olika upplevda 
utmaningar som relaterar till golf, studier samt tidsbrist. Inom golfen beskrev deltagarna att de 
upplevde ökade prestationskrav. En intervjuperson förklarade ”Men det blir svårare och 
svårare…högre krav från idrotten eftersom man kommer upp i högre nivåer.”. Vidare menar 
en annan deltagare att det upplevs även övriga krav som att exempelvis deltaga vid PRO-am 
innan golftävlingen. En PRO-am innebär att några elitgolfspelare väljs ut för att spela med 
sponsorerna till tävlingen dagen innan tävlingen startar. Deltagaren beskriver det på följande 
sätt: 
 

Ja, oftast är dem behjälpliga vid Pro-am om man är ute i god tid. Men någonstans är 
det ju ändå dem som är uttagna först och hittar man inte ersättare för det så är det ju 
jag som ska vara där och då blir det ju böter om jag inte kan. 

 
En annan aspekt av dubbel karriär som upplevdes medföra flera utmaningar var studierna. Att 
klara av saker på egen hand, ta personligt ansvar samt ökade examinationskrav upplevdes som 
utmaningar av deltagarna. En annan utmaning som upplevdes av deltagarna var att klara av att 
hantera den tidsperioden där tävlingssäsongen och studietermin kolliderar. En deltagare 
uttalar sig på följande sätt: 
 

Sen blir det ju tuffare och tuffare desto längre upp i den akademiska karriären du 
kommer och det ställs högre och högre krav. Det var ju ganska tufft att skriva uppsats 
samtidigt med golfen de där månaderna för det tar ju så otroligt mycket mer tid än vad 
man tänker att det ska göra. 

 
Ytterligare en utmaning som upplevdes inom kategorin dubbel karriär är tidsbrist. Tidsbristen 
upplevs på grund av fullbokade dagar och deltagarna menar att inom både golf och studier 
finns det alltid mer saker att göra och arbetet upplevs aldrig ta slut. Dock är den främsta 
utmaningen gällande tidsbristen att hitta balansen mellan livets olika delar. Det är ett ständigt 
arbete med att spendera tillräckligt med tid inom både studier, golf och övriga områden av 
livet. En deltagare beskriver det på följande sätt ”Jag tänker att balansen är svårast och då blir 
det lite med ekonomin också. Ska man ha ett jobb också så blir det ytterligare en boll att hålla 
i luften.”. En annan deltagare reflekterar på följande sätt: 
 

När jag var på golfbanan så kände jag att jag skulle vara hemma och plugga och när 
jag var hemma och pluggade kände jag att jag skulle vara på golfbanan. Och när jag 
var med min familj behövde jag träna. 

 
Privatliv. Inom kategorin privatliv kunde tre olika underkategorier identifieras och 

dessa var ekonomi, personligt och socialt. De ekonomiska utmaningar som upplevdes 



 

 

10 

refererar främst till en oro för en ekonomiskt ohållbar framtid samt att det är svårt att ha ett 
arbete utöver den dubbla karriären. En idrottare beskriver oron för ekonomin på följande sätt: 
 

Jag är med i ganska mycket diskussioner om varför tjejer slutar med golf innan dem 
kommer ut och blir bra. Varför vi har så få duktiga tjejer. Det är mycket när man går 
ut gymnasiet och då vill man ju skapa sig en karriär och det är inte så lätt att tjäna 
pengar på golf. Det är ju så långt bort och det vet ju tjejerna om. Så då blir det att man 
skaffar sig något annat jobb och skaffar sig sin familj för det är mer stabil grej att göra 
eftersom det är så svårt med golfen och framförallt att tjäna pengar. 

 
En annan aspekt av privatlivet var personliga utmaningar. Personliga utmaningar refererar till 
att ha exempelvis höga krav på sig själv, oro för att passa in i kvinnonormen samt oro för 
föräldraskap. Deltagarna menar även att det upplevdes svårt att prioritera tiden och veta hur 
mycket tid som ska läggas på de olika områdena. Enligt deltagarna leder detta till en ständig 
kamp med dåligt samvete. Deltagarna uttryckte att de brottades med dåliga samvetet under 
perioder när de upplevde att det inte gjort tillräckligt eller inte hinner med olika åtaganden. 
När deltagarna befann sig på golfbanan kunde de ha dåligt samvete för att de inte studerade 
och när de studerade kunde de ha dåligt samvete för att de inte var på golfbanan. En deltagare 
beskriver det på följande sätt: 
 

Man blev aldrig klar för både golf och plugg är så, det är såna grejer där man aldrig 
blir klar för dagen. Man kan alltid göra mer. Vilket är ganska påfrestande mentalt. Det 
är ganska ofta man sitter med dåligt samvete och det är påfrestande. 

 
En annan deltagare uttryckte att: 
 

Det var svårt att prioritera tiden och att veta hur mycket tid man skulle lägga på varje 
grej. Det var en svårighet tycker jag. Och sen rent mentalt att inte tänka på skolan när 
man var på golfbanan och inte på golfen när man var i skolan. Utan att man alltid hade 
dåligt samvete när man inte var på något sätt. 

 
De sociala utmaningarna som beskrevs av deltagarna var att de missar sociala aktiviteter på 
grund av att all deras tid spenderas på idrott och studier. Samtidigt beskriver deltagarna att de 
upplever viss ensamhet samt att andra kompisar har svårt att förstå deras situation. En av 
deltagarna beskriver skillnaden mellan en vanlig student och en elitgolfspelare med dubbel 
karriär på följande sätt: 
 

Det blir svårt när man hänger med folk som inte är idrottare. Då är det lite mer gasker, 
fester och mer nollning och sånt som man kanske inte kan vara med på. En fika 
kanske jag kan vara med på men jag kan kanske inte kan vara med på festen om jag 
har tävling till helgen. Jag var nästan inte med någonting på min nollning för att jag 
hade tävlingar liksom. Så det blir en skillnad mot andra studenter som kan gå in 
helhjärtat för studentlivet. 

 
En annan deltagare lyfter upp utmaningen med att ha kompisar utanför idrotten och menar att 
det blir svårare och svårare att bibehålla kontakten med kompisar som inte är elitidrottare. 
Detta beskrivs på följande sätt: 
 

Jag har alltid varit tajt med två personer som inte har varit elitidrottare. Sen jag har 
flyttat hit har vi försökt ses någon dag i månaden och sen vart det var tredje månad. 



 

 

11 

Sen gick det ett halvår och nu har vi inte setts på ett år. Så nu över tid så har det blivit 
så att jag ägnat mindre och mindre tankeverksamhet till dem. Man har fortfarande lite 
kontakt via Messenger och Facebook men även det har dött ut lite. 

 
Resurser 

De resurser som funnits inkluderar både yttre- och inre resurser. De yttre resurserna 
var stödjande nätverk, ekonomi samt strukturella resurser. De inre resurserna refererar till 
personliga egenskaper och positiva känslor. 

Yttre resurser. Ekonomin var en underkategori som påverkade deltagarna i studien 
på olika sätt. En aspekt av ekonomin var att den kunde anses som en resurs eftersom 
sponsorer, en stöttande golfklubb och prispengar är ekonomiska stödfunktioner som 
möjliggjorde den dubbla karriären. En deltagare uttryckte ”just nu har jag snälla föräldrar och 
lite stöd från klubben och sponsorer”. En annan deltagare fortsätter ”Jag har alltid haft väldigt 
bra stöd från min hemmaklubb, vilket gjorde det möjligt för mig att åka på tävlingar som var 
längre bort”. Vidare menade deltagarna att föräldrarna var en viktig resurs för att lösa den 
ekonomiska situationen. En deltagare berättade: 
 

Jag lånar ju pengar av mina föräldrar och sedan så betalar jag tillbaka det succesivt. 
Jag har aldrig haft ett pluskonto eftersom om jag tjänar något och det blir över får jag 
betala tillbaka det till mamma o pappa. Så det stödet är viktigt. 

 
Att ha en stöttande och förstående partner som vet vad det innebär att vara en elitidrottare 
samt att ha stöd från kompisar är exempel på ett stödjande nätverk som lyftes upp av 
deltagarna. En deltagare uttryckte ”Jag har en sambo också som inte kan någonting om golf 
men han har fortfarande förståelsen för att golf är mitt liv liksom.”. En annan intervjuperson 
beskriver ”Men även att vi drev varandra framåt i golfen. Men att göra det samtidigt var bra 
så vi kunde hjälpas åt med olika moment. Så hjälpa varandra absolut.”. Att tränaren är 
medveten om och har förståelse för golfspelarnas dubbla karriär upplevdes som en yttre resurs 
av deltagarna. En deltagare uttryckte följande: 
 

Tränarna som jag är i kontakt med har ett ganska stort helhetstänk och vill att man ska 
må bra som person och det kan vara bra att ha något och göra för att koppla bort från 
golfen. Jag har aldrig stött på det som ett problem att min tränare tycker att jag lägger 
för mycket tid på skolan. 

 
Att ta hjälp av en idrottspsykologisk rådgivare är en annan yttre resurs som deltagarna lyfte 
fram. Att få experthjälp kunde hjälpa att få ihop de olika delarna av den dubbla karriären. En 
deltagare uttrycker sig på följande sätt: 
 

Jag jobbade med en rådgivare under ett halvår och där löste jag upp många knutar som 
jag är tacksam för. Detta är verkligen något jag önskar att jag haft stöd av från dag ett 
när jag började kombinera detta. Så svårt i början också. Framförallt att få hjälp att 
”lägga pusslet” liksom. Man har ju så väldigt många pusselbitar för att få ihop allt 
själv tyckte jag. 

 
Att golfen är en sommaridrott och att skolan ger möjligheten att planera sin tid själv var 
exempel på strukturella resurser som deltagarna lyfte fram som värdefulla. En deltagare 
menade ”Att man kan styra sin tid själv och träna på de ljusa timmarna och plugga när det är 
mörkt är ju guld värt”. En annan deltagare uttryckte ”fördelen med golf är ju att det är 
högsäsong under sommaren och då försvinner ju studierna.”. 
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När tentamen på högskolan kolliderar med en golftävling uppskattar deltagarna att 
man får tre möjligheter att klara av examinationen i kursen. Detta är en strukturell resurs som 
ansågs som viktig för deltagarna. En deltagare uttryckte ”Det första jag tänker på är att vi 
ändå får tre försök på tentor och så. För ibland hamnar tentor vid en tävling och då kanske 
man får hoppa den för att göra den senare liksom.”. 

Inre resurser. Deltagarna upplevde att en inre resurs som underlättar den dubbla 
karriären är att få hålla på med det man älskar samt skapa en trygghet inför framtiden. En 
deltagare uttryckte ”Sen får vi ju faktiskt hålla på med det vi tycker om mest att göra på heltid 
typ. Vi tycker det kan vara ekonomiskt och så, men någonstans får man ändå hålla på med 
sporten vi gillar.”. En annan deltagare förklarade ”Jag känner ju ingen stress över framtiden så 
eller att jag inte ska få ett jobb när min idrottskarriär är över utan jag tänker ju ändå att jag har 
utbildat mig längs vägen.”. 

Förmågan att ta eget ansvar upplevdes även som en inre resurs hos deltagarna. En 
deltagare uttryckte följande ”Eget ansvar, det är de jag trivs jättebra med det. Bestämma tiden 
själv.” Deltagarna menade att det är tufft att klara av en dubbelkarriär eftersom den är både 
tids- och energikrävande. Personliga egenskaper som att vara målinriktad och ha ett eget driv 
menade deltagarna var inre resurser som underlättar en dubbel karriär. En av deltagare 
uttryckte ”Vi klarade det var för att vi var så målinriktade och ville detta så mycket.”. Att vara 
en strukturerad person som kan skapa rutiner upplevdes även som en personlig egenskap som 
underlättade den dubbla karriären. 
Hinder 

De hinder som upplevdes av deltagarna kunde identifieras som både yttre och inre 
hinder. Yttre hinder inkluderar underkategorier som ekonomi, studier, dubbel karriär och golf. 
Inre hinder refererar till både fysiologiska och psykologiska hinder. 

Yttre hinder. De yttre hinder som deltagarna upplevde berör ekonomi, studier, den 
dubbla karriären samt golf. Enligt deltagarna anses studierna vara tidskrävande vilket ger 
mindre tid för att spela och träna golf. En deltagare uttrycker sig på följande sätt ”Jag har lite 
svårt för skolan så det tar ganska mycket tid för plugg för mig även fast det är väldigt 
grundläggande nivå i början. Så tar det ändå mycket tid.”. En annan deltagare beskriver även 
att ”Ju längre jag har pluggat desto svårare har det blivit att kombinera just för att det ställs 
högre krav från utbildningen.”. 

En annan aspekt av studierna var att de ibland upplevdes svåra att förstå och svårt att 
få hjälp med studierna vilket skapade förvirring över examinationsuppgifter. En deltagare 
menar: 
 

Vi har liksom inte fått så mycket information och det är en omställning från gymnasiet 
att man inte får så mycket stöd och hjälp för vi vet inte riktigt vad som är vårt ansvar. 
Det är svårt att veta hur man ska skriva uppgifterna och nu har jag en 
inlämningsuppgift som ska in men det ingen som vet hur den ska se ut. Då blir det ju 
stress för det liksom. 

 
Enligt deltagarna kan ett annat hinder vara att studierna krockar med golftävlingar. Deltagarna 
menade att det kan vara svårt att ta igen studierna om de skulle missa delar av undervisningen 
och examinationer. En deltagare uttryckte ”Dem föreläsningarna jag har missat har jag ju 
missat och att få en PowerPoint när man inte riktigt har koll på ämnet säger inte så mycket. Så 
det gör det definitivt svårare.”. En annan deltagare fortsätter ”Nu kommer jag missa en 
redovisning i januari när jag ska kvala. Jag vet inte ens om jag kommer kunna fullfölja 
programmet på grund av att jag missar denna dagen och det är ju tråkigt.”. 

Deltagarna lyfter fram att även golfen tar mycket tid och ger därmed begränsad tid till 
studierna. En deltagare beskriver det på följande sätt ”jag är nöjd med mina studier men jag 
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vet att jag hade gjort det mycket bättre om jag inte hade haft golfen också. Golfen tar ju också 
mycket tid.”. Deltagarna beskriver vidare att en begränsad ekonomi påverkar dem. Deltagarna 
menar att det är svårt att tjäna ihop pengar, det är begränsade prispengar, golf är en dyr idrott 
samt att både privatekonomi och golfens ekonomi är svårt att få ihop. En deltagare beskriver 
det på följande sätt: 
 

Att livet som student kan vara tufft och livet som golfproffs kan vara tufft och att detta 
blev en tyngd på axlarna också att när vi hade sommarlov så skulle, i alla fall jag, 
försöka få in lite jobb också för att få ihop det ekonomiskt. Så det blev ju aldrig en 
lugn period. 

 
En annan deltagare uttrycker: 
 

Då jobbade jag hela sommaren också. Jag har inga sponsorer och så jag har inte tjänat 
så mycket på golf ännu. Så jag har alltid fått stöd från min klubb men går ändå 
25 000kr back. Så det är ju dyrt och man inser att jag inte kommer att gå plus 
någonstans här. Så det är såhär det blir jobbigt. 

 
Inre hinder. Enligt deltagarna upplevdes psykologiska hinder som motivationsbrist, 

svårighet att prioritera samt delvis upplevd stress över friheten som studierna ger. En 
deltagare uttrycker sig enligt följande ”jag pluggade ändå inte. Jag kände att jag inte hade 
någon motivation.”. Ett annat hinder som kan sammankopplas med detta var att golfen 
upplevdes roligare och gör det därmed svårt att göra nödvändiga prioriteringar. En deltagare 
menade att det är enklare att spendera tid på golfbanan jämfört med att studera eftersom det 
upplevdes roligare att spela golf. En deltagare uttryckte: 
 

Det är det jag har svårighet med nu. Till skolan, inte till träningen. Jag är 
jättemotiverad för träningen nu när jag väl får. Det är så mycket roligare och det gör 
att jag vill vara på golfbanan just nu istället för att plugga. 

 
Enligt deltagarna gav studierna på högskolan mer frihet jämfört med studier på gymnasiet. 
Detta ansågs mestadels som en fördel som kräver eget ansvar. I diskussionen av ämnet 
uppkom det att friheten även kan vara påfrestande och skapa stress för deltagarna. En 
deltagare uttryckte ”nästan ett stressmoment för att man är för fri.”. 

Ett ständigt återkommande hinder som upplevdes av deltagarna var bristen på 
återhämtning. Dagarna är oftast långa och fullbokade vilket gör att det är svårt att få 
tillräckligt med vila. En deltagare beskriver det på följande sätt ”Man får ju tumma på sin 
återhämtning. Det var ju verkligen en för liten vila och återhämtning och egentligen för lite 
andra saker som tillhör livet.”. En annan deltagare fortsätter: 
 

Man fick inte in någon vila men samtidigt hade man ju mindre krav på det också, men 
det tyckte jag nog var det svåraste. Just att få återhämtningen och det vet jag ju att 
våra tränare sa också att glöm inte att vila. 

 
Copingstrategier 

De copingstrategier som användes av deltagarna sorterades in i de områden som de 
används inom. Två kategorier (områden) kunde identifieras och dessa var dubbel karriär samt 
ekonomi. Inom dubbelkarriär hittades två underkategorier (områden) som var studier och 
golf. Inom kategorin ekonomi hittades även två underkategorierna (områden) som var tjäna 
pengar samt planering. 
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Dubbel karriär. Deltagarna använde sig av olika strategier för att hantera den dubbla 
karriären. De olika strategier som användes kan relatera till respektive område av den dubbla 
karriären som är golf och studier. Att sätta upp målsättningar och ha ett konsekvenstänkande 
är strategier som användes av deltagarna för att hantera utmaningarna inom golfen. 
Deltagarna uttryckte ”Ja och jag jobbade väldigt mycket med målsättningar och det var ju 
något som hjälpte mig och jag lärde mig jättemycket av detta.”. En annan strategi som 
användes när tiden var begränsad var att effektivisera sin träning. Deltagarna menade att det 
går att genomföra träning på olika sätt och ibland kan man spara tid genom att vara effektiv. 
En deltagare förklarade: 
 

Jag accepterade att träna kortare och mer effektivt liksom. Jag accepterade att istället 
för att åka till en golfbana så körde jag puttning en timme i lägenheten och gick till 
gymmet på kvällen speciellt om jag hade lite tid den dagen. 

 
Att ta med träningsutrustningen hem över helgen var en annan strategi som användes av 
deltagarna för att fortsätta utvecklas inom golfen. En deltagare uttryckte ”Men varje gång 
hade jag ju golfklubborna och gymkläderna. Varje helg drog jag med mig det för jag kunde 
inte vara utan det.”. Att planera, sätta mål och vara ute i god tid var även strategier som 
tillämpades för klara av skolan. En deltagare menade: 
 

Generellt enligt mina upplevelser handlar det bara om att planera, vara ute i god tid 
och ha ett bra sätt att strukturera på. Det har funkat bäst för mig. Det gäller att ha koll 
på saker och veta när du behöver skicka in dina uppgifter. 

 
Vidare menade deltagarna att både tiden och energin var begränsad, vilket medförde att de 
inte kunde prestera till optimalt i de båda områdena samtidigt. En strategi för att hantera detta 
var att sänka de personliga kraven. En deltagare förklarar att: 
 

Vi fick sänka kraven lite att man eller det var väl något man fick lära sig. Att inte vara 
bäst i allt man pluggade utan man bara klarade av det för att man hade två grejer som 
man gör till hundra procent. 

 
Ekonomi. Enligt deltagarna anses golfen vara en kostsam idrott som inkluderar 

många avgifter. För att hantera detta arbetade deltagarna extra utöver den dubbla karriären. 
En deltagare berättade ”Jag hade tre jobb förra vintern för att jag visste att jag måste spara 
upp massa pengar för sommaren och då jobbade jag hela sommaren också.”. En annan 
deltagare förklarade: 
 

Ja, jag håller med. Jag jobbade ju även lite med sponsorer och så. Jag försökte även 
jobba lite grann när jag pluggade för att få det bättre. Men jag känner verkligen igen 
mig i det de andra sa. Ekonomin är ju alltid en faktor. 

 
Att planera sin ekonomi var ett sätt för att hantera de ekonomiska utmaningarna. En deltagare 
beskriver att genom god planering av sin ekonomi kunde en trygghet skapas för om något 
oförutsett skulle ske. Deltagaren beskriver det på följande sätt: 
 

Dessutom jobbade jag ganska mycket för den ekonomiska biten. För mig väger den 
ganska tungt för att jag skulle känna mig säker. Jag ville vara säker på att jag kunde ha 
lite sparat för att jag skulle må bra om det skulle hända någonting. Därför arbetade jag 
extra och planerade min ekonomi. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors 
upplevelser av en dubbel karriär utifrån studiens frågeställningar. Resultatet från föreliggande 
studie stämmer väl överens med tidigare forskning och teoretiska modeller samt inkluderar 
upplevelser som kan vara unika för studiens kontext. I diskussionen kommer resultatet från 
studien att diskuteras i förhållande till teoretiska ramverk och tidigare forskning i ett 
metaperspektiv. Detta innebär att samtliga delar av resultatet kommer delvis diskuteras 
tillsammans för att öka förståelsen om deras relation och hur det influerar svenska 
elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär. 

Studiens resultat indikerar att deltagarna upplever utmaningar som kan relatera till 
socialt stöd och högre krav på eget ansvar. De individer som genomgår en dubbelkarriär med 
högre studier och elitidrott befinner sig i optimeringsfasen av den holistiska 
karriärutvecklingsmodellen (Wylleman, 2019). Enligt denna modell minskar föräldrarnas roll 
i detta steg och ett större personligt ansvar läggs på individen för att hantera vardagens 
utmaningar (Wylleman, 2019). Deltagarna i föreliggande studie menar att de upplever klart 
högre krav på eget ansvar vilket kan tolkas som en utmaning i en dubbel karriär. Vidare 
upplever deltagarna att det sociala stödet reducerades från föräldrarna när deltagarna 
påbörjade högskolestudier i en annan stad. Denna upplevelse stämmer överens med tidigare 
forskning där Brown et al. (2015) rapporterar att en upplevd utmaning för studentidrottare är 
att flytta hemifrån när de påbörjar studier på högskola eftersom det minskar det sociala stödet 
från vänner och familj. En annan upplevd utmaning som relaterar till det sociala stödet var att 
deltagarna upplevde svårigheterna att bibehålla vänskapsrelationer utanför idrotten och den 
dubbla karriären. Deltagarna upplevde att det är svårt att hinna deltaga i sociala aktiviteter 
som vanliga studenter gör som en naturlig del av studentlivet. Vidare menar deltagarna att 
andra studenter och kompisar utanför idrotten hade svårt att förstå deras situation. Även detta 
har funnits i tidigare forskning och Fryklund (2012) rapporterar att studentidrottare upplever 
en ökad stress för att de inte kan deltaga i sociala aktiviteter med kamrater på grund av 
tidsbrist. Denna upplevda tidsbrist kan förmodligen förklaras av att övergången till högre 
studier medför karriärövergångar i flera områden samtidigt (Wylleman, 2019). Ytterligare en 
del som kan relatera till det sociala stödet är att deltagarna upplever sitt nätverk som en yttre 
resurs som underlättar den dubbla karriären. Med nätverk menar deltagarna personer som är 
med och ger stöd på olika sätt till deras dubbla karriär. Enligt deltagarna kan föräldrar, 
tränare, golfkompisar, partner, studiekamrater samt en idrottspsykologisk rådgivare 
inkluderas i deras nätverk. Detta stämmer överens med den holistiska 
karriärutvecklingsmodellen som menar att det sociala stödet under optimeringsfasen 
framförallt består av partner, tränare, expertstöd, lagkamrater och andra studenter (Wylleman, 
2019). 

Stambulova et al. (2015) menar att en av de huvudsakliga utmaningarna med en 
dubbel karriär är att hitta den optimala balansen mellan områdena i den dubbla karriären. 
Flera deltagare förklarade att de upplevde en ständig utmaning med dåligt samvete för att de 
upplevde sig inte göra tillräckligt. Deltagarna förklarade att både golf och studier är delar som 
ständigt går att förbättra och arbetet upplevs aldrig ta slut. När deltagarna befann sig på 
golfbanan upplevde de dåligt samvete för att de behövde studera och när de studerade hade de 
dåligt samvete för att de borde träna golf. Enligt tidigare forskning är detta en vanlig 
upplevelse för studentidrottare. Ryba et al. (2017) rapporterar att studentidrottare upplever 
ångest och oro för att lyckas i båda områdena samtidigt. Vidare menar Ryba et al. (2017) att 
idrottare som kombinerar idrott med studier har svårt att balansera tiden mellan områdena, 
vilket medför oro kring hur de beslut som tas påverkar deras framtid. För att hantera denna 
utmaning upplevde deltagarna att de fick sänka och acceptera prestationskraven inom både 
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studierna och golfen. Flera av deltagarna menade att deras fokus var att klara av skolan istället 
för att prestera optimalt inom den akademiska världen. Detta kan vara problematiskt eftersom 
deltagarna ska efter avslutad idrottskarriär försörja sig själva via yrkeslivet och deras framtida 
anställning kan påverkas av deras studieresultat. 

Enligt karriärövergångsmodellen är resurser de faktorer som underlättar 
karriärövergången och kan vara både inre och yttre faktorer (Stambulova, 2009). Vidare 
menar Stambulova (2009) att en faktor som anses som en resurs kan även anses som ett 
hinder. Deltagarna upplever inre resurser som att vara målinriktad och ha ett inre driv. Detta 
är faktorer som enligt deltagarna upplevs underlätta upplevelsen av en dubbel karriär. 
Samtidigt upplever deltagarna att ett av de hinder som hämmar utvecklingen inom den dubbla 
karriären är bristande återhämtning. Det målinriktade beteendet samt det egna drivet kan vara 
faktorer som ibland bidrar till bristande återhämtning. Bristande återhämtning kan vara en 
tänkbar förklaring till att kvinnor upplever högre belastning än män i tidigare forskning. 
Enligt Tekavc (2017) rapporterar kvinnor både en högre andel mental och fysisk trötthet än 
män. Sorkkila et al. (2017) menar även att kvinnor löper större risk för utbrändhet. 

Deltagarna menar att golf som idrott skiljer sig från andra idrotter eftersom golf 
tillåter en längre idrottskarriär och detta upplevdes både positivt och negativt av deltagarna. 
Deltagarna menade att eftersom de har en längre karriär inom golfen finns tiden att studera 
parallellt med denna satsning. Samtidigt upplever deltagarna en oro för en ekonomiskt 
ohållbar framtid samt en press för att passa in i kvinnonormen vilket exempelvis kan innebära 
föräldraskap. Detta skapade en upplevelse av stress från olika områden av livet, vilket även 
funnits i tidigare forskning (Tekavc, 2017) och tros vara en anledning till att kvinnor och 
mäns upplevelser skiljer sig åt. Deltagarna menar att de vill fortsätta utvecklas och spela golf 
på elitnivå men samtidigt ha en ekonomi som går ihop med att leva ett normalt liv. Deltagarna 
medger att den ekonomiska påfrestningen, begränsade prispengar samt att det är svårt att 
livnära sig på en professionell karriär inom golf är en påfrestande utmaning. Tidigare studier 
indikerar att kvinnor upplever lägre idrottslig identitet samt upplever mer begränsande 
ekonomiska resurser jämfört med män (Ekengren et al., 2019; Tekavc, 2017). Kvinnor 
rapporteras även inneha ett större fokus på en plan för framtiden vilket är bidragande faktorer 
till att kvinnor avslutar sina idrottskarriärer tidigare än män (Tekavc, 2017). Det ekonomiska 
stödet var återkommande i föreliggande studie både som en resurs och som ett hinder. 
Karriärövergångsmodellen menar att en och samma faktor kan anses som både en resurs och 
ett hinder (Stambulova, 2009). Deltagarna upplever att det ekonomiska stödet kom från 
framförallt sponsorer, golfklubben, föräldrarna, studiestöd (CSN), jobb samt prispengar. 
Deltagarnas upplevelser stämmer överens med den holistiska karriärutvecklingsmodellen som 
beskriver att det är framförallt familjen, föreningar, förbund och sponsorer som stöttar 
idrottaren ekonomiskt under optimeringsfasen (Wylleman, 2019). Deltagarna upplever både 
studiestöd (CSN) och arbete som betydande ekonomiska stödfunktioner vilket kan vara 
specifikt för den svenska kontexten av en dubbel karriär eftersom de inte inkluderas under 
optimeringsfasen av holistiska karriärutvecklingsmodellen (Wylleman, 2019). Vidare menar 
deltagarna att ekonomin var ett hinder eftersom golf är en dyr sport och det upplevdes svårt 
att tjäna pengar i golf vilket leder till en ekonomiskt begränsad situation. För att hantera den 
ekonomiska situationen användes copingstrategierna som ekonomisk planering samt att arbeta 
extra utöver den dubbla karriären. Den begränsade ekonomiska situationen som medför extra 
arbete och ekonomisk planering kan även vara en rimlig förklaring till den bristande 
återhämtning som deltagarna upplever som ett inre hinder. 

Ryba et al. (2017) menar att studentidrottare upplever svårigheter med att prioritera 
tiden mellan de olika områdena av en dubbel karriär. Aquilina (2013) rapporterar att 
studentidrottare upplever att en dubbel karriär ökar tryggheten för ett framtida karriäravslut 
samt förbättrar prestationen inom idrotten om den akademiska miljön är anpassad för dubbel 
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karriär. Att skolan är medveten om elitsatsningen upplevdes som en yttre resurs av några 
deltagare i föreliggande studie. Andra deltagare menade att en resurs hade varit om studierna 
var anpassade för en dubbel karriär men nu upplevdes detta istället som ett hinder som 
hämmar utvecklingen. Ett exempel som deltagarna tog upp var när viktiga tävlingar kolliderar 
med examinationer i olika kurser på högskolan. Samtidigt har studenter inom den svenska 
kontexten tre möjligheter för att passera kursexaminationen och detta upplevde samtliga 
deltagare som en resurs som underlättar den dubbla karriären. 

Ytterligare en resurs som upplevdes underlätta upplevelsen av den dubbla karriären 
för deltagarna är hur strukturen av studierna på högskolan är uppbyggt samt att golfen har sin 
högsäsong under sommaren. Stambulova och Wylleman (2019) menar att utmaningarna kan 
skilja mellan sommar och vinteridrotter. Deltagarna upplever att friheten som studier på 
högskolan ger underlättar för att planera dagarna optimalt och nyttja dagsljuset för att träna 
golf och kvällstiden för att studera. Vidare menar deltagarna att golf är en sommaridrott och 
har sin högsäsong under sommaren vilket sammanfaller bra med att studierna gör uppehåll 
under sommaren och detta underlättar den dubbla karriären. 

 Deltagarna beskriver frekvent kompetenser som används som copingstrategier för att 
upprätthålla den optimala balansen i den dubbla karriären. Tidigare forskning på dubbel 
karriär menar att studentidrottare upplever ökade träningskrav inom idrotten och ökade 
examinationskrav på högskolan (Brown et al. 2015). Vidare menar tidigare forskning att 
några av de viktigaste copingstrategierna för att hantera en dubbel karriär är hantera sin tid på 
ett effektivt sätt, planera samt öka träningsmängden (Fryklund, 2012). Detta stämmer överens 
med deltagarnas upplevelser i föreliggande studie som menar att de upplever ökade krav inom 
både studier och golf. Deltagarna hanterar denna utmaning genom att framförallt planera, 
strukturera och effektivisera sitt arbete i båda delarna av den dubbla karriären. Detta stämmer 
även överens med karriärövergångsmodellen som beskriver att copingstrategier för att hantera 
en karriärövergång kan vara att öka träningsmängden, planera sin vardag och/eller söka 
expertstöd (Stambulova, 2009). Att planera, vara ute i god tid och ha en bra struktur lyftes 
upp som de viktigaste strategierna av flera av deltagarna för att hantera en dubbel karriär. 
López de Subijana et al. (2015) menar att en viktig del för studentidrottare är att inte 
undanröja befintliga utmaningar utan istället ge stöd för att utveckla kompetenser för att 
hantera en dubbel karriär. Tidigare forskning indikerar att några av de absolut viktigaste 
kompetenserna för att hantera en dubbel karriär är förmågan att planera i förväg, prioritera det 
som måste göras och använda tiden effektivt (Linnér et al., 2019). Dessa kompetenser besitter 
deltagarna i studien och menar att dessa kompetenser lärde de sig utveckla under tiden som 
studentidrottare. 
Metoddiskussion 

I föreliggande studie genomfördes fokusgruppsintervjuer. Enligt Kitzinger (1995) är 
fokusgrupper ett effektivt tillvägagångsätt för att inta information från många deltagare 
samtidigt. Vidare är fokusgrupper en bra metod för att skapa en avslappnad och vardaglig 
stämning vilket leder till att deltagarna är mer benägna att berätta sina upplevelser under 
intervjuerna (Kitzinger, 1995). Enligt Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008) kan en 
nackdel med fokusgrupper vara att alla deltagare inte vågar diskutera sina upplevelser öppet 
med andra deltagare. Enligt Kitzinger (1995) rekommenderas en fokusgruppsintervju att bestå 
av fyra till sex deltagare för att uppnå bästa gruppdynamik. I föreliggande studie deltog fyra 
deltagare vid varje tillfälle och en god gruppdynamik kunde upprätthållas vilket kan anses 
som en styrka i studien. 

En av fokusgruppsintervjuerna genomfördes via en digital plattform (Skype). En 
digital plattform är ett bra hjälpmedel för att öka deltagandet och nå viktiga deltagare som 
befinner sig på en annan geografisk plats (Deakin & Wakefield, 2013). Vidare menar dock 
tidigare forskning att det finns en risk för störande miljöer som kan störa koncentrationen hos 
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deltagarna som i sin tur påverkar datainsamlingen (Deakin & Wakefield, 2013). I 
föreliggande studie bokades ett rum av författarna på högskolans bibliotek där författarna 
kunde genomföra intervjun via Skype utan störningsmoment. En av deltagarna befann sig 
dock på ett café, vilket kan ha påverkat deltagarens koncentration. Intervjun fortskred utan 
större problem, dock fick författarna till studien be deltagaren repetera sig vid ett par tillfällen 
på grund av mycket ljud i bakgrunden. En annan nackdel med intervjuer via digital plattform 
kan vara svårigheten att observera deltagarnas icke-verbala kommunikation (Cater, 2011). 
Samtidigt menar andra forskare att självständigheten som bildas via att deltagarna inte delar 
samma sociala miljö leder till ökad äkthet hos deltagarna (Bargh, McKenna & Fitzsimons, 
2002; Ellison, Heino & Gibbs, 2006). 

En fördel vid fokusgruppsintervjuerna var att båda författarna kunde deltaga vid båda 
intervjuerna. Detta underlättade processen av att moderera intervjun där en av författarna var 
moderator och en kunde göra anteckningar på relevanta upplevelser för studiens syfte. Dessa 
anteckningar användes för att summera innehållet av intervjun och kontrollera med deltagarna 
om författarna hade uppfattat deltagarna korrekt vid slutet av intervjun. 

Författarna till studien upplevde en utmaning att hitta tillräckligt med deltagare 
eftersom den valda populationen är väldigt begränsad. Ett annat vanligt vägval för 
elitgolfspelande kvinnor som vill genomföra en dubbel karriär är att studera på college i USA. 
Studiens resultat kan influerats negativt av att fyra av deltagarna slutfört sina studier. Detta 
medförde att de fick retrospektivt återminnas deras upplevelser av den dubbla karriären. I 
detta fall är kan dock fokusgrupper anses som en fördel eftersom detta kan hjälpa deltagarna 
att minnas deras upplevelser (Kitzinger 1995). Intervjuerna som genomfördes underlättades 
genom att samtliga deltagare i varje grupp var bekanta med varandra på grund av att de 
deltagit i samma golftävlingar. Gill et al. (2008) menar att om deltagarna är bekanta sen 
tidigare underlättar detta intervjuprocessen.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet är en viktig punkt för att en 
kvalitativ studie ska vara pålitlig. Trovärdigheten ökas genom tydliga beskrivningar av hur 
analysprocessen genomfördes, ha variation mellan deltagarna och presentationen av resultatet 
ska bestå av många citat. Pålitligheten kan även ökas genom att vara konsekvent i sin 
datainsamling (Graneheim & Lundman, 2004).  I föreliggande studie beskrivs det tydligt hur 
analysen genomfördes, samma frågor ställdes vid samtliga intervjutillfällen och resultatet 
presenterades med hjälp av många citat från deltagarna. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) lyfts överförbarhet som en viktig punkt i en kvalitativ studie. Samtliga deltagare var 
svenska elitgolfspelande kvinnor med dubbelkarriär och därmed rör resultatet framförallt 
denna population. Den externa validiteten är därmed låg och resultatet kan inte generaliseras 
till andra populationer. 
Implikationer 

Genom att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär 
kan medvetenheten ökas angående vilka utmaningar, resurser, hinder och copingstrategier 
som upplevs och används av populationen. Föreliggande studie utforskade svenska 
elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär och bidrar där med till 
forskningsområdet med både kunskap om kvinnors och idrottsspecifika (golf) upplevelser av 
en dubbel karriär. Vidare rekommenderas resultatet från föreliggande studie underlätta för 
utvecklandet av ett effektivt stöd för att hjälpa studentidrottare att utveckla värdefulla 
kompetenser för att hantera en dubbel karriär. Studiens resultat kan även användas för 
underlag för att skapa en realistisk bild av vilka upplevelser som väntar kommande svenska 
elitgolfspelande kvinnor som vill genomföra en dubbel karriär inkluderande högre studier och 
elitgolf i Sverige. 

Svenska golfförbundets verksamhetsidé inkluderar målen att erbjuda en 
individanpassad utvecklingskedja från nybörjare till yppersta världsklass samt att en 
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delstrategi ska vara att möjliggöra golf och studier för elitsatsande spelare (Svenska 
golfförbundet, 2019c). Resultatet från föreliggande studie kan bidra till idéer för hur dessa 
mål kan underlättas. 
Slutsats och framtida forskning 

Resultatet från föreliggande studie bidrar till forskningsområdet genom att redovisa 
svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär. Denna studie bidrar 
därmed med kunskap om minoritetsidrottares (kvinnor) och sommaridrottares upplevelser av 
en dubbel karriär vilket är rekommendationer från tidigare forskning. Resultatet från 
föreliggande studie stämmer väl överens med tidigare forskning och teoretiska ramverk. 
Några av de intressanta resultaten i studien var att en lång golfkarriär ansågs både som 
positivt och negativt och att en sommaridrott som golf underlättar den dubbla karriären.  

Framtida forskning rekommenderas att fokusera på upplevelser av specifika årgångar 
som exempelvis första års studenter i jämförelse med fjärde års studenter eftersom dessa 
upplevelser kan skiljas åt. Vidare kan det även vara intressant att studera studentidrottares 
utmaningar efter avslutad dubbel karriär. Framtida forskning rekommenderas även vidare 
studera vad som är viktigast att få stöd med som studentidrottare för att utveckla värdefulla 
kompetenser för att hantera en dubbel karriär. 
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Bilaga 1 
Översikt resultat 

 
Koder Underkategori Kategori Tema (n=8) 

Dåligt samvete (8) 
Oro för att passa in i 
kvinnonormen (2) 
Oro för föräldraskap 
(2) 
Prioritera tiden (2) 
Svårt att känna sig 
nöjd (2) 
Höga krav på sig 
själv (1) 
Flytta hemifrån (1) 

 
 
 
 
 
Personligt (18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatliv (37) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utmaningar (krav) 
(68) 

Oförstående 
kompisar (7) 
Missar sociala 
aktiviteter (4) 
Ensamhet (2) 

 
 
Socialt (13) 

Oro för ekonomiskt 
ohållbar framtid (3) 
Ej kunna arbeta extra 
(3) 

 
 
Ekonomi (6) 

Höga krav på studier 
(8) 
Höga krav på eget 
ansvar (6) 
Studierna tar mycket 
energi (1) 
När golfsäsong och 
studietermin 
överlappar (1) 

 
 
 
 
Studier (16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbel karriär (31) Tidsbrist i balansen 

mellan olika delar av 
livet (11) 
Maxade dagar (1) 
Jobb som aldrig tar 
slut (1) 

 
 
Tidsbrist (13) 

Höga krav från 
idrotten (1) 
Krav för deltagande i 
PROam (1) 

 
 
Golf (2) 

Stöd från 
golfkompisar (8) 
Förstående tränare 
(5) 
Förstående nätverk 
(5) 

 
 
 
 
 
Stödjande nätverk 
(30) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Stöd från 
studiekamrater (4) 
Idrottspsykologisk 
rådgivare (3) 
Stöttande föräldrar 
(3) 
Stöttande partner (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttre (69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resurser (75) 

Sponsorer (6) 
CSN (5) 
Stöttande klubb (3) 
Stöttande föräldrar 
(3) 
Fritt spel på golfbana 
(1) 
Arbeta extra (1) 
Prispengar (1) 

 
 
 
 
Ekonomi (20) 

Skolan ger möjlighet 
att planera sin tid (7) 
Studier underlättar 
veckoplanering (3) 
Skolan förstår 
elitsatsningen på 
golf (2) 
Kombinationen 
underlättar båda 
delar (2) 
Sommaridrott (2) 
Tre försök vid tentor 
(1) 
Kan hålla på med 
golf länge (1) 
Stöttande 
tävlingsarrangörer 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strukturella 
resurser (19) 

Eget driv (2) 
Hållbara rutiner (1) 
Ta eget ansvar (1) 

Personliga 
egenskaper (4) 

 
 
 
Inre (6) Göra det man älskar 

(1) 
Trygghet för 
framtiden (1) 

 
Positiva känslor (2) 
 

Begränsad ekonomi 
(10) 
Golf är en dyr idrott 
(2) 
Begränsade 
prispengar (1) 
Svårt att tjäna pengar 
(1) 

 
 
 
 
Ekonomi (14) 
 
 
 

 
 
 
 
Yttre (30) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinder (41) 

 
Studierna är 
tidskrävande, 
tidsbegränsning för 
golf (3) 
Svårt jobba igen 
skolan (2) 
Avsaknad av socialt 
stöd (2) 
Svårt att förstå 
studierna (1) 
 

 
 
 
 
 
 
Studier (8) 

Examinations och 
tävlingskrock (6) 
 

Dubbel karriär (6) 

Golf tar mycket tid, 
begränsad tid för 
studier (1) 
Få golfstudenter (1) 

 
Golf (2) 

Brist på 
återhämtning (7) 

 
Fysiologisk (7) 

 
 
 
 
Inre (11) 

Svårt att prioritera 
studier framför golf 
(2) 
Brist på motivation 
för studier (1) 
Stress över friheten 
(1) 

 
 
 
Psykologisk (4) 
 
 

Planera (17) 
Strukturera (6) 
Sätta mål (3) 
Sänka personliga 
krav (3) 
Lära sig av andra (1) 
Effektivisera (1) 

 
 
 
Studier (31) 

 
 
 
 
 
Dubbel karriär (40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copingstrategier 
(45) 

Ta med klubborna 
hem (2) 
Sätta mål (2) 
Konsekvenstänk (2) 
Vara ute i god tid (2) 
Effektivisera (1) 

 
 
Golf (9) 

Arbeta extra (2) 
Sommarjobba (1) 

Tjäna pengar (3)  
 
Ekonomi (5) Prioritera (1) 

Ekonomisk 
planering (1) 

 
Planering (2) 
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