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Abstract 
Elite sport is becoming more professional, and elite athletes have to be more committed to 

spend several hours in training to achieve elite level and this means that the time to pursue a 

university academic career to the side of elite sport is minimized. Still only few elite athletes 

will be able to make a living of their sport. The objective of this study is to gain a better 

understanding of the opportunities and difficulties for a student who combines academic study 

with elite sport. Data was collected through semi-structured interviews with eight students 

studying at the University of Umeå, combining elite sport with academic studies. Results 

show that there are high demands on elite students to structure and plan for the combination 

of studies and elite sport. The study also shows that environmental factors in the form of 

university teachers and directors of studies, but also coaches and leaders in the various 

compounds have a major impact on how favorable combination becomes.  
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Inledning 
Någon gång tar en elitidrottares karriär slut och i de flesta fall betyder det att idrottaren måste 

försörja sig genom ett ”vanligt” jobb. Frågan är dock hur väl förberedd är elitidrottaren för sitt 

nya liv och vilka möjligheter finns det till att förbereda sig under idrottskarriären för en 

övergång från elitidrott till en civil karriär. 

Stambulova (2007) som är en ledande forskare inom idrottspsykologi uttrycker i sin studie att 

det är viktigt att bedriva en civil karriär på sidan av idrottsliga karriären och därmed 

införskaffa sig en akademisk utbildning. Stambulova (2007) genomförde en studie genom att 

samla in data genom 157 enkäter med elitidrottare som avslutat sina karriärer för att få en 

förståelse om vilka faktorer som påverkar när övergången från en elitidrottskarriär till den 

civila karriären ska genomföras. Detta för att svenska företag tenderar att värdesätta 

arbetssökande med hög akademisk utbildning, vilket kan bli en avgörande faktor när 

elitidrottaren avslutar sin idrottskarriär och ska börja söka jobb. Studien påvisade att svenska 

elitidrottare tenderar att vara mer förberedd på att ett nytt liv påbörjas efter avslutad 

idrottskarriär. Med detta menar Stambulova (2007) att elitidrottare som kombinerat elitidrott 

med studier inte upplever att steget från en elitidrotten till en civil karriär är lika stort. En 

”dubbel karriär” enligt Stambulova (2007) innebär att elitidrottaren både gör sig en karriär 

inom idrotten, men även att jämsides med idrotten kombinera akademiska studier för att i 

framtiden kunna falla tillbaka på detta. 

I och med att elitidrott blir allt mer professionellt så ställs det allt högre krav på att vara 

dedikerad till sin idrott och därmed ökar även kravet att prioritera sin tid så att elitidrottaren 

skall hinna med att träna de antal träningstimmar som krävs för att uppnå de bästa resultaten. 

Ericsson (1996) menar att en träningsdos på 10 000 timmars anses vara nödvändig för att vid 

23 års ålder nå upp till högsta nivå inom sin idrott. William et al (2012) genomförde en studie 

där man fann att antal träningstimmar påverkade om man tillhörde den högpresterande eller 

lågpresterande fotbollsspelare. William et al (2012) påpekar att de antal träningstimmar som 

Ericsson tidigare presenterat inte längre är aktuellt. William et. Al (2012) menar att om man 

skall nå upp till sin optimala nivå så skall individen vid 16 års ålder ha bedrivit 8000 

träningstimmar. Vidare beskrivs det att vid 23 års ålder så skall individen ha tillbringat minst 

14000 timmar av träning för att nå upp till högsta nivå.  
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Under de senaste 30 åren har man framgångsrikt lyckats starta och bedriva olika typer av 

idrottsgymnasium runt om i Sverige. Enligt motion som har blivit inlämnad den tredje oktober 

2012 till den Svenska riksdagen av Kristdemokraternas Andreas Carlsson, finns stora 

svårigheter med att utöva elitidrottsgrenar och samtidigt kunna prestera på högre akademisk 

nivå i Sverige. I motionen framgår att individer redan efter sin examen från gymnasieskolan 

måste fatta ett beslut om man antingen skall satsa på skolan eller idrotten. Detta beskrivs som 

ett stort problem då idrottare i tidig ålder som inte ännu hunnit utvecklas inom sin idrott, 

väljer att avsluta sin idrottskarriär. 

Den lösning som Carlsson finner för problemet är att det måste ske en förbättring där 

individer ska kunna utbilda sig på en högre akademisk nivå än gymnasial. Med högre än 

gymnasial menas idrottsutbildningar på högskola och universitet, där elitidrottare skall kunna 

anpassa sina studier utifrån sin idrottsutövning. I Carlssons (2012) motion skrivs:  

Om svensk idrott fortsatt ska vara konkurrenskraftig måste detta val bytas ut mot 

möjligheten att kombinera högre studier med utövande av elitidrott. I länder som USA 

ses en elitidrottssatsning som ett karriärval som uppmuntras. Därför skräddarsys 

utbildningar för personer som vill satsa dels på sin utbildning, dels på sin idrottskarriär 

(Carlsson. 2012). 

Den före detta landslagsmålvakten i fotboll Caroline Jönsson påpekar i en intervju med Tor 

Widerberg (2013) om en nödvändighet att ha något på sidan av sin idrott.  

Det är viktigt att ha olika ben att stå på annars kan idrotten bli tung att bära. Jag tror 

stenhårt på att göra något annat vid sidan om. Det kan till och med vara positivt för din 

idrottskarriär medan du är aktiv.(Widberg 2013). 

I intervjun betonar Jönsson problematiken med bedriva en karriär utanför den idrottsliga 

karriären då tiden till andra intressen efter eventuella matcher och träningar är alldeles för 

begränsad. Detta tror Jönsson leder till att många inte värdesätter den möjligheten att kunna 

bedriva en karriär utanför idrotten. 

Med tanke på att en elitidrottskarriär inte varar längre än några år är det viktigt att ha något att 

falla tillbaka på när antingen elitidrottaren självmant avslutat sin karriär eller på grund utav 

skador som kan ske när som helst. När det är bara ett fåtal som kan livnära sig på sin 
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idrottsliga karriär efter att den är avslutad är det viktigt att kunna kombinera elitidrott med 

eventuella akademiska studier. Eller på annat sätt förbereda sig på tiden efter idrottskarriären. 

För att få kombinationen elitidrott och akademiska studier att fungera behövs så bra som 

möjligt det en ökad kunskap inom området. I tidigare forskning (se exempelvis Miller & Kerr, 

2003; Merikoski – Silius, 2006; William et. Al, 2012; Aqulina, 2013) framgår det att det ställs 

höga krav på att elitidrottsstudenten men betydelsen av att omgivningen arbetar i samma 

riktning för att ett optimalt resultat i båda områdena skall uppnås är också viktigt. Frågan som 

uppstår är hur ska kombinationen se ut för att få ett optimalt resultat? Jag anser att om 

kombinationen skall utvecklas i en positiv riktning så är det viktigt att ta lärdom av vad som 

påverkar samarbetet elitidrott och studier positivt, men även synliggöra de negativa 

aspekterna så korrigering kan genomföras. Jag anser därför det är betydelsefullt att ta del av 

elitidrottsstudenternas egna känslor och uppfattningar om hur det är att studera vid ett 

universitet och samtidigt bedriva en elitidrottskarriär.  

 

Pedagogik beskrivs som en vetenskaplig disciplin, där fokus är att få förståelse  

om hur människor utvecklas inom olika kulturella, sociala och historiska kontext. Fostran, 

lärande samt utbildning är något som pedagogiken berör. Exempel på relevanta aspekter inom 

pedagogiken är hur vi skapar värderingar, färdigheter och kunskaper. Pedagogiken synliggör 

hur dessa egenskaper fortlöper genom vår mänskliga utveckling. Inom idrottspedagogiken 

studeras dessa pedagogiska processer inom ett idrottsligt kontext. Denna studie utgår från ett 

idrottspedagogiskt perspektiv och syftar till att öka förståelsen för elitidrottare som 

kombinerar sin idrottskarriär med akademiska studier. Både hur de upplever sin egen 

möjlighet, kunskap och förmåga att få kombinationen att fungera men även den inställning 

och betydelse som de uppfattar att lärare och tränare har kommer att studeras. 

 

Syftet i denna studie är därför genom kvalitativ data i form av intervjuer öka kunskapen om 

vilka möjligheter samt svårigheter som uppkommer med att bedriva en så kallad ”dubbel 

karriär”. Detta för att ta lärdom så att utvecklingen går i en gynnsam riktning. 

 

 

  



4 
 

Bakgrund 
 

Europa 
I en studie som genomfördes av PMP in partnership with the Institute of Sport and Leisure 

Policy Loughborough University (2004) beskrivs det att 90 % av medlemsstaterna inom 

Europa Unionen (EU) är positivt inställda till att kunna kombinera elitidrott med en 

akademisk utbildning. 60 % av de tillfrågade länderna har även så kallade 

elitidrottsgymnasium samt privata elitidrottsskolor. PMP in partnership with the Institute of 

Sport and Leisure Policy Loughborough University (2004) poängterar dock en ökad 

problematik med att fler individer fokuserar mer på de idrottsliga framgångarna än de 

akademiska. Detta blir påtagligt när majoriteten inte får ett framtida kontrakt inom sin idrott 

som kan ge en ekonomisk trygghet efter att idrottskarriären avslutads. EU Guidelines on Dual 

Careers of Athletes (2012) ställer sig positivt inställda till att kunna kombinera elitidrott och 

studier och därmed satsa på en så kallad ”dubbel karriär”. EU Guidelines on Dual Careers of 

Athletes. (2012) lyfter fram att det finns en förståelse för att nå upp till toppnivå inom sin 

idrottsgren så är det ett måste att vara hängivet dedikerad till sin idrott. Problematiken som 

även lyfter fram i sina riktlinjer om hur kombinationen ska gynnas är att det handlar om hur 

omgivningen runt omkring elitidrottaren ser på kombinationen. Elitidrottaren kan bara bidra 

med sin del, men utan en förstående omgivning kommer inte kombinationen att uppnå en 

optimal nivå.  

Henry (2004) påpekar att i Ungern finns det en lagstiftning som säger att om man som 

elitidrottare deltagit och tagit medalj i antingen Världsmästerskapen (VM) eller 

Europamästerskapen (EM), i en idrottsgren som utövas i Olympiska Spelen (OS), har man 

förmånen att söka in till valfritt universitet och undgå eventuella antagningskriterier samt 

kursavgifter. De elitidrottande studenterna har även andra förmåner, exempelvis att kunna 

examineras vid andra tillfällen än det utsatta datumet. 

 

Nationellnivå  
Sverige i form av Riksidrottsförbundet (RF) jobbar kontinuerligt med att öka möjligheterna 

för en gynnsam miljö där elitidrott och studier ska kunna kombineras för att underlätta för 

individer att bedriva en så kallad dubbel karriär. RF (2013) poängterar att för att detta 

samarbete ska bli lyckad måste det finns en långsiktig plan på hur man ska strukturera de 

olika berörda parterna vilka är staten, idrotten, och skolan. RF (2013) lyfter fram att parterna 
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måste ha en grundläggande värdering i att ha en förstående och accepterande syn på att en 

elitidrottsstudent har en väldigt komplex miljö att handskas med.  

Maja Uebel som är Chef för Idrottsutveckling RF beskriver Sverige som ett ledande land 

inom idrotten och därför måste idrotten och studier kunna kombineras tillsammans så Sverige 

som land kan bibehålla sin position inom idrottsrörelsen. Detta kommer att leda till att när väl 

idrottsutövandet är över kan individen förlita sig på den utbildning som har införskaffats 

under idrottskarriären. Uebel påpekar att idrotten och skola gynnar varandra, genom att ge 

lika villkor för alla individer som vill utvecklas inom sin idrott. Genom att varje individ skall 

ges möjligheten att kunna kombinera en elitidrott med studier som kommer i slutändan ha en 

positiv effekt. (Riksidrottsförbundet. Fou rapport. 2006) 

Sisu idrottsutbildarna (2012) påpekar att RF har satt upp som mål att innan 2015 ska det ha 

framtagits ett nationellt system som skall underlätta samspelet mellan elitidrott, 

riksidrottsgymnasier, nationella utbildningar och riksidrottsuniversitet. Modellen ska ha till 

huvudsyfte att gynna både de akademiska studierna samt de idrottsliga resultaten. Några av de 

lösningar som kommer fram av RF är att man ska ge elitidrottare större möjligheter att kunna 

studera på distans. Detta på grund av att adepterna i vissa idrotter är man på mer på resande 

fot vilket försvårar studier på en ort. RF påpekar att detta skulle leda till att allt fler 

elitidrottare även skulle kunna införskaffa sig en akademisk utbildning samtidigt som idrotten 

utövas. I målet till 2015 poängteras att även ledare och tränare måste utbildas för att skapa en 

så gynnsam miljö som möjligt för elitidrottarna. RF poängterar att det behövs ett starkt 

samarbete mellan staten, skolan och idrotten för att ett sådant system skall kunna tas i bruk.  

 

Regionalnivå 

Under 1970 talet startades de första idrottsrelaterade utbildningsmöjligheterna vid Umeå 

Universitet. Under 2000-talet startades den så kallade Idrottshögskola som bytte namn till 

Umeå Centrum för Idrottsvetenskap år 2006. Namnet Idrottshögskolan återkom 1 januari 

2013 efter att man hade bestämt sig för att inleda en större satsning på att idrottsforskning. 

Idrottshögskolan fyller den funktionen att kunna erbjuda idrottsrelaterade utbildningar i både 

enskilda kurser samt i programform. 
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Om man läser vid Umeå Universitet och är elitidrottare så finns möjligheten att skriva ett så 

kallat elitidrottsavtal mellan studenten och universitet. Detta avtal har till syfte att fungera 

som en stöd funktion för att underlätta kombinationen akademiska studier med elitidrott 

oavsett vilket program eller fristående kurs man läser. I dagsläget har cirka 250 individer ett 

så kallat elitidrottsavtal. För att bli berättigad ett elitidrottsavtal måste man uppfylla något av 

de tre kriterierna som presenteras på idrottshögskolans hemsida. De tre kriterierna är 

Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå eller i landslag, 

Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna, tränare för individuell 

elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare (Umeå Universitet, 

idrottshögskolan, 2012). Uppfyller man dessa kriterier berättigas studenten vissa 

Stödfunktioner. Exempelvis så kan studenten man får dra ner tempot på sin studietakt så man 

läser på 50%, skriva tentamen på annan ort, samt att examinationer ska kunna flyttas till ett 

närliggande datum som passar bättre för elitidrottsstudenten. Även möjligheten att få ha sin 

praktik förlagd i Umeå så man kan fortsätta bedriva sin idrott inom orten (Umeå Universitet, 

Idrottshögskolan, 2012). 
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Litteraturgranskning 
 

Idrott och akademiska studier 
Aquilina (2013) påvisar i sin studie betydelsen av att man skall kunna upprätthålla en 

elitsatsande idrottskarriär samtidigt som man ska kunna fullfölja och avsluta sin akademiska 

utbildning. Detta anser Aquilina (2013) är viktigt då antalet personer som kan livnära sig på 

sin idrottskarriär när karriären är slut är alldeles för få. Aquilina (2013) beskriver vidare att 

idrotten blir allt mer professionell vilket leder till att det ställs högre krav på att 

idrottsutövaren ska ägna mer tid åt att sträva efter perfektion inom sin idrott. Hon påpekar att 

tiden som krävs för en elitidrottssatsning är ett stort problem, vilket får följderna att en 

akademisk utbildning eller ett jobb inte prioriteras. Studien bekräftar att det finns en övertro 

på att idrottsutövaren kommer att kunna livnära sig på sin idrottsliga karriär. Detta är något 

som beskrivs som felaktigt, då antalet elitidrottare som kan införskaffa sig en ekonomisk 

trygghet genom sin idrott är väldigt få. Även att elitidrottare inte kan förlita sig att få en 

ekonomisk eller psykologisk hjälp av sitt hemland då väl karriären är över. Aquilina (2013) 

betonar vikten i att man skall kunna bedriva “dubbla karriärer“, för att säkerställa sig en säker 

framtid när man inte längre bedriver en elitsatsande karriär. I studien där kanadensiska 

elitidrottare som även studerade på en akademisk nivå intervjuades, belystes det att idrotten 

tar en alldeles för stor plats i den dagliga tidsplaneringen vilket leder till att de akademiska 

studierna påverkas negativt. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (2012) påpekar att 

det är en nödvändighet att miljön för elitidrottsstudenter blir så gynnsamma som möjligt, detta 

för att motverka en problematik att elitidrottare avslutar sin idrottskarriär för tidigt därför att 

ett val vilken karriär man skall satsa på förekommer i för tidig ålder. 

Miller & Kerr (2003) påpekar i sin studie att det är väsentligt att varje individ hittar sin egen 

balans då det inte finns någon mall som passar alla när det kommer till att prioritera de 

akademiska studierna med en elitidrottskarriär. I studien framkom det i intervjuerna att 

elitidrottarna verkligen var tacksamma för det stöd som de fick av sin omgivning vad gäller 

psykologiska, akademiska och ekonomiska aspekter. Miller & Kerr (2003) poängterar även att 

det är viktigt att elitidrottarens omgivning hjälper till och underlättar vardagen. Detta för att 

genomförandet av både elitidrottande och studier samtidigt ska vara så optimal som möjligt 

för individen.  
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I en finländsk studie som är gjord av Merikoski-Silius (2006) fann man att elitidrottare i 

åldrarna 20-29 år som kombinerade elitidrott med akademiska studier läste på en mer 

avancerad akademisk nivå än individer som inte utövar elitidrott i samma ålder. Intervjuerna i 

studien visade även på att med de stöd som elitidrottarna erbjöds för att klara av sina studier 

även leder till att elitidrottsstudenten presterade bättre i sin idrott. Merikoski-Silius (2006) 

påpekar att när man läser vid ett universitet ställs det krav att man självständigt ska kunna 

fördela sin tid för studierna. Därför krävs det ett högt personligt engagemang för att klara av 

de krav som ställs studiemässigt. I intervjuerna kom det fram att det fanns en markant skillnad 

där minoriteten av de elitidrottande studenterna siktade på högsta betyget i varje kurs, medan 

majoriteten av elitidrottande respondenter hade som mål att endast bli godkänd på kurserna.  

 

Omgivningen 
EU Guidelines on Dual Careers of Athletes. (2012) påpekar att omgivningen har en stor 

påverkan på hur gynnsam kombinationen elitidrott och de akademiska studierna blir. Det 

ställer höga krav på en förstående och accepterande omgivning. I en studie som är gjord utav 

McGillvray and McIntosh (2006) poängteras att för en kombination ska kunna förekomma, är 

det med hjälp utav omgivningen och inte minst tränaren och ledare som avgör hur 

inställningen från idrottsföreningen är kring studier och elitidrott Enligt avhandlingen så 

förekommer det att tränare kan ha en negativ inställning till akademiska studier och mer se det 

som ett hinder i en elitidrottares utveckling. Detta framkom även i en intervju i Aquilina 

(2013) studie där respondenten poängterade tränarens negativa påverkan på kombinationen 

elitidrott och akademiska studier. 

It has been a little hard to explain to our national coaches that I’m playing judo but 

also studying. He wants me to stop studying now and then perhaps continue later. We 

had some discussions about this and I tried to explain why I need to do it this way 

because I am that kind of person I want something more than just judo. (Aquilina 

2013.s.388). 

 

Fördelar med kombinationen 
Aquilina (2013) framhåller att en positiv aspekt med kombinationen av elitidrott och studier 

är att det också kan vara bra för idrottarna att fokusera på annat än idrotten. Respondenter i 

den studien menade exempelvis att hennes idrottsliga prestationer fick en positiv utveckling 

på grund av att hon då även hade något annat än idrottsliga prestationer att koncentrera sig på 
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under veckor med hög träningsmängd och mycket tävlingar. Även vid en ytterligare intervju i 

studien återkommer respondenten till de positiva aspekterna med att kombinera studier och 

elitidrott, exempelvis ansåg respondenten att ju mer hektiskt det var i skolan desto bättre 

tyckte man att prestationerna blev inom sin idrott. Detta tyder på att om balans mellan dessa 

två komponenter, kommer både den akademiska utbildningen samt idrottsliga prestationer att 

gynnas på ett positivt sätt. Planering är ett effektivt sätt för en idrottare att både få struktur i 

sin vardag för att kombinationen skall gynnas men bidrar även till att individen på så sätt vet 

vad som väntar vid idrottskarriärens slut Ogilvie & Taylor (1993). 

En ytterligare positiv aspekt med att kunna kombinera elitidrott med akademiska studier 

enligt EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (2012) är att genom att kunna erbjuda en 

miljö där elitidrott och studier kan kombineras så ökar sannolikheten att unga lovande 

elitidrottare stannar längre inom idrotten, istället för att sluta i förtid på grund av den 

akademiska karriären.   

Eva Olofsson (2009) menar i sin studie om att genusfrågorna som behandlar skillnader mellan 

hur kvinnors idrottande behandlas jämfört med männens idrottande har haft en positiv 

utveckling och att jämställdhetsfrågor är något som börjat tas på allvar inom den svenska 

idrotten. Dock finns det fortfarande mycket som kan förbättras inom jämställdhetsfrågorna. 

Kvinnor har inte samma möjligheter att kunna livnära sig på sin idrott som männen kan. Även 

i tidigare forskning av Eva Olofsson (1997) påpekas att kvinnor inte har samma 

förutsättningar att som bland annat införskaffa sig en ekonomisk trygghet som männen har 

möjlighet till.  

Conzelmann och Nagel (2003) betonar i sin artikel att för att bedriva en elitidrottskarriär 

måste individen hängivet avsätta stora mängder tid för att lyckas inom sin idrott. I resultatet i 

artikeln framkommer det att elitidrottare som lyckas hitta balansen med att bedriva idrott på 

elitnivå samt studerar på akademisk nivå tenderar att prestera bättre akademiskt och därmed få 

högre positioner inom olika yrken vid avslutad idrottskarriär. Detta styrks även av Killeya-

Jones (2005) som påpekar att den del elitidrottare som är varsam med sin utbildning och 

prioriterar lika mycket tid på sin utbildning som idrotten kommer att uppnå goda akademiska 

prestationer. Detta i sin tur leder enligt Killeya-Jones (2005) till att elitidrottaren kommer att 

känna en mycket mer harmonisk inställning efter sin avslutad idrotts- och studiekarriär. 
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Nackdelar med kombination 
Problematiken Conzelmann och Nagel (2003) beskriver är dock tvånget av hängivenhet till 

idrotten då träningstimmarna blir allt fler. Som elitidrottare måste man anpassa sig efter 

idrotten, medan idrotten inte nämnvärt anpassar sig efter individen. Ett exempel som belyser 

detta problem som trädde fram under en intervju i studien, var då en fransk simmare beskrev 

problemet så stort att simmaren var tvungen att avbryta sina studier för att kunna bedriva sin 

elitidrottsverksamhet. Dock finns medvetenheten om att en akademisk utbildning är väsentlig 

då 17 av 18 respondenter instämde med att den akademiska utbildningen var en nödvändighet 

för livet efter idrottskarriären.  

Detta förankras även i Aquilinas (2013) intervjuer  

“One of the most important thing for me was that I love basketball of course but it 

wasn’t something that I wanted to do my whole life… I cannot say that basketball was 

just a hobby because I worked really hard at it but in a way it is, it’s not all what my life 

is about!” Aquilina (2013, s. 388).  

Ian Henry (2004) belyser även problemet att det är ett växande problem att idrotten blir allt 

mer elitidrottsinriktad vilket påverkar idrottsutövarens möjligheter till akademiska studier 

samt ett vardagligt arbete då tiden som blir över från den elitsatsande karriären inte alltid går 

att anpassa efter ett jobb eller akademiska studier. Även EU Guidelines on Dual Careers of 

Athletes (2012) påpekar det ställs höga krav på elitidrott studenter att vara motiverade och 

strukturerade för att klara av att kombinera en elitidrott med studier.  

Litteraturgranskningen visar att det är av stor betydelse för en elitidrottare att förbereda sig 

under den aktiva idrottskarriären för att elitidrottandet en dag kommer att ta slut. I 

litteraturgranskningen diskuteras kring att bedriva en så kallad dubbel karriär som ett sätt att 

göra övergångsfasen från idrotten till den civila karriären smidigare. Detta för att förebygga 

en problematik där självbilden om vem man är kan bli svår att hantera efter avslutad 

idrottskarriär. Att kombinera en elitidrott med akademiska studier är något som inte visat sig 

vara helt problemfritt. Exempelvis tas svårigheter upp som att få tiden att räcka till då idrotten 

ställer ett allt högre krav på hängivenhet att träna fler timmar än tidigare. Även fördelar tas 

upp med kombinationen av elitidrott och studier som att kunna ha något som man senare kan 
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falla tillbaka på när idrottskarriären är slut. Miljöombytet som sker när man kombinerar 

elitidrott med akademiska studier är något som tas upp som en positiv effekt för 

kombinationen. I min studie som har utgångspunkt i tidigare forskning vill jag ta reda på mer 

om vilka möjligheter samt svårigheter som en elitidrottare måste handskas med på 

dagligbasis. Jag vill även undersöka det stödsystem som erbjuds i form av ett elitidrottsavtal 

som har till syfte att underlätta kombinationen genom olika stödfunktioner. Samt vilken 

betydelse detta elitidrottsavtal har för att kunna kombinera akademiska studier med elitidrott. 

Att bedriva en så kallad dubbel karriär är ett sätt att göra övergångsfasen från idrotten till den 

civila karriären smidigare. Detta för att förebygga en problematik där självbilden om vem 

man är kan bli svår att hantera efter avslutad idrottskarriär. Att kombinera en elitidrott med 

akademiska studier är något som inte är helt problemfritt enligt tidigare studier. Exempelvis 

tas svårigheter upp som att få tiden att räcka till då idrotten ställer ett allt högre krav på 

hängivenhet att träna fler timmar än tidigare. Även fördelar tas upp med kombinationen av 

elitidrott och studier som att kunna ha något som man senare kan falla tillbaka på när 

idrottskarriären är slut. Även att miljöombytet som sker när man kombinerar elitidrott med 

akademiska studier är något som tas upp som en positiv effekt för kombinationen.  

I min studie som har utgångspunkt i tidigare forskning vill jag ta reda på mer om vilka 

möjligheter samt svårigheter som en elitidrottare måste handskas med på dagligbasis. Jag vill 

även undersöka det stödsystem som erbjuds i form av ett elitidrottsavtal som har till syfte att 

underlätta kombinationen genom olika stödfunktioner. Samt vilken betydelse detta 

elitidrottsavtal har för att kunna kombinera akademiska studier med elitidrott.     
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om möjligheter och svårigheter för individer 

som bedriver en elitsatsande idrottskarriär och samtidigt studerar på akademisk nivå. Samt att 

öka kunskapen om vilken betydelse elitidrottsavtalet för elitidrottsstudenterna. Studien 

kommer att fokuseras på studenter som studerar vid Umeå Universitet med ett så kallat 

elitidrottsavtal, för att öka förståelsen om hur kombinationen elitidrott och akademiska studier 

bedrivs.  

 

Detta kommer att studeras utifrån följande frågeställningar.  

- Hur beskrivs möjligheterna samt svårigheterna med en kombination av elitidrott och 

akademiska studier av studenterna? 

-Vilken betydelse har elitidrottsavtalet för att studenterna skall kunna fullfölja studier 

på akademisk nivå och samtidigt bedriva en elitidrottskarriär? 

-Har elitidrottsavtalet samma betydelse baserat på om man är aktiv i en lag- eller 

individuellidrott? 

-Hur upplever elitidrottsstudenterna att faktorer i deras omgivning påverkar 

kombinationen akademiska studier och elitidrott?  
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Metod 
 

Datainsamlingsmetod 
För att genomföra forskningsstudier används olika av insamling av data, som ett 

tillvägagångssätt för att samla in den information som sedan analyserades. Det finns olika 

tillvägagångssätt att samla in data exempelvis genom enkäter, intervjuer och observationer. 

Dessa metoder kan göras mer eller mindre strukturerade (Åsberg, 2001). 

Enligt Brinkmann & Kvale (2009) är intervjuer ett bra sätt att samla information om man vill 

få en ökad förståelse om hur individen uppfattar sin levnadssituation. Fördelen med att 

använda sig av intervju istället för en enkät är att respondenten får möjligheten att uttrycka sig 

i egna ord och kan därför gå in djupare på frågor samt att personen som intervjuaren kan ställa 

följdfrågor. Även Sohlberg & Sohlberg (2008) menar att intervjuer ger en mer djupgående 

information om känslor och uppfattningar som man inte skulle kunna komma åt om man 

använder sig utav en undersökning i form av enkäter. Detta var något som jag ansåg vara en 

viktig del i att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar att få en djupgående förståelse i 

form semi-strukturerade intervjuer. En kvalitativ metod har sina begränsningar i att det är mer 

tidskrävande att analysera materialet, problem att hitta tid och plats för intervjuer och 

generellt mer kostsamt. En kvantitativ metod används mer till att kartlägga ett problem och 

därmed dra generella slutsatser av ett stort antal deltagande i studien. Kvantitativ studie 

fokuserar mer på hur många, hur mycket och hur ofta. 

Anledningen till att använda en kvalitativ data i min studie är för att jag vill undersöka 

elitidrottsstudenters tankar och funderingar kring kombinationen elitidrott och akademiska 

studier. Därför ansåg jag att kvalitativ data passade bäst för denna studie. Detta 

argumenterade jag för att jag skulle kunna komma in på djupet på vilka möjligheter samt 

svårigheter med att ha en så kallad ”dubbel karriär”. Enligt mig skulle bli svårt att få den 

ökade förståelsen om jag väljer mig utav att samla in kvantitativ data. Användandet av semi-

strukturerade intervjuer berodde på att jag skulle kunna följa en viss mall, säkerställa att jag 

får svar på mina frågeställningar, möjligheten att kunna ställa följdfrågor.  
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Intervjupersoner 

Det första urvalskriteriet var att de som skulle ingå i studien var studenter med elitidrottsavtal 

på Umeå Univeritet Ett ytterligare krav i urvalet av elitidrottare var att individen skall 

representera en av de olika föreningarna i Umeå som bedriver träning och tävling under 

vintermånaderna då det är under denna period som de akademiska studierna oftast 

förekommer. Det tredje urvalskriteriet var att studenten skall vara inne på sin tredje termin på 

ett program eller läst minst tre terminer i form av kurser vid Umeå Universitet. Anledningen 

till detta var för att individer som nyligen påbörjat en utbildning inte alltid hinner eller hunnit 

uppleva möjligheterna samt svårigheterna med att studera vid ett universitet när man 

samtidigt bedriver en elitidrottskarriär. Ett fjärde kriterium var att jag önskade en jämn 

fördelning mellan kvinnliga och manliga respondenter. Samt att jag ville ha lika många 

respondenter från individuell idrott som lagidrott. Detta både för att båda könen och olika 

typer av idrotter skulle vara representerade i studien. Efter att dessa kriterier blivit uppfyllda 

så skedde en lottning bland de 19 namn som var aktuella för denna studie. Där åtta 

respondenter skulle dras. De olika namnen som hade skrivits ner på små lappar blandades i en 

skål, där manliga lagidrottare förekom i ena skålen och kvinnliga lagidrottare i den andra. 

Därefter genomfördes dragningen där två killar samt två tjejer skulle dras slumpmässigt 

Sedan genomfördes en ny liknande dragning fast där manliga individuella idrottare och 

kvinnliga individuella idrottare lades i olika skålar och där slumpmässigt fyra namn två tjejer 

och två killar blev dragna  

Forskningsprocess 

För att samla in information till bakgrunden användes till en början sökmotorn EBSCO på 

Umeå Universitets bibliotek. De sökord som användes till studien var ”dual career athletics”, 

”dual career sport”, ”dubbla karriärer”, ”elitidrott akademiska studier” samt ”elitidrott 

studerande”. Efter att ha samlat in och läst de olika vetenskapliga studierna och artiklarna, 

påbörjades en summering av den tidigare forskning och studier som genomförts inom 

området. När intervjufrågorna skulle konstrueras utgick jag från de centrala delarna som den 

tidigare forskningen har kommit fram till. De teman som blev centrala att bygga 

intervjufrågor kring var hur såg möjligheten ut att kunna kombinera studier med en elitidrott, 

vilka är de positiva samt negativa aspekterna med kombinationen, hur arbetar 

elitidrottsstudenterna till vardags för att kunna kombinera och hur uppfattar 

elitidrottsstudenterna att deras omgivning ställer sig till kombinationen.  
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Utifrån de teman som skapats så formades mina frågeställningar som jag vill bidra med en 

djupare förståelse kring dessa teman ur ett idrottspedagogiskt perspektiv.  

För att säkerställa att syfte och frågeställningar besvarades i intervjuerna användes en 

intervjuguide.  

Enligt Brinkmann & Kvale (2009) finns det vissa skillnader mellan en semistrukturerad och 

en ostrukturerad intervju. Valet i min studie blev semistrukturerade intervjuer med 

anledningen att de följer en viss mall och ett speciellt ämne, där följdfrågorna inte behöver 

komma i samma ordning vid alla intervjuer så länge de besvaras under intervjun. 

Ostrukturerade intervjuer följer inte heller en viss mall utan mer ett specifikt tema, där 

samtalet mer liknar ett ”vanligt samtal” . Då jag ville säkerställa att jag fick svar på mina 

frågeställningar blev mitt val semistrukturerad intervju. Det gemensamma egenskaperna 

mellan semistrukturerad och ostrukturerad är att båda är anpassningsbara till vad 

respondenten uttrycker.  

Genom telefon kontaktades de utvalda individerna där en beskrivning om intervjuns syfte och 

att tidsåtgången var beräknad till 60 minuter. Vid ett medgivande att medverka i intervjun så 

skedde en bokning av dag, tid och plats där intervjun skulle genomföras. Ett grupprum inom 

Umeå Universitets område bokades för att individen skulle kunna diskutera i ett så neutralt 

rum som möjligt. Tanken att boka grupprummet inom området var även för att 

respondenterna skulle på ett smidigt sätt kunna ställa upp på intervjuerna utan att behöva 

avsätta allt för mycket tid i transport till grupprummet. En inspelningsbar diktafon användes 

under intervjun för att få bästa möjliga kvalitet på inspelning som i sin tur skulle underlätta 

analysen av data. Innan intervjun påbörjades informerade jag om Vetenskapsrådets (2002) 

etiska riktlinjer för intervju. Respondenten blev informerad om vilka de olika riktlinjerna är 

som informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet. Jag 

förtydligade vad dessa riktlinjer innehöll, att studien är frivillig att delta i, intervjun kan 

avbrytas när som helst om respondenten så behagar. Respondenten blev informerad om att 

dennes identitet inte kommer att framgå i studien och att den insamlade informationen inte 

kommer att användas för något annat än i studiens syfte. 

Efter att all data blivit insamlad lyssnade jag igenom intervjuerna noggrant för att kunna för 

en helhetsuppfattning om vad varje respondent har svarat på frågorna. Jag transkriberade alla 

intervjuer och tog bort alla typer av onödig text, till exempel typer av pauser i form av 

”öööh..” och ”mmm..” Detta för att jag anser att den informationen inte är nödvändig att ha 
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med i transkriberingen, detta för att de uttrycken inte har något värde. Med hjälp av min 

utförliga intervjuguide tycker jag att alla samtalen med respondenterna kunde genomföras på 

ett smidigt sätt. Genom intervjuguiden så att jag hade en uppfattning i vilken riktning samtalet 

ledde till. En av de åtta intervjuerna genomfördes på ett café i centrala Umeå. Detta på grund 

av att respondenten i mån om tid inte kunde förflytta sig till Umeå Universitet. Stämningen på 

caféet var lättsamt och trevligt. Inget störande oljud förekom tack vare att det inte var så 

många andra individer närvarande vid den tidpunkten. De resterande respondenterna 

intervjuades i ett grupprum på Umeå Universitet. Grupprummet låg lättillgängligt på 

universitetsområdet för att alla respondenter skulle kunna hitta dit. I början av samtalen så 

upplevdes det som att respondenterna var lite nervös, svaren i början vara korta utan några 

större utsvängningar. Intervjun inleddes med en del där respondenten fick berätta lite allmänt 

om sin idrottskarriär och sina studier. Syftet med detta var att göra respondenten bekväm med 

intervjusituationen. Efter den delen uppfattade jag att alla respondenter blev mer bekväma och 

avslappnade. Tidsåtgången för intervjuerna som var beräknad till 60 minuter överskreds vid 

ett tillfälle då intervjun varade i 74 minuter. För att inte gå miste om viktig information så 

avbröts inte intervjun när 60 minuter hade uppnåtts. Därför att respondenten hade en god 

förmåga att uttrycka sig i tal, vilket gjorde att intervjun tog lite längre tid än den utsatta tiden. 

Resterande sju intervjuer varade mellan 40 till 55 minuter. 

 

Analys av data 
Efter att insamlingen av data var gjord började jag att analysera data från intervjuerna och 

använda mig utav meningskoncentrering. Brinkmann och Kvale (2009) beskriver 

meningskoncentrering som metod som delar in analysen av data i fem olika steg. Första steget 

är att intervjuaren läser igenom intervjun för att skapa sig en helhetsuppfattning om vad 

respondenten svarar. Andra steget är att forskaren fastställer de vitala delarna i intervjun. 

Tredje steget är att olika typer av teman skapas som frekvent förekommer i intervjuerna. 

Fjärde steget är att de olika temana skall kopplas så att syftet och frågeställningarna skall 

kunna besvaras. Det sista steget är att summera ner den information som insamlats utifrån 

syftet och frågeställningarna. Efter att transkriberingen så meningskategoriserade jag de 

tankar som respondenterna utifrån de frågeställningar jag har och utifrån ovan fem steg. Jag 

samlade resultatet under olika underrubriker som jag tyckte besvarade mina frågeställningar.  
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Resultat 
Resultatdelen presenterar den data som har samlats in genom de åtta olika intervjuerna. De 

teman som skapats baseras på de olika frågeställningarna i studien. I början av resultatdelen 

presenteras den generella uppfattningen av att kombinera akademiska studier mer elitidrott. 

Vidare i resultatet redovisas vilka möjligheter samt svårigheter som finns med kombinationen 

och avslutningsvis klargörs elitidrottsavtalets påverkan på vilken typ av idrott. För att 

säkerställa den anonymitet som utlovas så har jag valt att döpa respondenterna som är män 

och involverad i lagidrott till ML1 och ML2, medan de kvinnliga respondenterna inom 

lagidrotten döptes till KL1 och KL2. De individuella manliga respondenterna angavs namne 

MI1 och MI2 och kvinnorna fick namnen KI1 och KI2 

 

Elitidrott och akademiska studier 
Samtliga elitidrottsstudenter beskrev i intervjuerna att för att en elitidrottskarriär skall 

kombineras med akademiska studier krävs god förmåga att kunna vara flexibel, vara 

disciplinerad och förmågan att kunna planera sin tid noggrant. Majoriteten av respondenterna 

upplever att kombinationen fungerar mycket bra, men att periodvis vid mycket träning och 

tävling sätts de egenskaperna på prov. Att själv kunna styra sina tider under dagen så att de 

anpassar sig till träningar och tävlingar är något som respondenterna upplevde som en god 

fördel. Samtidigt som friheten att kunna bestämma sina tider kommer med ett eget ansvar så 

beskriver majoriteten av elitidrottsstudenterna att tiden på skolan är något som skall användas 

effektivt. 

Ja, alltså det är otroligt viktigt för mig att när jag väl sitter ner med skolan så kan jag 

inte hålla med att dricka kaffe eller något annat som tar min tid… Jag vet att min tid till 

skolan är begränsad. Därför måste jag vara disciplinerad när jag pluggar. (MI1) 

Ja, jag kör ju stenhårt på min kalender. Jag följer den noga, så jag vet hur mycket tid 

jag har och försöker utnyttja den tid som finns för att få det att gå ihop. (KL1) 

 

Möjligheter 
Fördelen med att kunna kombinera idrotten med akademiska studier som alla respondenter 

vara eniga om var att man skulle kunna utöva det man gillar att göra men även införskaffa sig 

en utbildning så att man har något som man senare kan falla tillbaka på när idrottskarriären 

var över. I och med att en idrottskarriär bara varar i några år så hade alla uppfattningen att den 

akademisk utbildning är viktig. Det som skiljde sig från männen och kvinnorna oberoende 
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vilken typ av idrott och utbildning var att kvinnor mer specifikt uttryckte att det är ett måste 

att ha en akademisk utbildning, största anledningen till detta är att det inte finns pengar inom 

sporten i form av löner. Möjligheten att kunna leva på idrotten efter karriären var inte något 

alternativ enligt de kvinnliga respondenterna  

för mig är det ett måste att ha en utbildning, för jag tjänar ju inga pengar idag på min 

idrott och kommer nog inte gör det i framtiden heller. ( KI1)  

(skratt) dels för att det inte finns några pengar att leva på när man avslutat karriären....  

även fast jag spelar på den högsta nivån så kan jag inte leva på det som killar kan. 

(KL1) 

Majoriteten av de manliga respondenterna uttryckte inte samma tankar kring att de måste 

införskaffa sig en akademisk utbildning för att trygga sin ekonomiska aspekt. För de manliga 

elitidrottarna uppgav tre av fyra att den akademiska utbildningen är en säkerhet och trygghet 

att kunna ha något annat att förlita sig på när idrottskarriären är slut. 

Jag hade nog inte kunnat jobba samtidigt för att det tar så mycket tid, så att utbilda sig 

samtidigt lät som att det skulle passa mig. (ML2) 

Att kunna studera och göra det jag tycker om har varit perfekt för mig i alla fall. (ML1) 

 

Flexibilitet 
Majoriteten av respondenterna upplevde att deras akademiska studier fyller en viktig funktion 

i att kunna flexibelt planera och styra sin vardag efter sitt behov av träning och utbildning. 

Med flexibiliteten upplevde samtliga att det handlar om eget ansvar att kunna skippa vissa 

föreläsningar för att gå hem och vila etc. Samtliga elitidrottsstudenter har uppfattningen att 

det skulle vara betydligt svårare att flexibelt kunna anpassa sin vardag om man istället hade 

jobbat med en heltidstjänst. Det största motivet till detta var enligt studenterna att vid ett jobb 

finns det fler restriktioner och åtagande som man måste respektera medan på ett universitet är 

det mer fritt hur man lägger upp sina studier. Majoriteten av respondenterna upplevde att det 

är möjligheten att studera som gjort att de har utvecklats i sin idrott på ett sådant sätt som de 

annars inte hade kunnat på grund utav att de annars hade jobbat. Tre av åtta studenter 

påpekade att det fanns individer inom laget som utöver idrotten jobbade med ett ordinärt 
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arbete. Detta var något som de tre respondenterna inte upplevde som något optimalt för att bli 

så bra som möjligt inom idrotten. 

Jag tror verkligen inte att det skulle kunna gå att satsa fullt på min idrott om jag hade 

jobbat fulltid… Därför av ett jobb skulle jag få betalt och då skulle det nog ställas mer 

krav på mig som skulle göra att jag inte skulle kunna lägga ner den tid jag behöver på 

min idrott. (ML2) 

Ja! Jag skulle nog inte ha utvecklats lika mycket om jag hade jobbat istället för att 

plugga. (KI2) 

 

Inte bara idrotten 
Studenterna upplevde även att akademiska studier och elitidrottande påverkade varandra på 

ett positivt sätt genom att man kunde få fokusera på något annat än bara idrotten under 

perioder med tung träning och tävlingar. Även idrotten påverkar studierna på ett positivt sätt 

genom att vid perioder av tentamen och examinationer upplevs idrotten som ett sätt att 

komma ut från skolan och få ett perspektiv på det man har studerat under dagen. Majoriteten 

upplevde att det blev enklare att efter träning kunna fokusera på skolan då man har fått utlopp 

för energi och tankar. 

 I intervjuerna kom det även fram att majoriteten av elitidrottstudenterna uppskattade att 

kunna gå till universitet och få prata med andra individer om helt andra saker än sin idrott. 

Känslan av att även få en annan identitet är något som uppskattas och inte bara vara den där 

så kallade ”idrottaren”. Detta ansågs som ett sätt att inte ”gräva ner sig” när resultaten inte går 

ens väg inom idrotten.  

Ja, det har blivit enklare att släppa en dålig match när man kommer till skolan och får 

prata om andra saker (KL1) 

Jag tycker det är skönt att kunna åka från skolan till träning, för sitter jag still för länge 

börjar jag typ klättra på väggar (skratt). (KI1) 
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Utvecklande för elitidrottsstudenterna 
Elitidrottsstudenterna upplevde att de har utvecklats positivt under den tiden de har 

kombinerat elitidrott och akademiska studier. Samtliga upplevde att de har blivit bättre på att 

strukturera dygnets timmar men även att deras förmåga att ha bättre framförhållning har 

förbättrats i jämförelse med när det började studera vid Umeå Universitet. Den ökande 

medvetenheten att idrott och de akademiska studierna påverkar varandra på ett positivt samt 

negativt sätt har föranlett till att respondenterna försöker bli mer noggrann med sin planering 

och strukturering. Förmågan att urskilja vad som är viktigt för stunden är något som en 

respondent uttryckte att hon hade förbättrat. Hon menade att i början så ställde hon upp på det 

mesta inom skolan och idrotten vilket i längden inte blev hållbart. Hennes förmåga att säga 

nej till saker som inte har någon nämnvärd betydelse hade blivit förbättrad då hon menade att 

då tiden redan är begränsad som den är. En manlig lagidrottare uttryckte att han har märkt en 

stor skillnad på hur han strukturerade upp sin vardag på ett helt annat sätt än tidigare. 

Jag har blivit mycket bättre på att strukturera upp min vardag som jag inte gjorde 

tidigare. (ML2). 

 

Svårigheter 
Den problematik som uttrycktes i intervjuerna med elitidrottsstudenterna var att när man 

bedriver en elitidrottskarriär samtidigt med en akademisk utbildning kommer det att finnas 

tillfällen där tidsaspekten blir en problematik. Majoriteten av elitidrottsstudenterna uttryckte 

för att bli så bra som möjligt i sin idrott så krävs det att man är dedikerad och beredd på att vid 

tillfällen prioritera bort den akademiska utbildningen. Hur beredda individerna är att prioritera 

träning och tävling före studierna varierade dock. Två av de åtta respondenterna beskrev att 

om de var tvungna att prioritera skulle de prioritera de akademiska studierna före idrotten. 

Resterande respondenter påpekade att idrotten alltid kommer före de akademiska studierna. 

Argumentet för de resterande sex respondenter var att idrotten är något som sker just nu och 

att den tiden är begränsad. Studierna är något som inte har samma typ av tidsbegränsning 

enligt respondenterna, utan det är något som kan ligga vilande som vid ett mer passande 

tillfälle kan tas upp igen.  

De akademiska prestationerna kunde enligt två vara svåra att hantera vid vissa tillfällen. De 

två respondenterna påpekade att tävlingsinstinkten att vara bäst från idrotten överfördes även 

till de akademiska resultaten. Viljan att alltid vara bäst även inom de akademiska studierna 
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var något som de två respondenterna till en början hade svårt att hantera. Respondenterna var 

senare tvungen att inse att detta inte var möjligt att upprätthålla. 

Om jag måste prioritera när det är en tentavecka så händer det att jag skippar någon 

träning för att kunna plugga. (KL1)  

Till en början ville jag ju vara bäst på allt…. men det var något som man var tvungen 

att inse att man inte kunde när man skulle kombinera (MI1) 

 

Utbildningens krav 
Tre av de åtta respondenterna ansåg att de har upplevt ett problem med kombinera elitidrott 

med studier utifrån de akademiska kraven. De två manliga lagidrottaren ansåg att deras 

moment som ingick i utbildningen, där kravet att närvara vid flertalet fysiska aktiviteter 

påverkade deras prestationer vid träningen senare under dagen. Anledningen var att 

respondenterna upplevde att vilan som är viktigt för att återhämta sig för att kunna prestera 

optimalt i sin idrott inte blev tillräckligt lång inför träningen. Detta för att under en period i 

utbildningen där fysisk aktivitet var en del av kursen så påverkade det den återhämtningen 

som krävs mellan varje träningstillfälle. Även den andra manliga respondenten upplevde 

liknande problem att tiden för vilan som han brukade ha för att förbereda sig inför träningar 

inte riktigt blev så bra som den borde ha varit. Han upplevde att han blev alldeles för trött för 

att prestera på högsta nivå i idrotten, detta var när han var ute på sin praktik då tid för vila 

under dagen inte var ett alternativ som han annars kunde planera. 

jag brukar alltid hinna vila innan träningen, men när det var praktik så hann jag aldrig 

med vilan tyvärr. (MI1) 

Även utbildningens höga krav på akademiska resultat blev en påfrestning för en av 

respondenterna. I intervjun med denne individ förklarade hon att på ett jobb har man sin 

arbetstid och kan sedan släppa allt som hänt under dagen, medan studierna är alltid något som 

bärs med, även på träningarna. 

Idag skulle jag inte rekommendera andra att göra som jag gjorde, men jag tog mig 

igenom det iaf. (ML2) 
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Det är vid ett flertal träningar som jag inte presterat som jag borde för att hjärnan har 

varit någon annanstans för att man är nervös för en tenta. (KI1) 

 

Elitidrottsavtalets betydelse 
I intervjuerna framgick det att elitidrottsavtalet är något som uppskattas av 

elitidrottsstudenterna. För utövarna beskrevs den största tryggheten i avtalet att vid en 

eventuell krock finns det en möjlighet att kunna flytta på en examination om studenten inte 

kan närvara på grund av sitt idrottsutövande. Även förmånen att kunna få sin praktikplats 

förlagd i just Umeå beskrevs som ett viktigt kriterium. Detta framgick framförallt i två 

intervjuer, i den ena intervjun med en manliga individuell idrottare beskrev hur viktigt det var 

för honom att få sin praktikplats placerad i Umeå. Även den kvinnliga lagidrottaren 

poängterade vikten med att få sin praktikplats förlagd i Umeå. Detta på grund av att hon 

upplevde att det är svårt att få ett lag att anpassa sig till hennes situation. 

Det skulle ha varit helt förödande för min idrott om jag hade blivit placerad i typ 

Vilhelmina där jag inte hade kunnat träna på som vanligt. (MI1) 

Det hade blivit otroligt svårt att kunna hinna vara med på träningarna om jag hade fått 

en praktikplats någon annanstans. (KL2) 

Något genomgående i alla intervjuer var att kombinationen elitidrott och akademiska studier 

har blivit lättare att hantera när elitidrottsstudenterna har kunnat anpassa sina studier och 

examinationer utifrån sin idrott. De övriga förmånerna som avtalet innefattar i att kunna gå 

ner i 50 procent studietakt eller skriva tentamen på annan ort var något som ingen utav 

respondenterna har använt sig utav, men att samtliga tycker att det är bra att dessa funktioner 

finns med i avtalet. Det var en elitidrottsstudent som upplevde att hon inte skulle kunna 

bedriva en så kallad dubbel karriär om det inte hade varit för elitidrottsavtalet. Hon upplevde 

att hennes resor skulle ha påverkat studierna så pass mycket att det inte skulle vara 

genomförbart om hon inte skulle kunna flytta på examinationerna. Resterande respondenter 

upplevde att de ändå skulle kunna genomföra sina studier utan det så kallade elitidrottsavtalet, 

men att de troliga följderna skulle bli att examinationer som inte kunde genomföras skulle bli 

svåra att hantera i slutändan.  
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Elitidrottsavtalet betydelse till att söka in på Umeå Universitet 
En intervjuperson av åtta medgav att elitidrottavtalet påverkade när ansökan till ett universitet 

skulle genomföras. Den kvinnliga individuella idrottaren uppgav att det var möjligheten att 

kunna fortsätta bedriva sin elitidrottskarriär men även studera vid ett universitet som föll 

avgörande för att hon skulle söka sig in på Umeå Universitet. De övriga respondenter var 

omedvetna att ett elitidrottsavtal existerade innan de skulle söka in till Umeå Universitet. 

Majoriteten medgav i intervjuerna att de hade för avsikt att söka in på universitet även om det 

inte skulle ges möjlighet till att kunna kombinera akademisk studier med elitidrott. 

Respondenterna förklarade att efter att ha fått en ökad kunskap om hur elitidrottsavtalets olika 

funktioner påverkar kombinationen elitidrott och akademiska studier borde en större 

marknadsföring av Umeå Universitet och Idrottshögskolan genomföras. Detta för att kunna 

locka till sig fler studenter som vill kombinera sin idrott med studier på universitets nivå.  

Om jag hade jag stått i valet mellan olika universitet och vetat om avtalet så hade jag 

nog valt Umeå Universitet just för att kunna kombinera idrotten med skolan…. Jag tror 

att både skolan och idrottsklubbarna skulle gynnas genom att få hit fler elitidrottare 

som vill satsa på skolan också. (KL2) 

 

Utvecklingsmöjligheter 
Sex av åtta respondenter var eniga om att det finns utvecklingsmöjligheter för 

elitidrottsavtalet. De brister som uppdagades i intervjuerna var att elitidrottsstudenterna tyckte 

att avtalet kunde uppfattas diffust när avtalet säger att läraren ifråga skall ha en positiv 

inställning till elitidrott och inte riktigt konkret påvisar vad god inställning är. Detta tycker 

respondenterna leder till en inkonsekvens hur lärare hanterar situationer där elitidrotten 

krockar med de akademiska studierna. De sex intervjupersoner upplevde att det verkade vara 

olika från olika institutioner. Tre av de sex respondenterna, två manliga lagidrottare och en 

manlig individuell idrottare hade vid ett tillfälle verkligen upplevt att förståelsen från lärare 

och studierektor var bristfälligt. Den manliga individuella idrottaren hade vid ett tillfälle inte 

möjligheten att närvara under ett seminarium och hade innan kursstart meddelat att han inte 

kunde närvara vid tillfället. Läraren som även är studierektor upplevde att kontakten hade 

tagits i för kort tid innan examinationen och valde att inte besvara den mailkontakt som den 

manliga individuella idrottaren ville etablera.  

Jag hörde av mig till kursansvarig en månad innan. Men när jag tillslut fick kontakt fick 

jag svaret att jag hörde av mig för sent, men jag visste inte innan att jag skulle vara 
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borta så jag kunde inte höra av mig. Och då sa dom att det var för nära in på fast det 

var innan kursstart. (MI1) 

Det ska ju som aldrig vara något snack om att det ska gå att flytta en tenta eller så, det 

känns som att alla lärare inte vet vad elitidrottsavtalet innebär. (ML1) 

Den manliga lagidrottare beskriver även att vid eventuella skador som leder till att man inte 

kan närvara vid examinationen även skall ingå i elitidrottsavtalet på grund utav att skador är 

en del av idrotten. Detta för att den manliga lagidrottaren inte blev beviljad att flytta en 

examination vare sig av lärare men även studierektorn på grund av sin skada.  

 Ja, alltså skador tillhör ju idrotten, och idrottsavtalet är ju ett samarbete med skolan, 

så om man blir skadad så tycker jag att man borde kunna hitta en lösning så man får 

den hjälpen man behöver. Till exempel få göra något hemifrån. Kanske även få göra 

den tentan vid ett senare tillfälle på grund utav att man är skadad. (ML1) 

 

Elitidrottsavtalet påverkan på idrott och kön. 
 Avtalets påverkan om man är involverad inom en lag- eller individuell idrott blev tydligt när 

de respondenter som uttryckte att det inte skulle kunna kombinera studierna och elitidrott utan 

det så kallade elitidrottsavtalet tillhörde en individuell idrott. Det var samtidigt en av dessa 

individer som uttryckligen beskrev att hennes val av universitet baserades på att Umeå 

Universitet hade ett så kallat elitidrottsavtal. Tre av fyra individuella idrottare upplever att ett 

närmare samarbete mellan föreningen och Umeå Universitet skulle vara gynnsamt. De tre 

respondenterna beskriver att i en förening där individuell idrott bedrivs, ofta har begränsade 

resurser vad gäller egen fystränare och träningsrådgivare. Ett samarbete med 

idrottsmedicinska enheten och IKSU i Umeå skulle vara gynnsamt och förbättra deras 

idrottsliga prestationer.  

Det hade ju varit skönt att kunna bolla idéer med någon på idrottsmedicin om hur jag 

skulle lägga upp min fysträning mer precist. (MI1)  
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Omgivande faktorers påverkan 
Samtliga elitidrottsstudenter var eniga om att kombination skall fungera så smidigt som 

möjligt är det viktigt att omgivningen stöttar och har en god förståelse. Med omgivningen 

menar elitidrottsstudenterna idrottsföreningen samt Umeå Universitets lärare och rektorer. 

Samtliga studenter påpekar att utan en förstående omgivning skulle kombinationen bli 

försvårad och för några av respondenterna en omöjlighet. Det var endast en elitidrottsstudent 

som hade fått uppfattningen att föreningen kunde ha en negativ inställning till akademiska 

studier. Även fast det inte var något som var uttalat så upplevde elitidrottaren att föreningen 

vid enstaka tillfällen kunde tycka att idrotten skulle prioriteras före studier. Respondenterna 

upplevde att med stödet från föreningen och Umeå Universitet så kunde elitidrottsstudenterna 

fokusera på både idrotten men även studierna utan att någon utav dem påverkades negativt.  

Dom vill att jag ska prioritera [idrottens namn] först. Det får jag känslan av, det är 

inget uttalat men det är den bilden jag får i alla fall. Jag tycket inte att dom ställer sig 

helt negativt heller, men som sagt jag får den känslan av att dom tycker att jag skulle 

prioritera [idrottens namn] mer. (KI1). 

Resterande elitidrottare uppfattade att deras idrottsförening ställde sig positivt till att 

kombinera akademiska studier med elitidrott. Majoriteten av respondenterna uppfattar att 

deras föreningar har en god förståelse i att idrotten inte varar för evigt utan att det är viktigt att 

ha något att kunna falla tillbaka på när väl idrottskarriären är över. Detta är något som 

uppskattades hos elitidrottsstudenterna, eftersom att idrotten tar så stor tid av vardagen är det 

viktigt att känna att man har en förening som har god inställning till att studera samtidigt.  

Jag upplever att dom tycker det är bra att jag kombinerar… eftersom dom vet att jag 

inte kommer kunna leva på det här resten av livet (KL2). 

Jag tror att det finns en väldigt positiv syn inom våran klubb. Kanske nu när det är 

många som är själv är högskoleutbildade… dom vet ju själv att det är viktigt med en 

högskoleutbildning. (MI2). 

Den problematik som hälften av elitidrottsstudenterna upplevde var att det är mycket upp till 

vilken lärare man har under kursens gång för hur kombinationen skall fungera. Hälften av 

respondenterna uppgav att det är varierande förståelse från lärare men även studierektorer. 

Detta är något som elitidrottarna tycker borde åtgärdas, att det skall finnas en förståelse hos 

samtliga lärare vad elitidrottsavtalet säger om kombinationen. Tre stycken av åtta hade 

upplevt att lärarens bemötande inte var särskilt positivt när det skulle flytta på en examination 
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och fick känslan att det var som ett sätt att ”ge igen” för att läraren fick mer arbete att utforma 

en ny examination. Samtliga respondenter som upplevt att förståelse från lärare och 

studierektorer varierar mellan olika institutioner poängterar att det borde finnas en allt större 

tydlighet från Umeå Universitets sida för att klargöra för samtliga inblandade inom universitet 

vad som gäller med elitidrottsavtalet.  

Jag kan tycka borde förbättras med det är att vissa lärare har en bättre inställning till 

avtalet än vad andra lärare har till avtalet….  Jag tycker att det borde vara lite 

tydligare vad som egentligen gäller lite konkret. Att det är lika oavsett lärare till lärare 

och studierektor till studierektor. (ML1) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om möjligheter och svårigheter för individer 

som bedriver en elitsatsande idrottskarriär och samtidigt studerar på akademisk nivå. I Studien 

lyfts både problem och möjligheter med kombinationen fram. Studien ger en beskrivning av 

studenternas uppfattningar som kan bidra till ökad förståelse för deras situation och vad de 

anser är viktiga faktorer att ta hänsyn till i framtiden. 

 

Något att falla tillbaka på - Möjligheter 
Studien visar tydligt att en stor positiv aspekt med att kunna kombinera elitidrott med 

akademiska studier, var möjligheten att införskaffa sig en akademisk utbildning som man 

senare kunde falla tillbaka på när idrottskarriären är slut. Syftet med att införskaffa sig en 

akademisk utbildning är något som kan se olika ut i jämförelse mellan manligt och kvinnligt. 

Att samhället inte är jämställt mellan könen vad avser ekonomiska möjligheter att livnära sig 

på sin idrott är något som har haft en inverkan på hur viktigt uppfattningen är att ha något att 

falla tillbaka på efter sin idrottskarriär enligt respondenterna. En skillnad där kvinnor uppfattat 

den ojämnställda miljön inom idrotten och är medvetna om att ekonomisk trygghet inte 

kommer kunna införskaffas under idrottskarriären. Och därför uppfattas den akademiska 

karriären som ett livsnödvändigt vägval att underhålla. Den ekonomiska osäkerheten inom 

idrotten är något som inte betonas lika mycket av männen, utan där är det möjligheten att 

kunna kombinera en elitidrottssatsande karriär med en akademisk utbildning som senare i 

livet kan vara det som betonas. De ekonomiska aspekterna tas inte upp hos männen som tycks 

se kombinationen som en bra investering inför framtiden. Att kvinnor inte har samma 

möjligheter som män till att kunna säkerställa en ekonomisk framtid genom sitt idrottande 

framhålls av Olofsson (1997). Även i tidigare forskning där Aquilina (2013) poängteras att 

antalet idrottare oberoende kön som kan livnära sig på sin idrott är begränsad. Aquilina (2013) 

betonar även vikten i att införskaffa sig en akademisk utbildning under idrottskarriären för att 

övergången från idrottskarriären till ett yrkesliv inte blir så markant då man har något att falla 

tillbaka på. Vid avslutad idrottskarriär kan en problematik uppstå i att det blir svårt att hantera 

sin egen självbild då idrotten har varit en sådan stor del av sin vardag. Att införskaffa sig en 

akademisk utbildning som senare i livet kan göra övergången från idrotten till arbetslivet 

smidigare, kan därmed leda till att avslutande av idrottskarriär inte blir lika dramatisk. Detta 

är även något som Killeya-Jones (2005) påpekar i sin studie att elitidrottare som har något att 

falla tillbaka på, kommer att på ett mer harmoniskt sätt se ett slut på sin idrottsliga karriär. En 
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fortsatt forskning för att belysa de ojämnställda möjligheterna för kvinnor inom idrotten är 

något som borde betonas. Detta för att jobba i en gynnsam riktning mot ett allt mer jämställd 

idrott.  Detta påpekades i två intervjuer där tanken att en dag är idrotten slut inte ansågs vara 

skrämmande. Utan mer sågs som en möjlighet att uppleva saker som annars inte har hunnits 

med under idrottskarriären.   

 

Miljöombyte - Möjligheter 
I min studie framkommer det att kombinationen elitidrott och studier även ger positiva 

aspekter på det emotionella planet. Akademiska studier kombinerat med idrott medför ett 

miljöombyte som uppfattas ge positiva effekter. Vid perioder där prestationen inom idrotten 

inte infriar förväntningarna så blir miljöombytet från idrott till skola en positiv övergång för 

att kunna hantera de undermåliga resultaten inom idrotten. Även EU Guidelines on Dual 

Careers of Athletes (2012) beskriver att de sociala utbytet som förekommer genom 

kombinationen är något som påverkar idrotten och studierna positivt. I min studie 

framkommer det även att idrottens påverkan på de akademiska studierna påverkar positivt 

genom att  få utlopp för energi och känslor som sedan leder till ökad fokusering på studierna. 

Att under några timmar om dagen ha något annat än idrotten att fokusera på, kan vara ett 

mycket bra sätt att kunna hantera med- och motgångar. Fysisk aktivitet är något som i tidigare 

forskning beskrivs som positivt och leder till bättre studieresultat. Joshi Praphul (2011) menar 

att fysisk aktivitet leder till bättre studieresultat där läsning och matematik förbättrades av 

fysisk aktivitet. Aquilina (2013) belyser i sin studie att en positiv aspekt med att kombinera 

elitidrott med akademiska studier är att både de idrottsliga samt de akademiska prestationerna 

kan påverka varandra positivt. I hennes intervjuer framkommer det att elitidrottaren tyckte att 

de idrottsliga prestationerna blev bättre vid perioder när man hade mycket i skolan att göra.  

 

Få tiden att räcka till - Svårigheter 
 Tiden som krävs för att nå absolut topp-nivå för en elitidrottare har under senare åren ökat. 

Detta ställer ett högre krav på en ökad hängivenhet till sin idrott, vilket leder till att tiden till 

de akademiska studierna utanför idrotten är minimerad. Tidsperioder fyllda med allt fler 

tävlingar och träningar ställer högre krav på tydliga prioriteringar. I majoritet av intervjuerna 

framkom det en skillnad hur elitdrottsstudenterna prioriterade akademiska studier och idrott. 

Idrotten anses vara något som är aktuellt just nu i livet, medan akademiska studier är något 

som inte har en åldersstämpel. Samtliga respondenter diskuterar kring att övriga intressen 
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begränsas av deras fokus på både elitidrott och studier. Detta ansågs inte vara ett problem där 

intresset för elitidrotten och studierna är så pass stort att förlusten i andra intressen inte 

påverkar nämnvärt. Conzelmann & Nagel (2003) påpekar just det att för att bedriva en 

elitidrottskarriär måste man vara dedikerad till att lägga ner tid till att utöva sin idrott för att 

nå upp till elitnivå. Både Ericsson (1996) och William et al (2012) poängterar i sina studier 

för att nå till den absoluta topp-nivån så krävs att individen är förberedd på att spendera 

åtskilliga timmar för att nå upp till en nivå av perfektion. William et al (2012) påpekar att i 

takt med idrottens professionella utveckling succesivt ökar, ställs det även allt större krav på 

en högre träningsdos i allt lägre ålder. Både Miller & Kerr (2003) och Merikoski-Silius (2006) 

poängterar att det är viktigt som elitidrottande akademiker finna sitt eget sätt att fördela tiden 

så att både studierna och idrotten får den tid som behövs. Disciplin, framförhållning och 

prioriteringar är något som är basalt för att den så kallade balansen skall kunna 

implementeras. Intressant i min studie är att prioriteringar och idrottsliga resultat upplevs ha 

någon form av samband. Detta betonades genom att de elitidrottare i studien som presterad på 

yttersta nivå inom sin idrott var även de som vid tillfälle skulle prioritera bort studierna före 

idrotten. Detta påverkar att den akademiska utbildningen inte alltid tillgodoses under 

idrottskarriären vilket påvisats vara viktigt i tidigare forskning. En tanke att de akademiska 

studierna är något som inte har en lika stor tydlighet i vilken ålder som de skall vara 

genomförda. Detta medför att universitets studier inte upplevs vara lika uppstyrd genom krav 

på ålder 

 

Planering och flexibilitetens utmaning 
Genom en allt mer tidspressad vardag för en elitidrottsstudent så upplevs planering och 

flexibilitet som en viktig egenskap för att kombinationen elitidrott och akademiska studier 

skall fungera. Hjälpmedel som kalender ses av respondenterna som viktigt för att planera och 

strukturera vardagen är, disciplinen att fokusera på rätt sak vid rätt tillfälle och inte slösa bort 

tid på saker som inte innehar något värde är en av många viktiga egenskaper som poängteras i 

intervjuerna. För att kombinationen elitidrott och studier skall bli gynnsam är möjligheten att 

själv på ett flexibelt sätt kunna planera dygnets timmar så att det räcker till för både idrott och 

studier ställer dock höga krav på individerna. Det egna ansvaret att klara detta är stort för 

elitidrottsstudenten det ställer högt krav på en god förmåga av noggrannhet som kan vid 

tillfälle kännas som en svårighet. En mall hur en elitidrottsstudent skall lyckas få 

kombinationen att gå ihop existerar inte utan det är varje enskild individs uppfattning om vad 

som är gynnsamt för deras kombination som är viktig. I tidigare forskning genom både Miller 
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& Kerr (2003) och Merikoski-Silius (2006) att det är viktigt att varje individ finner sin så 

kallade egna balans för att kombinationen skall fungera. I båda studierna poängteras att någon 

standard mall inte är möjlig att framställa utan varje individs situation är unik. 

Flexibiliteten i vardagen är ett sådant viktigt kriterium för elitidrottsstudenterna som menar att 

jobb med restriktioner som exempelvis vilka tider som individen skall infinna sig på arbetet 

skulle påverka de idrottsliga förberedelser negativt i den mening att tiden som behövs för 

vilan skulle gås miste om. 

Egenskaper som att kunna planera och strukturera upp dygnet har stor betydelse för att kunna 

kombinera elitidrott och akademiska studier. Genom de erfarenheter som införskaffats under 

den tiden som elitidrottsstudent så blir förmågan för de elitidrottsstudenter som klara av denna 

kombination är de införskaffar sig kunskaper om planering och strukturering som kommer att 

vara till stor nytta längre fram i livet. Studien påvisar att möjligheten till att kombinera 

elitidrott med akademiska studier fyller en viktig funktion i att kunna forma sin vardag utifrån 

sin idrott, men även ha något som man senare kan falla tillbaka på, tack vare de olika 

förmåner som elitidrottsavtalet innefattar   

 

Elitidrottsavtalet 
Elitidrottsavtalets stödfunktion  

Det framkommer i min studie att elitidrottsavtalet är något som uppskattas av 

elitidrottstudenterna oavsett hur frekvent avtalet har nyttjas. Den trygghet som 

elitidrottsavtalet innefattar är uppskattad av elitidrottsstudenterna. Vetskapen att vid en 

eventuell krock av studier och tävling finns möjligheten att flytta examinationen till ett senare 

tillfälle inhyser en trygghet. Det framkommer i resultatet att det finns en varierande 

uppfattning om hur viktig elitidrottsavtalet är för att kunna kombinera de akademiska 

studierna och elitidrott. De stödfunktioner som finns i elitidrottsavtalet används sparsamt av 

elitidrottsstudenterna, men vid olika tillfällen då stödfunktionerna används så framkommer en 

problematik som hämmar elitidrottsavtalets funktion. Denna problematik återfinns i de 

omgivande institutionerna som tolkar elitidrottsavtalet efter fri vilja. För att avtalet skall 

användas vid fler tillfällen så betonas i studien betydelsen av att ha möjligheten att flytta en 

examination ska fungera problemfritt. Det framkommer dock i intervjuerna att det 

förekommer tillfällen då avtalets stödfunktion i att flytta examination inte fungerar optimalt. 

För de drabbade elitidrottsstudenterna upplevdes avtalets bristande stödfunktion som ett stort 

hinder för kombinationen. Det ställs stort eget ansvar för elitidrottsstudenten att planera och 
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strukturera upp sin vardag som även poängteras i EU Guidelines on Dual Careers of Athletes 

(2012) studie. Att ta stort eget ansvar var något som tydliggjordes i min studie är något som 

tydliggjorde en problematik i min studie att den omgivande faktorerna från Umeå Universitet 

inte har en konsekvent medvetenhet vad elitidrottsavtalet innebär. En miljö där olika 

institutioner formar egna regelverk kring elitidrottsavtalet, vilket försvårar hanteringen av 

kombinationen för elitidrottsstudenterna. Även McGillvray & McIntosh (2006) beskriver 

kombinationen elitidrott och studier som påverkbar av omgivningen. Detta ställer krav på 

både tränare, ledare samt lärare att ha en förståelse om möjligheter samt svårigheter för 

elitidrottsstudenterna. Sammanfattningsvis är det viktigt att omgivningen runt omkring 

elitidrottsstudenten är förstående till vilka möjligheter samt svårigheter som en 

elitidrottsstudent måste tampas med på daglig basis. Detta anses vara en grundläggande 

förutsättning för att en kombination av elitidrott och studier skall fungera.  

 

Valde Umeå Universitet ändå 
Något intressant som framkom i resultatet var att med tanke på hur mycket elitidrottsavtalet 

uppskattas av elitidrottsstudenterna, så var det en bristande kunskap och information om 

elitidrottsavtalets existens innan respondenterna skulle ansöka till Umeå Universitet mycket 

begränsad. Att endast en person valt Umeå Universitet på grund av elitidrottsavtalet och 

möjligheten att kombinera elitidrott med studier. Jag kunde inte finna något i de övriga 

intervjuerna som antydde till att det var på grund utav elitidrottsavtalet som påverkade valet 

till att söka in på Umeå Universitet. En övertygelse hos elitidrottsstudenterna att vid tidigare 

information av elitidrottsavtalet existens hade gjort att valet till att söka in på Umeå 

Universitet före övriga universitet i Sverige enklare. I intervjuerna så diskuterades vilka 

förbättringsmöjligheter som Umeå Universitet skulle kunna genomföra, genomgående så kom 

marknadsföringen av idrottsavtalet på tal. Av resultatet att döma så skulle en ökad 

marknadsföring av elitidrottsavtalets existens på Umeå Universitet kunna bidra till att fler 

elitidrottare som vill kombinera elitidrott med akademiska studier ansöker till Umeå 

Universitet. 
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Tydligheten i avtalet 
Vid utformande av ett avtal är det viktigt att det framkommer en tydlighet i vilka ramar och 

regler som avtalet syftar till. Denna tydlighet är något som enligt resultatet inte har framgått 

med Umeå Universitets elitidrottsavtal. Genom egna uppfattningar tolkas avtalet olika hos 

institutioner, lärare och studie rektorer. En varierande förståelse och vid vissa tillfällen ren 

okunskap förekom om vilka rättigheter en elitidrottstudent har. I intervjuerna så framkom det 

att examinationer inte alltid gick att flytta trots att elitidrottsstudenten innehar ett 

elitidrottsavtal. För att en kombination skall smidigt fungera så är det viktigt att alla parter 

inom skolan är medveten om elitidrottsavtalets innebörd samt att de riktlinjerna inom avtalet 

skall efterföljas. En problematik är att värderingar och tankar är svåra att kontrollera hos 

andra individer och vid ett otydligt avtal så kan en personlig tolkning ske.  

 

Elitidrottsavtalet - Lag- individuellidrott 
Lagidrottare och individuella idrottare ställs inför olika typer problematik när det kommer till 

att kombinera elitidrott med akademiska studier. I intervjuerna så framkommer en skillnad till 

vilken betydelse elitidrottsavtalets har beroende av typ av idrott alltså lag eller individuell 

idrott. Resultatet visade att för en individuell idrottare så tenderar elitidrottavtalet att ha störst 

betydelse och två såg avtalet som en livsnödvändighet för kombination. De individuella 

idrottarna i majoritet upplevde känsla av att känna sig mer ensam och i majoritet ha ett större 

behov av ett utökat stöd från aktörer som IKSU och Idrottshögskolan. Detta i form av 

fystränare, kostrådgivare. Då de föreningar för de individuella idrottarna oftast var mindre och 

därför bidrog med ett mindre stöd vad gäller egna fystränare och kostrådgivare. Ett större krav 

ställs på de ledarna i en individuell idrottsförening att kunna tillgodose elitidrottaren med 

kunskap inom de olika områdena av träning. En utvecklingsmöjlighet som handlar om 

ekonomiska resurser vore att individuella idrottare skulle kunna få träffa en fystränare som 

hjälper till med att speciellt anpassa ett träningsprogram för individen.  

 

Utan omgivningen fungerar det inte 
Utan en förstående och accepterande omgivning så upplevs kombinationen elitidrott och 

akademiska studier som en omöjlighet. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (2012) 

påpekar att omgivningen har en stor påverkan om kombinationen skall kunna genomföras. 

Idrottsföreningarna ställer sig av olika anledningar positiv till att kunna kombinera elitidrott 

med akademiska studier. I min studie påpekas att en medvetenhet hos de olika föreningarna är 
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stora när det kommer till ha en förståelse att det är viktigt med att ha något att falla tillbaka 

på. Personalen inom en idrottsförening tenderar att själva haft en egen idrottskarriär och 

därmed har en större förståelse för hur viktig kombinationen elitidrott och akademisks studier 

är. Respondenterna i min studie var överens om det ställs stora krav på elitidrottsstudenten 

själv för att kombinationen skall fungera. Men utan en förstående omgivning det vill säga 

skolan och idrottsföreningen så uppfattas kombinationen svår att hantera på egen hand.  

 

  



34 
 

Metoddiskussion 
Mitt val av att samla in kvalitativ data är något jag anser vara rätt val, då mitt syfte med 

studien var att öka förståelsen samt kunskapen kring detta ämne. Jag upplevde att den 

kvalitativa insamlingen av data skulle passa bättre på ett sådant sätt att man kan ställa 

följdfrågor på sådant som man vill få en djupare förståelse inom, vilket jag uppfattade inte 

skulle bli lika enkelt med kvantitativ data.  

Att göra en provintervju innan jag började med de intervjuer som skulle vägas in i studien, är 

något jag anser var nyttigt, då jag snabbt fick en uppfattning om vad som behövdes ändras 

men även få träna på vilket förhållandesätt som var lämpligt. Till exempelvis genom 

provintervjun skapades fler följdfrågor. Även förtydligande av intervjufrågor genomfördes 

efter provintervjun för att skapa en tydlighet på vad som skall besvaras. 

Valet att använda mig utav meningskoncentrering när jag skulle analysera data är något som 

jag tycker passade bra för min studie. Eftersom att det kan vara svårt att kategorisera den 

insamlade kvantitativa data så upplevde jag att genom meningskoncentrering fick man en bra 

uppfattning om vad som sagts i intervjuerna och under vilket tema som de passade in på. För 

att öka möjligheten att kunna generalisera utifrån mina resultat hade det varit önskvärt att göra 

intervjuer med fler målgrupper främst lärare och studierektorer. Detta hade bidragit med ett 

bredare perspektiv genom åsikter från olika personer som är inblandade i elitidrottsavtalet. 

Tidigare forskning där lärarnas åsikter belyses går inte att finna. Det blir därmed än mer 

relevant att undersöka då det framkommit att lärarnas engagemang och inställning till 

elitidrottsavtalet inte alltid varit positiv.   

 

Tiden har varit en begränsande faktor och har haft betydelse för storleken på studien. Mycket 

tid gick åt till transkribering av intervjuerna. Att vara ensam som utför en studie är delvis en 

begränsande faktor men har också upplevts positivt. Att ha möjligheten att fördela 

intervjuerna, transkriberingarna och tolkning av materialet hade varit fördelaktigt både ur ett 

tidsperspektiv men även för att öka reliabiliteten i tolkningarna. Med medvetenheten om att 

det vid tolkning av materialet skulle kunna öka reliabiliteten om man är mer än en person som 

går igenom materialet har jag jobbat strukturerat och tagit stor hjälp av metoden 

meningskoncentrering vid analysen. Då jag själv genomförde intervjuerna kunde jag få ett 

eget helhetsintryck om hur intervjuerna fortlöpte och ta lärdom av de inledande intervjuerna. 

Jag upplevde att samtliga intervjuer fortlöpte utan några störande moment. Med tanke på att 
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jag använde mig utav att neutralt grupprum på Umeå Universitet så försökte jag skapa en 

miljö där inte några värderingar skulle förekomma. Fokus låg på att lyssna och ta in den 

information som medgavs för att kunna ställa följdfrågor. Men även för att vara en bra 

lyssnare. Om intervjuer genomförts på en plats där respondenten inte känner sig bekväm så 

tror jag att de verkliga uppfattningarna och tankar inte riktigt framkommer. Detta var något 

som jag ansåg vara en viktig del i att kunna få den uppriktiga uppfattningen att genomföra 

intervjuerna på en sådan avslappnad plats som möjligt. Med stor hjälp av den intervjuguide 

som hade utformats så styrdes samtalen hela tiden i en önskad riktning för att besvara de 

frågor som jag ville få besvarad. Till en början i intervjuerna upplevdes majoriteten av 

respondenterna som nervösa. Men efter de så kallade uppmjukande frågorna som bestod av 

bakgrundsinformation av respondenten så gradvis försvann nervositeten och svaren blev allt 

mer utförligare. Något som jag tog lärdom av de första intervjuerna var att vid vissa frågor ha 

ytterligare följdfrågor som ledde in samtalet så att en djupare förståelse kunde göras. 
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Avslutningsvis 
I resultatet framgår det en tydlig bild om vilka möjligheter samt svårigheter med att 

kombinera en så kallad ”dubbel karriär”. Denna studie har bidragit med en mer djupare 

kunskap om vilka faktorer som påverkar en elitidrottares möjligheter till att kunna kombinera 

elitidrott med akademiska studier. Att de omgivande faktorerna som idrottsföreningen samt 

Umeå Universitet har en stor påverkan på hur gynnsam kombinationen elitidrott och 

akademiska studier blir för elitidrottsstudenten. Förutom att elitidrottsstudenten måste ha 

förmågan att vara strukturerad och disciplinerad så ställs det stora krav på att omgivningen 

har den kunskapen och förståelsen till vilka hinder som uppstår hos en elitidrottsstudent på 

daglig basis.  Med denna studie kan man ta lärdom av vilka positiva samt negativa aspekter 

som en elitidrottsstudent måste hantera för att kunna kombinera de båda och i framtiden 

genomföra vissa förändringar som leder till att miljön för en så kallad dubbel karriär skall bli 

allt mer gynnsam, så att fler individer ska vilja införskaffa sig en framtida trygghet efter 

idrotten. För en elitidrottsstudent ställs det stora krav på att på egen hand kunna strukturera 

upp dygnets alla timmar för att kombinationen skall bli gynnsam. Det som dock har 

framkommit i resultatet är hur viktig det är att omgivningen har en god förståelse och kunskap 

om vilka som är möjligheterna samt svårigheterna för att elitidrottaren skall kunna bedriva så 

kallad dubbel karriär.   

De slutsatser man kan dra genom resultatet är att det är viktigt att som elitidrottare att vara 

medveten om att den dagen då idrottskarriären är slut kommer det att börja ett annat liv. Det 

är därför viktigt att under elitidrottens dagar att förbereda sig genom att införskaffa sig en 

akademisk utbildning som senare kommer till användning efter avslutad idrottskarriär. Men 

även att kombinationen elitidrott för med sig positiva egenskaper som blir nyttiga i framtida 

livet. Även fast denna studie är genomförd på Umeå Universitet så uppfattar jag att de 

möjligheter samt svårigheter som belyses i studien kan vara användbara för övriga universitet 

inom Sveriges gränser. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

 
Om dig själv  

Berätta lite om dig själv? Vem är du? 

 Vilken är din idrott, berätta lite om den och hur du började med den?  

 Hur länge har du utövat den idrotten? 

 Har det alltid varit den idrotten i fokus? Hur kommer det sig att det blev den idrotten? 

 Berätta lite mer om din idrottsförening? Vilken division spelar ni i? vilken nivå Är du? 

 Vilka mål är det som du har med ditt idrottsutövande? 

 Beskriv hur viktigt det är för dig att nå upp till målen inom idrotten?  

 Vilket mål har din idrottsförening?  

 Vad studerar du just nu på Umeå universitet? Har du studerat tidigare vid Umeå 

universitet? Om ja fråga vad studerade du då?  

 Hur kom du in på att börja studera det? Har det alltid funnits en tanke till studier? 

 Vilket/vilka är ditt största motiv till att skaffa dig en akademisk utbildning? 

 Vad var det som gjorde att du valde just Umeå universitet? Fanns det andra 

universitet? Flytta till annan ort? 

 Hur fick du information om programmet som du valde att söka in på? Fanns det några 

andra utbildningar som du valde mellan?  

 Om du inte hade börjar studera vad hade du gjort då ? fanns det andra alternativ?  

 Vad har du för mål med dina studier? Hur skall du nå dessa mål ? Jobbar du utöver det 

som krävs på skolan ?  

 

Idrott och studier 

 Beskriv hur du tycker att kombinationen elitidrott och studier fungerar? Vad Funger 

sämre/bättre? Vilka är fördelarna /nackdelarna? Vad är anledningen till att det 

fungerar bättre/sämre? 

  Hur påverkar det studier? Hur påverkar det idrotten?  

 Hur upplever du att val av utbildning påverkar kombinationen?  

 Hur jobbar du för att kombinera elitidrott och studier? Ge exempel Beskriv vad 

planeringen är?  Beskriv en tentamens vecka? Prioriteras det olikt då?  

 Hur påverkas din omgivning/vänner/familj/jobb av elitidrotten? Får något prioriteras 

bort? Jobb? Skulle du vilja kunna lägga mer tid på annat? Finns det någon tid för 

annat?  

?  

 Har kombinationen elitidrott studier förändrats under tiden du har studerat på Umeå 

Universitet ? Beskriv hur det har förändrats ? vad har du lärt dig under tiden för att 

kunna kombinera idrott och studier  ? Fick du någon hjälp ? 
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 Hur upplever du att du prioriterar studier och idrott? Är det något av dem som du 

känner är mer viktigare än den andra? Varför?  

 Hur skulle du vilja prioritera om du fick välja själv? Om du fick chansen till att 

bestämma hur det skulla vara upplagt 

 Vilka krav ställs det på dig från den akademiska sidan?? Får du vara borta hur mycket 

du vill?  Finns det någon begränsning?  

 Har du behövt vara borta från skolan en längre tid? Hur löstes det då  ? Studerar du när 

du är på träningsläger? Skulle du vilja kunna studera samtidigt som du är på 

träningsläger? 

 Har du några tips till nya elitidrottsstudenter om hur de ska kunna kombinera idrotten 

med studier? Ta hjälp, vara disciplinerad? 

 Är det viktigt för dig att du har en akademisk utbildning, beskriv varför?  

 Har studierna någon gång haft påverkan på dina idrottsliga resultat? Isf vilken 

påverkan ? postivt/negativt, Hur skulle dina idrottsliga resultat bli utan studier ?  

 Har idrotten någon påverkan på dina akademiska resultat ? isf vilken påverkan ? 

positivt/negativt, Hur skulle dina akademiska resultat bli utan idrotten? 

 Hur vill du utvecklas inom den akademiska studierna? Vilka svårigheter ser du med 

den utvecklingen? Skall du läsa vidare och bygga på studierna?  

 Beskriv hur viktigt det är för dig att nå till dessa mål inom studierna? 

 Hur tycker du idrotten anpassar sig till dina studier? Hur upplever du att orsaken till 

detta är? om nej: skulle du vilja att dom gjorde det ?  

 Tycker du att studierna anpassar sig till din idrott? Ge exempel? På när det har hänt?  

 Hur tycker du att föreningen och idrottshögskolan skall jobba för att anpassningen 

skall utvecklas?   

 Upplever du någon skillnad mellan hur viktigt killar och tjejer ser på ”dubbla 

karriärer” Hur kommer det sig?  

 Vad gör du om 10 år?  

 Vilket är ditt framtida drömjobb? 

 

Elitidrottsavtalet 

 Innan du började studera på Umeå Universitet hur var uppfattningen att kombinera 

elitidrott med akademiska studier?  

 Innan du sökte utbildning hade du någon uppfattning om att det fanns ett 

elitidrottsavtalet var? Visste du vad det innebär ? Vilka funktioner det fyller ? 

 Hur och när blev du medveten om elitidrottsavtalet och dess funktioner? 

 Har du behövt flytta någon examination någon gång under tiden som student? Vilket 

skäl var det? Hur gick du tillväga? Hur upplever du att lärarna inställning är till att 

kunna flytta examinationer?  

 Om det dyker upp ett problem med kombinationen elitidrott och studier, Finns det 

någon på universitet som du vet att du kan vända dig till för råd? Vem vänder du dig 

till då ? Vad skulle det vara för problem, ge exempel? 

 Har du använt dig utav fler av avtalets olika funktioner någon gång under din tid som 

student, I så fall vilka funktioner?  Om nej, hur kommer det sig?  Önskar du att du 

använder funktionerna mer? Finns det förmåner som borde finns med isf vilka ?  
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 Hur ser du på möjligheterna att använda de olika förmånerna som avtalet erbjuder? Ge 

exempel? Har du någon gång stött på något problem när du skulle ha använt avtalet ? 

 Hur viktigt var elitidrottsavtalet för valet att du skulle börja studera på Umeå 

Universitet? Hade du sökt in till Umeå Universitet ändå? 

 Tror du att du skulle kunna elitidrott samtidigt som du studerar utan ditt 

elitidrottsavtal? Hur kommer det sig? Vilka följder skulle det få för din idrott och 

studier om du inte hade tillgång till elitidrottsavtalet? Hur kommer det sig ?  

 Beskriv vilka nackdelarna är med avtalet?  

 Om du fick ändra på avtalet och lägga till eller ta bort något, vad skulle det då vara?  

 

 

Omgivningen 

 Är din idrottsförening medveten om att du studerar vid Umeå Universitet? Vet de vad 

du läser? 

 Hur upplever du att dina omgivande tränare och ledare ställer sig till dina akademiska 

studier? Stöd eller problematik? Beskriv exempel när det har hänt ?  

 Vilka i föreningen är medveten om att du studerar? 

 Finns det någon i din förening som du kan vända dig till om du behöver hjälp för att få 

kombinationen att fungera? Vem i föreningen är det du då skall prata med ? Vilket 

problem togs upp? Hur blev du informerad om vem denna person är ?  

 

 Vilka åtgärder tycker du tränarna, styrelsen och ledare skall bidra med för att 

underlätta kombinationen elitidrott och studier? Tex träningsläger  

 Hur tycker du förståelsen från lärare och andra medstudenter är att du utövar elitidrott 

samtidigt som du studerar? Ge exempel när det har inträffat? Vad beror det på?  

 Hur viktig är att tränare, ledare, lärare har en förståelse för att båda karriärerna skall 

gynnas 

 Har det fått några konsekvenser för ditt idrottande att du studerar vi Umeå Universitet? 

Vilka konsekvenser är dessa? Hur hanterades dessa ?  

 Har det fått några konsekvenser för dina studier att du bedriver elitidrott i just din 

idrottsförening? Vilka är dessa konsekvenser?  

 Vilka krav upplever du att det sätts på dig som deltar i en lagidrott? Vilka fördelar 

samt nackdelar upplever man i en lagidrott? Hur påverkar det dina studier ?   

 Hur anser du att förståelsen från lärarna fungerar med tanke på det förmåner som 

avtalet infattar? Har du stött på något problem från lärarna när du utnyttjat förmånerna 

? Vilka problem är det?  
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 Tycker du det borde finns förmåner från idrottens sida så att du skall kunna anpassa 

idrotten efter dina studierna? 
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