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Sammanfattning  

En nationell idrottsutbildning finns för de idrottare som vill kombinera sin idrott på elitnivå 

med sina gymnasiestudier (Svensk idrott, 2016). Syftet med denna studie var att undersöka 

elevers tankar, känslor samt upplevelser av att studera på ett elitidrottsgymnasium både 

generellt och under skadeperioder. Studien ville också undersöka om det fanns behov av extra 

stöttning i form av en coach främst under deras skadeperioder.  

För insamling av data har kvalitativa intervjuer gjorts med åtta elever från ett NIU- 

gymnasium med inriktning fotboll. Observationer har även använts i studien där direkta, 

deltagande observationer pågått två gånger i veckan, tre timmar per tillfälle under en månads 

tid. Observationerna fungerade som ett komplement till intervjuerna.  

Resultatet visade att eleverna hade väldigt fullspäckade dagar där det var svårt att hinna med 

fritidsintressen och studier då träningen prioriterades i första hand. Resultatet visade även att 

majoriteten hade velat ha mer stöd under deras rehabiliteringsperiod då det många gånger har 

varit väldigt tufft för vissa av dem att klara av det själv. Samtliga intervjupersoner menade 

även att en extra coach skulle vara fördelaktigt då denne skulle skapa en större motivation till 

rehabiliteringen och även vara någon att prata med vid sidan av.  
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Abstract  

The national sports school is a program for the athletes who wants to combine elite sports 

with their education (Svensk idrott, 2016). The purpose of this study was to investigate the 

students’ thoughts, emotions and experiences of studying at this program, both generally and 

during periodes of rehabilitation. The study also want to investigate if there is a need of extra 

support from a coach primarily during times of rehabilitation.  

Qualitative interviews with students from a NIU focused on football has been made for 

collecting data. Both direct and participatory observations went on twice a week, three hours 

at a time during a month and have been used in the study. These observations worked as a 

complement to the interviews.  

The result showed that the students had very full days where it was difficult to find time for 

hobbies and schoolworks. Training was priority over school partly because it was more fun 

but also there was no energy left for studying when time was available. The result did also 

show that the majority of students would have liked more support during their rehabilitation 

period, as many times it was really tough to handle by themselves. All of the interviewees did 

suggest that an extra coach would be beneficial as this would create more motivation for 

rehabilitation and also be someone on the side to talk to.  
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1. Inledning   

Nationell idrottsutbildning och riksidrottsgymnasium är två utbildningar där individer kan 

satsa på sin idrott på elitnivå och kombinera detta med sina gymnasiestudier. Det här kan ge 

idrottaren en stor möjlighet att nå toppen i sin karriär. Idén handlar om att få ”vinnare i långa 

loppet” (Svenskidrott, 2016). Dock finns det en risk för idrottare på elitnivå att drabbas av 

överbelastningsskador, överträningssyndrom och/ eller idrottslig utbrändhet (Thomeé, 

Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson, 2008; Gustafsson, 2008). 

Idrottaren har inte endast träningen att hinna med utan också allt runt omkring såsom studier,- 

och att hinna med att vara med vänner och familj. Augustsson (2008) och Stråhlman (1997) 

menar att det krävs planering för att klara av vardagen som idrottare. Augustsson (2008) anser 

att det är då pusselbitarna är på rätt plats man kan vara ”sitt bästa jag”. Stråhlman (1997) 

menar att kombinationen av elitfotboll samt studier innebär två heltidsjobb för individen. Om 

stödet inte finns kan det vara frestande att avbryta fotbollsatsningen eller studierna. 

Stambulova, Engström, Franck och Linnér (2013) visar i en studie att det svåraste med att 

börja på ett riksidrottsgymnasium var att hitta en bra balans mellan sin idrott, sina studier 

samt sitt privatliv. I en annan studie visas det att eleven som blir antagen till ett 

riksidrottsgymnasium eller en nationell idrottsutbildning ställs inför en stor omställning när 

det gäller studier, idrott samt privatliv. Det blir då viktigt att ha socialt stöd från tränare, 

föräldrar och lärare. Eleven bör även vara förberedd på att det kommer bli en förändring och 

hur de ska kunna hantera denna (Stambulova, Engström, Franck, Linnér och Lindahl, 2014). 

Under tiden denna studie arbetades fram dök ett väldigt positivt beslut fram från regeringen. I 

maj 2017 bestämde regeringen att undervisningstiden för idrott och hälsa på grundskolor 

skulle utökas med 100 timmar från och med år 2019. Detta för att fysisk aktivitet är positivt 

för folkhälsan, välbefinnandet samt skolresultaten (Regeringskansliet, 2017). Frågan i denna 

studie handlar inte om problemen kring för lite fysisk aktivitet i skolan utan snarare att det 

kan bli för mycket för en individ på ett idrottsgymnasium. Hur påverkar detta elevens hälsa, 

välbefinnande och skolresultat? Syftet med denna studie är att undersöka elevernas tankar, 

känslor samt upplevelser av att studera på ett elitidrottsgymnasium både generellt och under 

skadeperioder. Studien vill också undersöka om det finns behov av extra stöttning i form av 

en coach främst under deras skadeperioder.  

 

 



2 
 

2. Bakgrund och centrala begrepp 

2.1 Idrottsgymnasium  

Riksidrottsgymnasier (RIG1) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU2) är två sorters 

idrottsutbildningar som finns i Sverige på elitnivå. RIG är riksrekryterande medan NIU 

rekryterar regionalt/lokalt. RIG och NIU finns för att kunna kombinera gymnasiestudier med 

en elitsatsning inom sin idrott (Skolverket, 2014). De första riksidrottsgymnasierna grundades 

år 1972, som sedan fylldes ut med regionala gymnasier samt ”hemortsalternativ” (Eriksson, 

2010). NIU infördes som en ny elitidrottsutbildning för gymnasieskolor år 2011 (Skolverket, 

2014). Specialidrottsförbundens gemensamma certifieringskrav för de nationellt godkända 

idrottsutbildningarna tillämpas av Svenska Fotbollförbundet. Målet är att ge eleverna en 

möjlighet att nå nationell elit samt att kunna kombinera detta med sina studier på gymnasiet 

(Svenska Fotbollförbundet). Syftet för specialidrott under gymnasiet är att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sin idrottsliga förmåga samt kunskaper kring olika träningsmetoder, 

teorier, mentala aspekterna, kost med mera. De ska också finnas en möjlighet att utveckla 

förmågan att utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Eleverna ska dessutom få lärdomar 

av elitidrotten samt få kunskaper kring människans beteende både som gruppmedlem samt 

individ (Skolverket, 2016). 

2.2 Coaching  

”Coaching är att uppmuntra och stötta en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, 

vara och lära, samt utveckla sin goda känsla för att nå personliga mål och/ eller 

organisationsmässiga mål.” (Berg, 2007, s. 15). 

Individer kan ha många tankar om olika saker de vill göra men ibland kan det vara svårt att 

genomföra och fullfölja dem. Det är då coachen ska finnas till hjälp att bygga broar över ”the 

knowing- doing gap”. En individ kan ha olika hinder som exempelvis oro, stress, tidsbrist, 

oklara mål eller för lite bekräftelse som i sin tur kan leda till sämre självkänsla och sämre 

självförtroende hos individen. Coachen ska ge dessa individer stimulans till att utföra olika 

handlingar samt ge självförtroende. En coach ska förstå andras och sina egna tankar, känslor 

samt beteenden (Berg, 2007). Berg (2007) menar också att coachingsamtalen är till för att 

individen ska kunna stanna upp och fundera samt reflektera högt för att kunna hitta olika 

prioriteringar och valmöjligheter. Gjerde (2004) påstår att en coach ska kunna lyssna aktivt, 

                                                           
1 Riksidrottsgymnasiet förkortas som RIG i denna studie.  
2 Nationell idrottsutbildning förkortas som NIU i denna studie.  
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alltså inte bara lyssna på det som sägs utan även det som inte sägs i samtalet. Gjerde (2004) 

menar även att det är viktigt att vara nyfiken och intresserad som coach samt att ha en god 

fingertoppkänsla. Med stöd från coachen ska klienten sätta upp utmanande mål där coachens 

uppgift är att ge feedback och motivera. Côté och Gilbert (2009) menar att coachens 

utbildning, erfarenheter samt beteenden är avgörande för coachens framgång. Det är viktigt 

att coachens arbete ska överföras till någon form av förändring i resultaten hos idrottarna. En 

sådan förändring kan handla om prestationen men även personliga egenskaper som idrottaren 

har, exempelvis självkänsla och välbefinnande. Hur en coach ska vara beror även på vilka 

idrottare som ska coachas och vilket sammanhang det handlar om, exempelvis vilken ålder, 

utvecklingsnivå samt vilka mål idrottarna har. Coachen ska även vara medveten om 

idrottarens behov och deras förändring under den idrottsliga utvecklingen från barn till 

vuxenålder. En coach ska alltså se idrottarnas behov och hjälpa dem att uppfylla dessa.  

2.3 Socialt stöd  

Det sociala stödet till spelare kan definieras som de olika handlingar en individ gör i spelarens 

omgivning för att stödja dess prestation samt välmående. Nätverket ska finnas till för det 

känslomässiga-, konkreta-, samt tekniska stödet (Rees & Hardy, 2000; Rosenfeld, Richman & 

Hardy, 1989). Det är inte heller mängden av stöd som är avgörande utan det är kvalitén på 

stödet som bestämmer hur en spelare kommer att påverkas. Ibland kan det även upplevas 

tryggt att endast ha kännedom om att det finns ett stöd att få (Gould, Guinan, Greenleaf, 

Medbury & Peterson. 1999; Rosenfeld, m.fl. 1989). Det känslomässiga stödet innefattar 

trygghet, särskilt i de stressfyllda perioderna. Det är viktigt att ge spelaren stöd och kärlek 

utan en tanke på resultat eller prestation. Om detta finns kan en god lagsammanhållning samt 

ett bra motivationsklimat skapas. Det tekniska stödet innebär stödet från olika resurser såsom 

fysioterapeut, styrketränare eller dietist. Tränarens ansvar är att samordna de olika insatserna. 

Det konkreta stödet innefattar många olika personer beroende på spelarens behov. Det kan 

vara exempelvis skjuts till match och träning av föräldrar, eller ”materialare” och tränare som 

sköter det de ska ordna och så vidare. Individens nätverk har stor betydelse för att spelaren 

ska kunna få ett tillräckligt stöd under deras tuffaste perioder (Fallby, 2011). Ett av målen 

med det sociala stödet är att ge individen en chans att uppleva trygghet i omgivningen och se 

sammanhang i livet (Antonovsky, 1993). 

2.4 Stress 

Winroth och Rydqvist (2008) menar att stress innebär påfrestning. Påfrestningar skapas av 

olika faktorer som leder till spänningar hos individen. Spänningarna skapar i sin tur 
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stressreaktioner som antingen är positiva eller negativa beroende på hur balansen ser ut 

mellan kraven och förmågan. Den positiva stressreaktionen handlar om en utmaningskänsla 

medan den negativa om hjälplöshet. McGrath (1970, s. 20) definierar stress som ”en påtaglig 

obalans mellan krav (fysiologiska och/ eller psykologiska) och responsförmåga, under 

förhållanden där misslyckanden att möta kraven har betydande konsekvenser”. Holt och 

Dunn (2004) menar att det både finns akut, - och kronisk stress. Den akuta stressen uppstår 

direkt i ett tillstånd där idrottaren tolkar situationen som hotande, exempelvis medspelares 

kommentarer, tränarens tillsägelse eller eget misstag. Den akuta stressen är ofta kortvarig och 

det är sällan denna stress leder till ihållande problem, om det inte finns en risk att det går över 

till kronisk stress. Den kroniska stressen håller i sig under en längre period och har en negativ 

påverkan på individen, exempelvis sämre självförtroende och lägre självkänsla. Den kroniska 

stressen kan vara krav från omgivning, en skada, dålig relation till tränare eller familj samt en 

ängslan av att bli petad från laget.   

2.5 Stresshantering  

Stressen utlöses av ett externt stimuli, en stressor. Stresshanteringsstrategier används för att 

kunna hantera dessa stressorer. Individen förbereder sig på att agera genom psykologiska samt 

fysiologiska reaktioner, stressresponser. Om stressen blir för hög påverkas 

prestationsförmågan negativt. När individen har förberett sig genom stressresponserna är det 

dags att reagera och agera på de olika förväntningarna och krav som finns. Idrottaren agerar 

då genom ett beteende (Fallby, 2011). En definition av stresshantering är följande:  

”de kognitiva och beteendemässiga strategierna en person har för att bemästra externa 

och/eller interna krav som värderas som större än de personliga resurserna.” (Lazarus & 

Folkman, 1984, s.141).  

Några vanliga strategier för stresshantering är problemfokuserad stresshantering, emotionellt 

fokuserad stresshantering, undvikande strategier samt socialt stöd. Den problemfokuserade 

stresshanteringen handlar om de strategier som finns för att förändra eller hantera olika 

problem eller situationer som orsakar stress för individen. Det kan vara exempelvis att sätta 

upp ett veckoschema för att minska stressen med att hinna med allt runt omkring fotbollen 

(Lazarus & Folkman, 1984). Den emotionellt fokuserade stresshanteringen syftar till att 

förhålla sig åt och handskas med de olika känslor som uppkommer runt stressen. Denna 

hantering är bra för de individer som kan påverka en situation väldigt lite. De undvikande 

strategierna nyttjas ofta som ett första sätt att reagera vid intensiv stress som exempelvis sorg. 
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Individen har då svårt att acceptera det som hänt och går igenom en period av förnekande. Det 

sociala stödet är både en emotionellt fokuserad strategi samt en problemfokuserad strategi. 

Det sociala stödet är enormt betydelsefullt. Det är viktigt att kunna söka samt ta emot stöd 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

2.6 Överträningssyndrom och idrottsrelaterad utbrändhet 

Brister i ett träningsprogram kan leda till många negativa konsekvenser, några är 

överträningsrelaterade problem såsom stressfrakturer, överbelastningsskador samt 

inflammationer. En ökning av träningsvolym och/ eller intensitet som resulterar i en 

försämrad prestationsförmåga är en av faktorerna som kan leda till negativ överträning. Det 

här kan i sin tur leda till överträningssyndrom (Thomeé m.fl., 2008). Miller, Vaughn och 

Miller (1990) menar att det inte behöver vara träningsmängden som är orsaken till överträning 

utan andra orsaker såsom stress kan göra att det blir svårare att klara av denna träningsmängd.  

Nyckelkomponenter för idrottslig utbrändhet är utmattning och upplevd stress (Gustafsson, 

Hassmén, Kenttä & Johansson, i press). En idrottare som haft överträningssyndrom under en 

längre tid kan drabbas av idrottsrelaterad utbrändhet. För att skilja mellan 

överträningssyndrom och idrottsrelaterad utbrändhet kan motivationen till träningen 

undersökas (Eriksson m.fl., 2011). Raglin, Morgan och Luchsinger (1990) menar att den 

idrottare som drabbats av överträningssyndrom fortfarande har kvar motivationen till idrotten 

i jämförelse med den utbrände som tappat intresset och motivationen för sin idrott.   

2.7 Karriärövergång  

Olika förändringar som sker under sin karriär, perioder som kan skapa osäkerhet då 

exempelvis kravbilder förändras kallas för karriärövergångar. Dessa förändringar är viktiga 

för idrottaren (Wylleman, & Lavalee, 2004). Idrottspsykologin definierar karriärövergång 

som olika förändringar eller stadier där idrottaren måste klara av särskilda krav för att 

lyckosamt kunna fortsätta med olika områden i livet som exempelvis idrotten (Alfermann & 

Stambulova, 2007). Schlossbergs (1981, s. 5) definition av karriärövergång är:  

”.../ en händelse som sker, eller inte kommer till stånd alls trots att det kunde förväntas, och 

som resulterar i en förändring av uppfattningen om sig själv eller omvärlden och därför 

kräver en liknande förändring i sitt eget beteende och de relationer man har.” (Fallbys, 2011, 

översättning).  

Elitidrottarna kommer att ställas emot utmanade övergångar både under samt efter sin 

idrottsliga karriär. Dessa kommer att påverka den idrottsliga riktningen och utvecklingen. För 



6 
 

att göra en framgångsrik utveckling och kunna gå vidare till nästa steg är det viktigt att 

idrottaren kan hantera de olika utmaningar som kommer. Om hanteringen av utmaningarna är 

dålig kan idrottaren hamna i en krisövergång, denna krisövergång kan begränsa eller sakta ner 

framstegen hos idrottaren. Idrottaren kommer att möta övergångar som är förutsägbara, 

normativa övergångar (exempelvis att gå från junior till senior) samt oförutsedda övergångar, 

icke normativa övergångar (exempelvis skada eller bli petat från laget). Därför är det viktigt 

att dessa karriärövergångar informeras. Det krävs även mycket stöttning under 

karriärutvecklingen hos elitidrottare (Wylleman & Reints, 2010). Stambulova med flera 

(2013) nämner att icke normativa övergångar även kan handla om sitt privatliv. 

2.8 Sammanfattning av begrepp 

RIG och NIU är två idrottsutbildningar i Sverige där idrottarna kan kombinera sina 

gymnasiestudier med elitidrott. Berg (2007) menar att en coach ska ge individer stimulans och 

självförtroende att utföra handlingar. Côté och Gilbert (2009) anser att det är viktigt som 

coach att se idrottarnas behov och hjälpa dem att uppfylla dessa. Socialt stöd kan definieras 

som de olika handlingar individen gör i spelarens omgivning för att stödja dess prestation 

samt välmående. Det ska finnas ett känslomässigt-, konkret-, samt ett tekniskt stöd (Rees & 

Hardy, 2000; Rosenfeld, m.fl. 1989). Winroth och Rydqvist (2008) menar att olika 

stressreaktioner skapas hos individen beroende på hur balansen mellan kraven och förmågan 

ser ut. Lazarus och Folkman (1984) menar att stresshanteringen används av individen för att 

klara av olika krav som finns runt omkring. Det finns problemfokuserande stöd, emotionellt 

stöd, undvikande strategier samt socialt stöd. Thomeé med flera (2008) anser att för mycket 

träning kan leda till negativ överträning som i sin tur kan leda till överträningssyndrom. 

Gustafsson med flera (i press) menar att idrottsligutbrändhet är kopplat till upplevd stress. 

Wylleman och Lavalee (2004) menar att idrottaren är med om olika karriärövergångar under 

sin utveckling. Det kan vara oförutsedda händelser, icke- normativa övergångar och det kan 

vara förutsedda händelser, normativa övergångar. 

 

 



7 
 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Socialt stöd  

Gould, Collins, Lauer och Chung (2007) anser att det är viktigt att vara stödjande som tränare 

samt ledare. De ska visa omsorg, empati och uppmuntran. Potrac, Gilbert och Denison (2013) 

menar att idrottaren ska kunna prata om känslor och tankar inte bara kring idrotten utan även 

om det som är runt omkring. Tränaren ska vara stödjande då detta stärker motivationen och 

självförtroendet hos idrottaren. Det här kan i sin tur utveckla det psykiska samt fysiska hos en 

individ. Fallby och Brusvik (2003) menar att det sker många karriärövergångar på resan mot 

eliten och under dessa olika förändringsperioder är det sociala stödet särskilt viktigt. Evans, 

Hardy och Fleming (2000) anser att det sociala stödet är extra viktigt för den skadade 

idrottaren. Det är vanligt att denne känner mycket socialt stöd av tränare och kompisar till en 

början av sin skadeperiod men att det avtar mer och mer ju längre skadeperioden är. Det är 

även när skadeperioden är som längst som det sociala stödet är som viktigast. Genom det 

sociala stödet minskas stressen och motivationen till rehabiliteringen ökar. De menar även att 

det sociala stödet är mest betydelsefullt när individen drabbas av bakslag under 

rehabiliteringen, när processen är långsam eller när annat i livet ger idrottaren ytterligare 

press. Bianco (2001) pekar på att det är viktigt att idrottaren känner att deras tränare och 

lagspelare bryr sig och lyssnar på deras oro utan att döma dem. Weinberg & Gould (2011) 

menar att tränare ska försöka förstå hur den skadade känner sig och visa omtanke exempelvis 

genom att ringa idrottaren. För att hjälpa den skadade idrottaren är det också viktigt att berätta 

hur rehabiliteringstiden kommer att se ut, ungefär när planen är att vara tillbaka samt 

förbereda idrottaren på bakslag. I en studie av Podlog och Dionigi (2010) undersöktes vilka 

strategier tränare använde sig av när en idrottare skulle komma tillbaka efter en skada. 

Tränarna menade att de redan hade mycket att göra och kunde inte vara ansvariga för allt och 

alla. De ansåg även att deras uppgift var att få idrottaren att träffa bra personer som kan hjälpa 

till under rehabiliteringsperioden. De menade också att det sociala stödet var väsentligt under 

hela rehabiliteringen och att tränare ska visa intresse för rehabiliteringen, detta för att 

idrottaren inte ska känna sig bortglömd. Tränarna kan hjälpa dem att hålla en bra balans där 

idrottare inte känner någon press som skadad samt hjälpa dem med att sätta upp olika delmål.  

Det är vanligt att idrottare hör att de är värdelösa för laget om de är skadade. Idrottaren känner 

då en rädsla för att tränaren inte ska se någon nytta av en och väljer istället att spela med 

smärta. Det här kan i sin tur leda till att idrottaren drabbas av allvarligare skador. Vissa 

tränare menar på att idrottarens hälsa ska komma i första hand, men när idrottaren väl skadar 
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sig blir den ändå ignorerad. Socialt stöd fungerar som en resurs som underlättar 

stresshantering. Stödet kan hjälpa till att minska stress, öka motivationen för rehabilitering 

och förbättra följsamhet i behandlingen. Medicinsk personal bör engagera sig och informera 

närstående samt tränare om hur de kan ge socialt stöd för den skadade idrottaren (Weinberg & 

Gould, 2011). Under återhämtningen efter en skada kan idrottaren behöva en coach för att 

motivera och utmana denne att ansluta sig till sin rehabilitering. Det sociala stödet kan också 

ha en negativ effekt på den skadade idrottaren, exempelvis om stödet saknar trovärdighet i 

idrottarens ögon eller om stödet känns påtvingat av coachen. För att idrottaren ska tycka att 

det sociala stödet är positivt bör det matcha idrottarens behov (Bianco, 2001).  

3.2 Stress  

En studie av Rogers och Landers (2005) visar att stressfyllda händelser i livet leder till 

bristande koncentration hos unga fotbollsspelare som i sin tur kan leda till en större risk för 

skador. Williams och Andersen (2007) menar att idrottare som har en högre stressnivå i livet 

runt omkring idrotten får fler skador än de som har en låg nivå av stress. Det här kan styrkas 

med 85 % av studier kring detta. Stressen kan handla om förändringar i livet såsom 

exempelvis flytt till en annan stad eller separation. Smith, Ptacek och Patterson (2000) menar 

att en hög nivå av stress i livet kan skapa muskelspänningar som stör den normala 

koordinationen och ökar därmed även risken för skada. Weinberg & Gould (2011) indikerar 

att det kan vara fördelaktigt att införa stresshantering för de idrottare som är med om någon 

livsförändring, visar på onormala ouppmärksamhetssvårigheter eller har en ökad 

muskelanspänning. Det är väsentligt att tränare och andra runt omkring idrottare håller koll på 

deras beteende. Maddison och Prapavessis (2005) har visat att det går att identifiera idrottare 

som har en högre risk att bli skadade. De här idrottarna har en kombination av hög nivå av 

ångest och stress, låg stresshantering samt lågt socialt stöd. De visar även att idrottare som har 

högre risk att bli skadade får färre skador efter att de tränat sig i stresshantering än de som inte 

använt sig av stresshantering. Med hjälp av stresshantering kan idrottaren prestera bättre både 

utanför och inom idrotten. Teknikerna för stresshantering som användes i studien var bland 

annat planering, målsättning samt visualisering. De menar också att tränare och ledare måste 

ha koll och identifiera de idrottare som har en högre risk att bli drabbade av en skada.   

Tranæus (2013) redovisar i sin artikel ”Mindre stress, färre skador?” en studie där elva 

innebandyspelares tid innan de drabbades av belastningsskada undersöktes. Studien visar att 

flera av innebandyspelarna var stressade både inom och utanför idrotten under en längre tid 

innan de drabbades av skadan. Studien visar även att spelarna inte haft rätt återhämtning innan 
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skadan, de hade tränat hårdare än vanligt och inte lyssnat på sin kropp. Resultaten visar också 

på en kommunikationsbrist mellan tränare, spelare samt sjukvård kring överträningsrelaterade 

problem. Det framkom dessutom att många av spelarna hade en dålig kännedom kring hur det 

går att handskas med stress och hinder både inom och utanför idrotten.  

Gould, Bridges, Udry och Beck (1997) menar att stressorerna för en skadad individ främst är 

de psykologiska reaktionerna och inte de fysiologiska. Det kan vara exempelvis att se sina 

drömmar gå i kras eller att se andra prestera bra. Osäkerheten på det medicinska, allvaret i 

diagnosen, isolering samt brist på uppmärksamhet kan också skapa stress hos den skadade 

idrottaren. Särskilt om det uppkommer rehabiliteringssvårigheter eller om individen sköter sin 

rehabilitering på egen hand. Weinberg & Gould (2011) anser att det är viktigt att känna till 

olika stresskällor som kan finnas om man arbetar med främst skadade individer. Gustafsson, 

Kenttä och Hassmén (2011) menar att om stressen blir kronisk finns det en risk för individen 

att utveckla utbrändhet.  

Det är vanligt att den skadade idrottaren känner en tappad identitet då hon eller han inte kan 

träna som normalt. Något viktigt hos individen har försvunnit som kan leda till tappad 

personlighet (Weinberg & Gould, 2011).  

3.3 Balans mellan idrott, studier och privatliv 

I studien av Stambulova med flera (2014) visade det sig att de elever som blev antagna till 

RIG eller NIU ställdes inför en stor omställning när det gäller idrotten, studier samt 

privatlivet. Därför är det viktigt att den nya anpassningen planeras och förstås av de som är 

ansvariga för denna verksamhet. Fallby (2011) menar att det är viktigt att bistå med hjälp för 

ungdomar som går in i en elitsatsning, detta kräver ett helhetsperspektiv på idrottarens 

situation. Stambulova med flera (2013) visar i en annan studie att det svåraste med att börja på 

RIG var att hitta en bra balans mellan sin idrott, sina studier samt sitt privatliv. Studien visade 

att eleverna var tvungna att prioritera idrotten eller skolan då de tyckte det var omöjligt att 

alltid ge 100 % i både skola och idrott. Oftast valdes idrotten som första prioritet. I början av 

RIG förstod eleverna inte riktigt vad de innebar att studera på RIG och att kombinera detta 

med idrotten samt privatlivet. Under årets gång fick de mer och mer förståelse för vad det 

innebar och kraven på sig själva ökade.  

Gustafsson med flera (i press) visar att det finns ett antal idrottare som slutar med sin idrott på 

grund av att det blivit utbrända. De menar även att en stor orsak till utbrändhet är upplevelsen 

av stress och utmattning. Stressen att hinna med idrotten och skolan, att klara av att vara en 
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”24 timmars idrottare” samt krav från omgivning och sig själv är några av faktorerna som kan 

leda till utbrändhet hos idrottaren. Gustafsson, Hassmén och Kenttä (2003) anser att 

överträningssyndrom inte bara orsakas av hård fysisk belastning utan kan även uppstå av 

andra stressorer såsom långa resor eller annat som kan vara ansträngande runt omkring 

idrottaren. I en studie av Gustafsson, Kenttä, Hassmén och Lundqvist (2007) undersöktes 

befintligheten av överträning samt utbrändhet hos RIG- elever. Det visade sig att majoriteten 

av eleverna mådde bra. Dock kände 1-9 % av tjejerna och 2-6 % av killarna av symtom för 

höga nivåer av utbrändhet och 1-2 % av eleverna för allvarlig utbrändhet. Gustafsson (2008) 

menar att det ska finnas en möjlighet för elever på ett idrottsgymnasium att kunna anpassa sin 

satsning om individen upplever mycket stress eller om motivationen är låg. För att kunna se 

tecken på dålig återhämtningen i tidigt stadie är det viktigt med ett gruppklimat där idrottaren 

kan berätta hur hon/han känner. Det är även viktigt att det finns ett helhetstänk och att få ihop 

livspusslet för idrottaren. Augustsson (2008) menar att det uppstår små till stora problem i 

livet både utanför och inom idrotten. Under sådana perioder är det viktigt att individen håller 

ut och hittar tillbaka till balansen. Det är när pusselbitarna ligger på rätt plats individen kan 

”vara sitt bästa jag”. 

3.4 Tidigare projekt  

Inom ramen för coachingutbildningen ansvarade jag under 2016 för ett projekt där 

coachingsamtal skulle involveras i NIU. Syftet var även här att undersöka om det fanns behov 

av extra stöttning för elever som går NIU med fotbollsinriktning. Jag deltog under NIU- 

träningar och övriga teorilektioner (tre gånger i veckan) under en månad. Fem coachingsamtal 

hölls med fem olika elever från NIU. Jag agerade även coach genom att hålla i träning, agera 

assisterande tränare samt finnas till för de individer som rehabiliterade vid sidan av 

fotbollsträningen. Coachingsamtalen handlade bland annat om vilka mål individen hade och 

om det var något som denne ville förbättra och i så fall hur. Efter ett av coachingsamtalen 

berättade en elev att hon aldrig har tänkt på hur bra hon egentligen var. En annan berättade 

hur skönt hon tyckte det var att få prata ut om vad hon känner och tänker på, då hon annars 

håller det för sig själv. Efter ett annat coachingsamtal menade eleven att det borde finnas en 

kurator på skolan, fast inom idrotten. Andra elever som inte hade några coachingsamtal 

menade att de borde finnas någon extra som de kunde prata med och få tips av. Det verkade 

som att en extra coach inte skulle vara något negativt utan snarare ett extra hjälpmedel för 

eleverna. Projektets resultat skapade ett ännu större intresse för mig att studera vidare kring 

behovet av extra stöttning på NIU. 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Socialt stöd är väsentligt för idrottaren (Gould m.fl., 2007; Potrac m.fl., 2013; Weinberg & 

Gould, 2011). Speciellt för den skadade idrottaren där stödet är viktigast när 

rehabiliteringstiden är som längst. Dock är det vanligt att det sociala stödet från vänner och 

tränare avtar med tiden. Det sociala stödet kan minska stressen och öka motivationen hos 

idrottaren (Evans m.fl., 2000). Idrottare som upplever en hög nivå av stress i livet kan orsakas 

av fler skador än de idrottare som upplever en låg nivå av stress (Smith m.fl., 2000; Rogers 

och Landers, 2005; Williams och Andersen, 2007). Individer som har större risk att bli 

skadade kan identifieras med hög nivå av stress och ångest i livet, låg nivå av stresshantering 

samt lågt socialt stöd. Stresshantering såsom målsättningar och planering kan vara 

fördelaktigt för stressade idrottare, då detta kan minska risken för skador (Maddison & 

Prapavessis, 2005). Skadade idrottare påverkas främst av de psykologiska reaktionerna, som 

att se sina drömmar gå i kras, se andra lyckas eller osäkerheten i diagnosen (Gould m.fl., 

1997). Det är viktigt för idrottarens omgivning att veta om dessa stressorer och vara 

uppmärksam på dessa. Det är även viktigt att det finns ett gruppklimat där idrottarna vågar 

berätta hur de mår för att i ett tidigt stadie kunna hjälpa dem (Gustafsson, 2008). Augustsson 

(2008) samt Gustafsson (2008) menar att det är viktigt att tänka på helheten för en idrottare. 

Augustson (2008) anser att det ibland kan vara svårt att ”hinna med träningen” och det gäller 

att planera upp vardagen för att ”vara sitt bästa jag”. Gustafsson (2008) menar att mycket 

stress runt omkring idrottaren kan leda till idrottslig utbrändhet. Stambulova med flera (2013) 

visar i en studie att det svåraste med att börja på RIG var att hitta balansen mellan studier, 

träning samt privatliv. 
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4. Teoretisk referensram  

 

4.1 Karriärövergångsmodellen  

Karriärövergångsmodellen är utvecklad av Stambulova (2003, 2004). Denna modell beskriver 

hur idrottaren hanterar de olika krav som uppkommer vid en karriärövergång. Hantering av 

krav påverkas av balansen mellan de resurser och hinder idrottaren har. Resurser kan vara 

motivation och socialt stöd från sin omgivning medan hinder kan vara låg motivation eller 

självkänsla och brist på socialt stöd. Om idrottaren har resurser att klara av hinder och krav 

kan det ske en lyckad övergång, medan idrottaren som inte har dessa resurser kan hamna i en 

krisövergång och behöver hjälp att klara av detta. Om denna hjälp uteblir eller inte fungerar 

kan det leda till exempelvis överträning eller för tidigt avslut på sin karriär. Om hjälpen 

däremot fungerar kallas det för en fördröjd övergång.  

 

 

4.2 KASAM 

Aron Antonovsky har bevisat att människor som tycker att de känner hög grad av 

sammanhang (KASAM) i tillvaron har en god hälsa. KASAM är ett begrepp/ en teori som 

består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innefattar 

individens förståelse och förmåga att bedöma verkligheten. Hanterbarhet syftar på i vilken 

grad en individ upplever sig ha resurser att möta utmaningar och krav som kan uppstå i olika 

situationer. När individen har en hög känsla av hanterbarhet kan denne känna en balans 
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mellan de krav som ställs och de resurser individen har tillgång till. Meningsfullhet handlar 

om i vilken grad en individ känner positiv förväntan på livet (Antonovsky, 2005).  

4.3 Teori kopplat till studien  

Karriärövergångsmodellen (Stambulova, 2003, 2004) passar bra in i studien då den tar upp 

olika övergångar som kan ske för idrottaren under sin karriär. Under tre år på NIU kan mycket 

hända för en individ och alla individer fungerar olika under olika perioder och situationer. 

Vissa klarar av hinder såsom skador, andra klarar det inte. Om stödet inte finns är risken att 

idrottaren avslutar sin karriär. Därför kan det vara viktigt att det finns en ”extra” fallskärm 

som kan fånga upp dessa individer när det behövs. Utöver denna modell kommer KASAM att 

genomsyra hela arbetet. KASAM har ett helhetstänk som ett NIU- gymnasium ska uppfylla. 

När idrottaren har en bra balans i livet kan denne må samt prestera som bäst. Om idrottaren 

har mycket att tänka på, är stressad och orolig kan det vara lätt att känna en obalans och det 

kan då bli svårare att fokusera här och nu. Planera vardagen för att få en bra balans och 

kontroll på vad som ska göras kan vara till stor hjälp för att känna en hög grad av 

sammanhang i tillvaron och därmed ha en god hälsa.  
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5. Problemprecisering 

Idrottare på elitdrottgymnasium ökar sin träningsmängd då de tränar både i skolan och utanför 

i sin klubb. Då de inte endast har träningen att hinna med utan även annat runt omkring kan 

det skapas många stressorer för eleven. Dessa kan leda till en större risk att drabbas av skador, 

överträningssyndrom och/ eller utbrändhet. Det gäller för individen att hitta en bra balans i 

livet och kunna se helheten. Det är också viktigt för idrottaren att under hela karriären känna 

ett socialt stöd av sin omgivning.  

Vi har många bra specialidrottslärare på våra elitidrottsgymnasium. Dock saknas det i min 

mening en coach vars syfte är att exempelvis stötta idrottaren under rehabiliteringsperioden, 

lyssna på ”strulet” med pojkvännen/flickvännen eller den jobbiga menstruationen. En coach 

som kan hjälpa idrottaren att planera träningen och skolan, sätta upp mål, skapa en balans i 

vardagen och helt enkelt vara en fallskärm som fångar upp idrottaren när det behövs. Holm 

Ivarsson (2009) menar att det är viktigt för människor att känna att någon lyssnar, visar 

förståelse och ger bekräftelse. Det är då individen växer och utvecklas som människa. 

Syftet med studien är att undersöka elevernas tankar, känslor samt upplevelser av att studera 

på ett elitidrottsgymnasium både generellt och under skadeperioder. Studien vill också 

undersöka om det finns behov av extra stöttning i form av en coach främst under deras 

skadeperioder. Studiens frågeställningar är:  

- Hur hanterar eleverna på ett NIU- gymnasium utmaningen att hitta en balans mellan 

idrotten, studierna samt privatlivet? 

- Hur upplever eleverna stödfunktioner kopplat till sin idrott och sina studier?  

- Finns det behov av extra stöttning i form av en coach och i så fall inom vilka 

områden?  
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4. Metod 
 

4.1 Design  

Då syftet var att undersöka elevernas tankar, känslor samt upplevelser under en tid på NIU har 

kvalitativ forskningsmetod används. Till skillnad från den kvantitativa metoden kan den 

kvalitativa ge en mer djupgående information kring deltagarna i studien. En kvalitativ ansats 

valdes även då den är mer flexibel där följdfrågor kan ställas och sinnesstämning kan kännas 

av (Hassmén & Hassmén, 2008). Hermeneutiska vetenskapssynsättet och den hermeneutiska 

spiralen har genomsyrat denna studie. Centrala begrepp hos det hermeneutiska synsättet är 

förståelse och tolkning. Syftet är att försöka erfara något ur undersökningspersonernas egna 

perspektiv. Den hermeneutiska spiralen är en process av tolkning som syftar till att forskaren 

börjar med sin helhet och förståelse för att sedan tolka olika delar som i sin tur influerar 

helheten till en ännu större förståelse under studiens gång (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Forskarens egen förståelse används även som ett redskap för tolkning, därmed är det även 

viktigt att forskaren använder sitt engagemang eller sin medkänsla för att kunna förstå det 

studerade objektet (Patel & Davidson, 2011).  

Insamlingsmetoden för data till studien var både kvalitativa forskningsintervjuer samt direkta 

observationer. Trost (2010) menar att kvalitativa forskningsintervjuer är mest lämpligt då 

syftet är att försöka förstå människans sätt att reagera och resonera. Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att den kvalitativa forskningsintervjun även öppnar upp för deltagarna att 

beskriva sina tankar med egna ord som också kan ge en djupare förståelse för deras 

upplevelser samt erfarenheter. För att studera undersökningsgruppen (NIU) ytterligare gjordes 

även direkta observationer då detta är en lämplig insamlingsmetod när handlingar samt 

beteenden ska studeras (Arvidsson & Rosengren, 2002). Direkt observation innebär att 

forskaren befinner sig i det naturliga sammanhanget och observerar i nutid. Ansatsen till 

observationen i denna studie är utforskande och har därmed en lägre grad av strukturering. 

Det här då händelser samt beteenden som till en början inte kunde förutsägas skulle studeras 

(Arvidsson & Rosengren, 2002). Observationen i studien har varit icke maskerad samt 

deltagande. Detta innebär att undersökningsgruppen vet om att observationen sker samt att 

observatören deltar i det sociala systemet (Rosengren & Arvidson, 2002). I detta fall 

presenterade jag mig själv som deltagande observatör och instruerade några träningsövningar 

samt agerade ”extra coach” vid behov. Exempelvis så tejpade jag fötter eller pratade med 

eleverna om deras rehabilitering. 
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4.2 Urval 

Undersökningsgruppen som både observerades och intervjuades gick på ett och samma NIU- 

gymnasium med inriktning fotboll på en skola som var placerad i Värmland. Samtliga 

deltagare var över 16 år. Urvalet av intervjupersoner gjordes av både mig som intervjuare 

samt tränarna på NIU:n. Urvalet baserades på bekvämlighetsurval/ tillgänglighetsurval där de 

som gick att få tag på samt de som passade in i kriterierna valdes ut (Trost, 2010). Kriterierna 

till intervjuerna var att eleven skulle gå i årskurs två eller tre, gå NIU med inriktning fotboll 

samt ha varit skadad under en period på NIU. Slutliga urvalet till de kvalitativa 

forskningsintervjuerna utgjordes av åtta elever (fyra tjejer och fyra killar). Urvalet till 

observationen gällde elever från år ett till tre som studerade på detta NIU- gymnasium. 

Rosengren och Arvidsson (2002) menar att det kan vara svårt att observera alla individer i den 

studerande gruppen och därför är det också viktigt att göra ett urval beroende på vilken 

problemställning studien har. Då syftet med denna studie bland annat var att undersöka 

behovet av extra stöd under skadeperioder har fokus lagts på de elever som genomfört 

rehabilitering, varit sjuka eller av andra anledningar inte varit med på NIU:ns 

fotbollsträningar. Frågor under observationen var bland annat hur länge skadeperioden pågått 

för eleven, om eleven fått hjälp och stöd kring rehabiliteringen och när planen var att komma 

tillbaka till fotbollsträning. 

4.3 Intervjuguide 

Den kvalitativa forskningsintervjun genomfördes med stöd av ett manus, en så kallad 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden utformades utifrån syfte och 

frågeställningar till studien. Intervjuguiden var semistrukturerad vilket innebär att den består 

av en översikt av olika teman som sedan fylls på med förslag till frågor. Den är också 

fördelaktig då intervjuaren använder intervjuguiden som mall med teman samt förslag till 

frågor men kan anpassas utifrån intervjupersonen, dess svar samt historier som berättas under 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Den semistrukturerade intervjuguiden gör det även 

möjligt för intervjupersonen att utforma svaren till frågorna. Frågorna behöver inte heller 

nödvändigtvis ställas i ordning. Intervjufrågorna till denna studie hade en låg standardisering, 

där frågorna ställdes i den ordning som passade bäst för den enskilda intervjupersonen (Patel 

& Davidson, 2011). Därmed blir intervjuerna inte heller helt identiska med varandra. En 

testintervju genomfördes för att testa hur intervjuguiden fungerade praktiskt samt för att göra 

mig som intervjuare mer bekväm i intervjuguiden.  
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Intervjuguiden (se bilaga 1) delades in i fem olika teman: ”Bakgrund”, ”Balans”, ”Stöd”, 

”Skadeperiod” samt ”Extra stöttning?”.  Tema ett: ”Bakgrund”, handlade om vilken individen 

var, hur det kändes att komma in på NIU och vilka förväntningar de hade på de kommande tre 

åren på fotbollsgymnasiet. Tema två: ”Balans” handlade om hur deras dagar såg ut samt hur 

de tyckte att de klarade av att hålla balansen mellan idrotten, studierna samt privatlivet. Tema 

tre: ”Stöd” handlade om deras behov av stöd inom både idrotten och skolan samt om detta 

stöd fanns för individen. Tema fyra: ”Skadeperiod” behandlade hur stödet var under 

individens skadeperiod och hur rehabiliteringstiden såg ut. Slutligen tema fem: ”Extra 

stöttning?” handlade om ifall stödet för idrotten, studierna samt privatlivet varit tillräckligt 

under dessa år och hur det skulle kunna göras ännu bättre. Här ställdes också frågan om de 

tyckte att en extra stöttning i form av en coach borde finnas. 

4.4 Genomförande  

I början av undersökningen kontaktades idrottschefen för den skola som skulle studeras. Jag 

som författare beskrev mina tankar och idéer kring studien för idrottschefen för att sedan få 

tillåtelse till att vara en omaskerad deltagande observatör på deras NIU. En presentation av 

studien gjordes även till tränare och elever på NIU- gymnasiet.  

4.4.1 Genomförande av intervju 

Åtta enskilda intervjuer har gjorts med elever från årskurs två eller tre på NIU med inriktning 

fotboll. Varje intervju var cirka 30 minuter lång och skedde i samband med deras träningar på 

NIU:n. De åtta elever som blev utvalda till intervju tillfrågades innan om de ville delta i denna 

studie. Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1). För att 

intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt och förhoppningsvis öppna upp 

sig mer valdes en plats som var avskärmad och hade så lite ljud som möjligt runt omkring. Då 

intervjuerna skedde i samband med deras NIU- träning var miljön även naturlig för den 

intervjuade som kan skapa en trygg miljö (Trost, 2010). Under varje intervju var även stolarna 

placerade snett emot varandra så att det fanns en möjlighet att titta omkring sig. Detta på 

grund av att det ibland kan uppfattas som skrämmande att alltid ha en ögonkontakt (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Varje intervju spelades in med hjälp av mobiltelefonen. Detta ger 

intervjuaren en frihet att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Då intervjuerna hölls antingen på träningsarenans läktare, utomhus eller i ett förråd till 

NIU:ns träningsredskap kunde det ibland låta en del av bollar som sparkades i väggar, eller 

tränare som ropade. Det hände också under två intervjuer att tränare klev in och behövde 

material till träningen som gjorde att intervjun fick lite störningsmoment. Det gick dock bra 
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och intervjuerna fortsatte naturligt. Innan varje intervju gavs ett informerat samtycke samt 

information om konfidentiellt deltagande. Även ett samtycke om inspelning på mobilen 

efterfrågades samt information om att allt material raderas efter det att studien är gjord.  

4.4.2 Genomförande av observation 

Observationen genomfördes under tre timmar, två gånger i veckan under en månads tid. 

Denna observation skedde under fotbollsträningarna på NIU:n där årskurs ett till tre 

observerades med fokus på de elever som rehabiliterade eller av andra anledningar stod vid 

sidan av planen. Då observationen var deltagande samt icke maskerad deltog jag som 

observatör i det sociala samspelet genom att presentera mig som en deltagande observatör och 

förklarade att en studie gjordes kring coaching och NIU. Jag höll även i lite uppvärmningar 

och agerade coach i olika lägen som exempelvis att tejpa fötter, lägga upp övningar, samla in 

material samt fokusera på de skadade individerna och deras rehabiliteringsplaner. Målet var 

att få känna på hur ”extra stöttning” skulle kunna se ut för att sedan kunna dra slutsatser om 

det fanns ett behov av en ”extra coach” som har i syfte att stötta eleverna inom olika områden 

när det behövs. En dagbok skrevs efter varje observationstillfälle för att sedan kunna titta 

tillbaka och reflektera över vad som hänt och gjorts under de olika tillfällena.  

4.5 Databearbetning  

Databearbetningen av allt material har analyserats utifrån analytiskt deduktion. Bearbetning 

av data som samlats in genom intervjuer har gjorts genom transkribering. Genom 

transkriberingen skrivs intervjuerna ned ordagrant av intervjuaren där även suckar, skratt eller 

annan ljudupptagning som känns meningsfull skrivs ned (Hassmén & Hassmén, 2008). För att 

analysera och bearbeta materialet har det lästs flera gånger för att få en helhetsbild och en 

större förståelse av den insamlade datan. Sedan har intervjuerna skalats av, kodats och delats 

in i kategorier. Därefter har huvudteman skapats för dessa och sedan har resultaten tolkats och 

kopplats till olika teoretiska analyser (Hassmén & Hassmén, 2008). Alla intervjuer kunde 

bearbetas och analyseras, det fanns alltså inget bortfall. Observationerna bearbetades genom 

att läsa igenom den skrivna dagboken för att kunna se mönster och tolka det som studerats.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

I kvalitativa forskningen används begreppen pålitlighet, tillförlitlighet samt upprepbarhet för 

att beskriva vad reliabilitet innebär (Hassmén & Hassmén, 2008). Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att reliabiliteten ofta möts i skildring till frågan om resultat som fåtts fram kan 

återges av andra forskare och vid andra tillfällen. De anser även att en för stark vikt på 

reliabiliteten kan hindra variationsrikedomen samt kreativiteten som finns i den kvalitativa 
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forskningen. Denna studies kapitel om genomförandet av metod är noga beskrivet och 

intervjuguiden är bifogad. Testintervju gjordes även för att undersöka om intervjuguiden 

fungerade i praktiken samt för att göra mig som intervjuare mer bekväm. Det här höjer 

tillförlitligheten i studien. Det är ändå svårt att göra om samma studie och få fram samma 

resultat då olika intervjupersoner kan undersökas som också kan påverka svaren beroende på 

deras upplevelser. För att veta om observationerna är tillförlitliga skulle minst en till 

observatör undersöka samma sak under samma tillfälle. Om då dennes observatörs 

uppfattningar och tolkningar skulle likna de som jag själv gjort hade tillförlitligheten kunna 

klassificeras som hög.  

I den kvalitativa forskningen är validiteten kopplat till hela forskningsprocessen. Validiteten i 

en kvalitativ studie kan innebära exempelvis om forskaren har lyckats fått fram en grund som 

sedan kan göra tolkningar trovärdiga utifrån den studerandes kontext. Validiteten handlar 

även om tolkningarna som skapats ger en kunskap kring det som studeras (Patel & Davidson, 

2011). Denna studie har använt sig av datatriangulering där flera olika datakällor nyttjas för 

att slutsatser ska valideras. Om en överenstämmelse sker mellan olika källor kan detta öka 

trovärdigheten av resultaten (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna studie innehåller kapitel 

med tidigare forskning som kopplas till intervju- och observationsresultaten, det här stärker 

delar av resultatet som i sin tur stärker studiens trovärdighet. Då både direkta observationer 

samt kvalitativa intervjuer gjorts anser jag att detta är en relativt bra grund att stå på för att 

kunna göra trovärdiga tolkningar av den kontext som har studerats. Studiens validitet får 

därför anses vara relativt hög. 

I den kvantitativa forskningen innebär generalisering att resultaten ska kunna överföras till en 

större population (Hassmén och Hassmén, 2008). Medan den kvalitativa analysen kan ge en 

förståelse för ett visst fenomen och därefter kan en generalisering möjligen göras i förhållande 

till andra liknande situationer och sammanhang (Patel & Davidson, 2011). För att kunna 

avgöra om resultat samt slutsatser kan överföras till en annan kontext eller till andra individer 

är det förmånligt att erbjuda en mättad samt beskrivande data (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Patel och Davidsson (2011) menar att det är viktigt att beskriva processen av studiens gång så 

noga som möjligt. Det här gör att läsaren av resultaten får en föreställning av de olika valen 

forskaren gjort under studiens gång. Det här kan styrka validiteten. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att om studien haft en god databearbetning samt om trovärdiga slutsatser dragits 

finns det en god chans till att studien har en hög validitet. Efter att ha gjort denna 
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undersökning skulle det vara intressant att se hur det ser ut på andra skolor. Dock anser jag att 

denna studie går att föra över till andra liknande kontexter.  

4.7 Etiskt förhållningsätt  

De forskningsetiska principerna innehåller fyra olika huvudkrav för hur forskning ska 

bedrivas (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav är: 

Informationskravet syftar till att informera studiens syfte samt berätta att det är helt frivilligt 

att delta samt okej att dra sig ur studien när som helst. Information angående när och var 

studien kommer att publiceras ska även finns med (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet har uppfyllts i denna studie, innan varje intervju gavs ett informerat 

samtycke och ett informationsbrev delades även ut. 

Samtyckeskravet innebär att individer under 15 år som deltar i undersökningen bör ha ett 

skriftligt samtycke av deras vårdnadshavare för att få delta i studien. Samtyckeskravet avser 

även att det är ett frivilligt deltagande i undersökningen samt att deltagaren kan avbryta när 

som helst utan att ge någon förklaring till forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

undersökning var alla deltagare över 15 år och därför behövdes endast deras samtycke från 

dem själva. Ett informerat samtycke gavs innan varje intervju och informationsbrev gavs 

angående detta.  

Konfidentialitetskravet handlar om att den insamlade data som är privat och kan igenkänna 

deltagare inte kan avslöjas i studien. Om det skulle vara så att något kan identifieras ska detta 

godtas att det lämnas ut i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie togs i princip all 

personlig information bort. Det som nämns är att individen går på NIU i år två eller tre, är 

kille/tjej och har varit skadad under en viss tid under NIU. Deltagarna kallas intervjuperson x 

(IPx) och detta stärker konfidentialiteten i studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Nyttjandekravet avser att ingen data som samlats in till studien kommer att föras vidare till 

andra parter utan stannar hos forskaren, i det här fallet hos mig som student (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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5. Resultat 

De åtta intervjupersonerna som deltagit i studien döps till IP1, IP2, IP3 och så vidare. 

Samtliga intervjupersoner är mellan 16 och 19 år. Tjejerna i studien är: IP1, IP3, IP5 och IP6. 

Killarna i studien är: IP2, IP4, IP7 och IP8. Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av att 

vara skadad under tiden på NIU. Tre intervjupersoner (IP1, IP3 och IP5) har varit skadade ett 

år eller mer. Tre av intervjupersonerna (IP2, IP4, och IP6) har varit skadade lite från och till. 

IP7 har varit borta sex till åtta veckor vid första skadan och IP8 har varit skadad tre till fyra 

månader. 

5.1 Upplevelsen av att gå på NIU 

Samtliga intervjupersoner kände sig väldigt glada över beskedet att de kommit in på NIU, där 

de fick kombinera fotboll med skolan. Flera nämnde i intervjuerna att det var roligt att hamna 

i en idrottsklass med möjligheten att utvecklas som fotbollsspelare. IP5 berättar:  

Haha, jag kommer ihåg när jag fick det där brevet. Jag blev jätteglad, jag trodde inte att jag skulle komma 

in, men så gjorde jag det.  

IP2 säger:  

Kändes väldigt bra, det kändes som jag var väldigt speciell eftersom vem som helst inte kunde komma in 

och att man får göra det man tycker är roligt på skoltid. 

Många av intervjupersonerna nämnde att deras förväntningar av NIU var höga där mycket 

fokus skulle ligga på individuell utveckling. Dock nämner flera att just den biten med 

individuell utveckling gärna kunna prioriteras ännu mer än vad det gjorts. De berättar att deras 

individuella träningar inte fungerat som de skulle kunna göra om det fanns lite mer stöttning 

och hjälp kring det. Majoriteten av intervjupersonerna nämner också att första året kändes lite 

mer seriöst och att det nu efter två- tre år är lite mer halvdant bland elever. IP8 berättar att det 

är svårt att vara seriös ibland då de många gånger får höra från andra elever att de är för 

seriösa, därför blir det också tempofattigt enligt intervjupersonen. Samtliga tycker ändå att det 

varit roligt på NIU och att de fått en stor utveckling. IP5 berättar:  

NIU har i stort sett varit som jag förväntade mig, det har varit bra tempo. Ibland har jag tyckt att det har 

varit roligare att gå hit än typ klubbträningarna. 

Samtliga intervjupersoner berättar att de har fullt upp under dagarna och att det ibland kan bli 

stressigt att hinna med att träna, äta, göra skolarbete samt vara med vänner och familj. 

Majoriteten nämnde att fotbollen gick före skolan och studierna kom därför ibland i kläm. 
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Dels för att fotbollen är roligare men också för att det var svårt att få till tid till att studera.   

IP3 berättar:  

Jag lägger ju inte ner mig i skolan så mycket för att jag tycker att fotbollen är mycket roligare vilket gör 

att jag hellre åker på träningarna och när jag väl sitter hemma och pluggar tänker jag: aja det löser sig.  

IP4 säger:  

Det blir ju lite segt, man är ju väldigt trött liksom klockan åtta där på kvällen. Då brukar det bli att 

plugget få gå glidande lite.  

När intervjupersonerna beskrev en vanlig dag som bestod av morgon-, och kvällsträning lät 

det ungefär likadant. IP8 beskriver:  

Vaknar upp på morgonen, kanske äter frukost så snabbt som möjligt och tränar sen då. Sedan är det dusch 

och buss till skolan för att äta lunch. Det gäller att tajma rätt buss så man hinner äta innan lektionerna. Så 

det blir ju lite stress men man får ju klara av det om man säger så. Sedan åker jag hem, käkar och åker på 

nästa träning. Efter det åker jag hem, duschar, försöker få till lite plugg innan jag går och lägger mig.  

Flera sa också att dagarna går per automatik och att de oftast planerar i huvudet vad de ska 

göra. Medan vissa inte planerade alls utan tog dagen som den kom. IP8 säger: 

Än så länge funkar det, får väl se när man går in i väggen då. Man vet ju inte att det är för mycket för en 

tills det är försent liksom. 

Resultatet visar även att de intervjupersoner som nämnde att de planerade dagen med studier, 

träning och så vidare var mindre stressade generellt. Majoriteten menar att det fanns lite med 

tid att vara med vänner och att mer tid till det skulle vara fördelaktigt. Mer familjetid och 

studietid nämndes även under intervjuerna. IP2 säger:  

Tycker att när man spelar på den här nivån med många träningspass i veckan är det något man måste 

offra, man får säga ifrån mycket till kompisar. Allt blir så seriöst, man missar mycket, eller man tror att 

man missar mycket men ändå missar man inte det man lever för.  

Majoriteten av intervjupersonerna tränade fler än åtta pass i veckan. Många nämnde att det 

ibland kunde bli för mycket träning och det nog också var en orsak till att de blivit drabbade 

av skador. IP5 berättar att det hände mycket i livet innan skadan inträffade. Hon menar även 

att det var nyttigt att skada sig. IP5 säger: 

Jag tror det här har varit nyttigt för mig. Jag tror att jag tränade för mycket så att jag blev trött på livet då, 

jag orkade inte med allt.  
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5.1.1 Resultatanalys  

Utifrån resultatet syns det att samtliga intervjupersoner menar att idrotten tar mycket tid från 

det runt omkring såsom studier, vänner och familjetid. Många av intervjupersonerna menade 

att det ibland kan bli för mycket träningar och att dagarna kan vara väldigt stressfulla. Det 

som ofta kom i kläm var studierna då fotbollen var roligare att lägga tid på. De fanns även lite 

ork kvar när de väl hade tid för studier. Stambulova med flera (2013) visar i sin studie att det 

svåraste med att börja på RIG var att hitta balansen mellan idrotten, studierna samt privatlivet 

och att idrotten ofta prioriterades framför skolan. Några av intervjupersonerna nämner även 

att de tror att skadorna orsakades på grund av för mycket träning. Tranæus (2013) visar in sin 

studie att individerna varit väldigt stressade innan de drabbades av skador samt att de tränade 

väldigt mycket, inte lyssnade på kroppen och då inte heller fått den rätta återhämtningen. 

Thomeé med flera (2008) menar att för mycket träning som resulterar i en sämre 

prestationsförmåga kan leda till negativ överträning såsom exempelvis överbelastningsskador.  

5.2 Betydelsen av stöd samt upplevelsen av stödfunktioner från lärare och tränare 

Samtliga intervjupersoner berättar att socialt stöd från tränare, lärare och föräldrar är väldigt 

betydelsefullt för dem. Majoriteten av dem menar att det är viktigt att tränare visar att de bryr 

sig. Detta genom att höra av sig, fråga hur det går med rehabilitering, visa bekräftelse på vad 

de gör så att de vet om att de gjort något bra. IP5 berättar:  

Det betyder mycket för mig och jag har nog haft ganska tur med det. För jag har haft väldigt bra tränare 

under åren som har kunnat visa att dom ser en, ser förbättringar och pratar med en och då blir det roligare 

att träna. För att om du inte blir sedd och hörd liksom som en människa ofta strävar efter att bli så blir det 

nog svårt att hitta någon slags glädje i det du gör, tror jag. 

Det sociala stödet visade sig vara otroligt viktigt för samtliga och speciellt under 

skadeperioder. IP4 säger:  

Jag tycker att det är skitviktigt. Om det inte känns som dom tror på en och att man är skadad så blir det 

bara tungt liksom. Att de visar att dom vill ha tillbaka en så att man har något att jobba för. Så det inte blir 

att man jobbar för sig själv.  

IP1:  

Det är ju svinviktigt, som tränare är det viktigt om någon är skadad, eller i huvud taget, stöttar spelare. 

Det är viktigt att ge stöttning och bekräftelse till den som inte känner sig tillräckligt bra eller blir bänkad 

en match. Annars blir det lätt att folk slutar eller byter klubb. Så stöttning är extremt viktigt i alla klubbar 

även på NIU:n. Samma i skolan, alla behöver stöd i skolarbetet.  
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Flera intervjupersoner menar att stödet från lärare i skolan inte var det bästa när det gäller 

förståelsen till sin idrott. IP8 berättar att han tycker det verkar som att lärarna endast förstår 

fotbollsträningen som ingår i skolan men inte övrig träning. Han säger att han ibland inte 

hinner äta innan träning då det blir stressigt från skolan eftersom det är svårt att få gå lite 

tidigare. IP1 säger:  

Skolan prioriteras först, det tar inte hänsyn till att vi är en sportklass. De vill knappt godkänna om man 

ska åka iväg på typ en match på grund av skolararbetet. Jag tycker inte de stöttar en för sporten.  

Samma person menar också att hon fått göra all planering helt själv. Hon menar även att 

lärare på skolan inte vet något mer om henne förutom vad hon gör i klassrummet och NIU-

tränarna inte känner till någon mer sida hos henne än fotbollsidan. IP2 berättar att det inte 

handlar så mycket om vem de är som individer utan att de går till NIU:n och tränar för att 

sedan åka till skolan. Han menar också att skulle kännas annorlunda och bättre om de visste 

mer om vilka eleverna var då det skulle skapa en bättre känsla där fotbollen även skulle bli 

bättre. IP2 berättar också:  

På skolan kanske någon lärare frågar hur det är och man svarar att det är bra för att det är en rutin att 

svara så. Man kanske inte vågar visa och berätta att det inte är så bra. Vad skulle hända om man svarar: 

”Nej jag mår inte så bra just nu”. Den personen som frågat kanske redan har gått.  

IP5 berättar att skolan har svårt att förstå att de ibland är borta en hel helg för att spela fotboll 

och att de inte inser att de är trötta och slitna måndagen efter:   

Skolan säger ju: ”A, vi ska vara bra mot dom som går NIU”. Men de känner jag liksom inte att de har 

varit så under alla tre år. Vissa lärare har varit helt oförstående att du ska spela bortamatch söndag kväll 

och kanske är jättesliten och inte kan prestera lika bra på provet på måndag morgon. 

IP5 menar dock att just fotbollstränarna på NIU:n förstår att de har skola och det är okej att 

hoppa över en morgonträning för att istället lägga fokus på studier om det kör ihop sig. Det 

här håller de flesta av intervjupersoner med om.  

Flera av intervjupersonerna nämner att det ibland är en dålig kommunikation mellan tränare 

på NIU, mentorer samt lärare på skolan och att alla lärare inte vet om att eleven går på NIU. 

IP7 berättar dock att hans mentor har visat ett jättebra stöd till idrotten, studierna samt 

privatlivet och han menar att det har varit väldigt skönt. IP3 sa att ”skolan” stöttade henne när 

hon var borta mycket på grund av fotbollen. 

Resultaten visade också att kommunikationen mellan spelare och NIU-tränare handlade 

mycket om fotboll, exempelvis om hur det gått på tidigare matcher. Flera av 
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intervjupersonerna menar att det ibland frågar hur formen är eller hur rehabiliteringen känns 

men att det sedan inte är mer än så. Vissa saknade det personliga pratet. IP7 berättar om att 

det ibland kan vara svårt att veta vad han kan berätta och inte. IP7 säger:   

Det har varit vissa stunder där man har varit lite trött på något i klubblaget eller missnöjd över något som 

tränaren gjort. Man vill inte berätta det för man vet att dom har ett samarbete så det kan bli att de kommer 

fram då. Så sånt håller man för sig själv.  

5.2.1 Resultatanalys 

Samtliga intervjupersoner menade att det sociala stödet var väldigt viktigt för dem. De 

menade att det var viktigt att tränare skulle visa att de brydde sig genom att exempelvis höra 

av sig om hur det går, visa bekräftelse och så vidare. Det här kan kopplas till det som Gould 

med flera (2007) menar att det är viktigt att vara stödjande som tränare samt ledare. De ska 

visa omsorg, empati, och uppmuntran. Intervjupersonerna menade även att det var extra 

viktigt med socialt stöd om man blev skadad. Detta menar även Evans med flera (2000), att 

det sociala stödet är extra viktigt för den skadade idrottaren. Några intervjupersoner menade 

även att tränare och lärare inte visste så mycket om dem förutom fotbollsidan eller skolsidan 

och att de skulle vilja ha lite mer personligt prat mellan elev och tränare. Potrac med flera 

(2013) anser att idrottaren ska kunna prata om känslor och tankar inte bara kring idrotten utan 

även om det runt omkring. Tränaren ska också vara stödjande i detta då det stärker 

motivationen och självförtroendet hos idrottaren.  

Några av intervjupersonerna menade att stöd och anpassning från lärare i skolan var bra 

medan flera menade att de skulle vilja ha mer stöd kring idrotten från lärare. Vissa menade att 

det kändes som att lärarna inte visste att de gick idrottsklass och att de ibland inte förstod att 

idrotten tog en stor del av deras tid. Fallby (2011) anser att det är viktigt att hjälpa de som går 

in i en elitsatsning, att kunna se ett helhetsperspektiv för idrottarens situation. Stambulova 

med flera (2014) visar i en studie att de elever som börjar på RIG eller NIU ställs inför en stor 

omställning när det gäller skolan, idrotten och det privata. Därför är det också viktigt att visa 

ett stöd från både lärare och tränare i skolan samt att det planeras och förstås av de som är 

ansvariga för verksamheten.  

5.3 Upplevelsen av att vara skadad 

För samtliga intervjupersoner bestod skadeperioden av rehabilitering. Några berättar att de 

varit på ett gym under NIU-träning för att rehabilitera medan vissa varit på sidan av NIU-

träningarna och rehabiliterat. Flera berättar att de ibland bara var där för närvarons skull och 

att det egentligen skulle vilja gå till gymmet då NIU hade begränsat med redskap. Dock 
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berättade flera att tränarna ville ha dem på NIU- träningarna för att se att de rehabiliterade. 

När tränarna såg att de kunde träna lite ville dem att de skulle vara med på det de kunde.  

IP3 och IP4 berättar att de fick mer tid till kompisar under skadeperioden. IP4 menade även 

att han hade mer tid till skolan och till allt runt omkring fotbollen, det blev inte lika stressigt. 

Samtidigt var det också väldigt tråkigt att inte kunna träna när det är det han annars lägger 

mest tid på. IP8 berättar att han blev mer rastlös, att det fanns en rädsla att dra upp skadan 

igen och då göra det ännu värre, han valde därför att inte göra så mycket. IP6 berättar att hon 

inte kämpar lika mycket längre på träningarna och är irriterad på sig själv då hon inte vet om 

hon vill fortsätta med fotbollen längre. IP6 berättar även:  

Jag är mer ångestladdad, mycket mer ångest. Har jag bra dagar är jag samma person  

men när jag dåliga vill jag helst hem och lägga mig under täcket…  

Majoriteten av intervjupersonerna hade haft känslan av att tillhörigheten till gruppen 

försvunnit under sin skadeperiod och de menade att de kunde känna sig bortglömda. IP8 

säger: 

Man blev lite anonymare eftersom man inte var där liksom med alla hela tiden, så det blev nästan som 

man är bortglömd. Det blir så mycket fokus på fotbollspelandet, de som spelar. 

IP3:  

Man tappar kontakt med laget, även om jag var och kollade på varje träning så är man inte med på samma 

sätt. Man missar mycket, det där pratet mellan tränare typ. Även om de frågar hur det går blir det inte 

detsamma. Man blir ju lite utanför. 

Intervjupersonerna berättar om olika tankar de haft under sina skadeperioder där flera nämnde 

bland annat rädslan att aldrig komma tillbaka igen, känslan att alla andra kommer ikapp och 

att det blir tidspress när man kommer tillbaka. De nämnde även känslan av att missa mycket 

och att komma långt efter. IP4 berättar:   

Det är lite tufft att komma tillbaka liksom, första gången funkade det bra men sen andra och tredje då vart 

det tyngre och tyngre… Mest psykiskt kanske, några börjar bli bättre och komma ikapp och då kommer 

man tillbaka i det tempot och får lite tidspress.   

IP2:  

Man är kanske och tittar och känner sig sämre och vet inte om man kommer komma tillbaka… Efter 

rehabiliteringen var jag rädd att inte kunna komma tillbaka så jag körde på och fick istället en ny skada. 
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IP5 berättade att det var svårt att se hur framtiden skulle se ut och att hon tyckte att det inte 

var någon idé med någonting längre. Speciellt när hon fick bakslag och det kändes som hon 

fick börja om på noll igen. Hon berättar att hon då blev väldigt trött på livet och att detta även 

påverkade hennes relationer runt om henne.  

IP1 berättar att det inte gick att förstå vad som hänt, det gick inte att inse att hon skadat sig. 

Hon menade att hon tappade bort sig själv när det hände och att hon inte var mentalt 

förberedd för alla bakslag som skulle komma. När det första bakslaget väl kom berättar hon 

att hon var nere på botten direkt. IP1 berättar även:   

Fotbollen var ju mitt liv innan, jag gjorde inget annat. Jag stängde bort vänner och skolarbete. Men sen 

när jag skadade mig hade jag största identitetskrisen där ett tag. Sen började jag vara mer med vänner, det 

blev större fokus på skolan och jag började hitta den jag var utanför fotbollen. 

Hon fortsätter:  

Det har varit väldigt nyttigt men samtidigt påfrestande. Så samtidigt som det gjort mig väldigt dåligt så 

har det gjort mig väldigt bra. Jag hittade den jag var utanför idrotten. Sen är jag mentalt starkare idag, 

större självförtroende och mer självsäker. 

IP5 och IP3 berättar också att det var nyttigt för dem att skada sig. IP5 menade att hon förstod 

att det inte gick att träna så pass mycket som hon gjorde innan skadan och IP3 berättade att 

hon har blivit stark av sina motgångar. Hon menar även att det har varit väldigt frustrerande 

att inte kunna träna så mycket som innan, utan endast köra rehabiliteringsträning och det är 

psykiskt jobbigt för henne.   

5.3.1 Resultatanalys  

Flera av intervjupersonerna berättade att det främst var psykiskt jobbigt att vara skadad. De 

visste inte om de skulle komma tillbaka, de tittade på träningar och kände sig sämre, de kände 

rädslan över att de andra kom ikapp med mera. Detta kan kopplas till det som Gould med 

flera (1997) menar att stressorerna för en skadad individ främst kan relateras till de 

psykologiska reaktionerna. Exempelvis att se sina drömma gå i kras eller att se andra prestera 

bra. Även isolering och brist på uppmärksamhet kan skapa en stress hos idrottaren. Flera 

intervjupersoner menade även att de kunde känna sig bortglömda under skadeperioden och 

känslan av tillhörigheten försvann. Podlog och Dionigi (2010) visar att tränare tyckte att det 

sociala stödet var väsentligt under hela rehabiliteringen och att tränare ska visa intresse för 

rehabiliteringen, detta så att idrottarna inte ska känna sig bortglömda. Tränarna kan hjälpa 

dem att hålla en bra balans där idrottarna inte känner någon press som skadad samt hjälpa 
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dem med att sätta upp olika delmål. Weinberg och Gould (2011) menar att det är viktigt att 

känna till dessa stresskällor för de som jobbar med idrottare och främst skadade individer.  

5.4 Upplevelsen av stöd under rehabiliteringsperioden  

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de fått tillgång till en fysioterapeut tack vare 

NIU:n och flera säger att de är tacksamma över detta då det är fysioterapeuten som hjälpt till 

att komma tillbaka till fotbollen. En intervjuperson utöver dessa, IP8, berättar att det hade 

varit bättre om tillgången till fysioterapeut hade skett tidigare då denne under en lång tid fick 

rehabilitera på egen hand.  

IP5 berättar att stödet märktes extra tydligt från tränare och kompisar när skadan uppstod. IP7 

berättar att stödet alltid fanns där under rehabiliteringstiden, att de frågade hur det gick och 

om det var något de kunde göra. De flesta sa också att de fått bra stöd från familjen och 

vännerna. Majoriteten av intervjupersonerna menade dock att de skulle vilja ha ännu mer stöd 

under rehabiliteringstiden än vad de fick. Flera nämner att det till en början kändes bra och att 

stödet fanns där men att det med tiden blev sämre. IP6 sa också att ju fler skador som hon 

drabbats av desto mindre stöd har hon känt av. Flera intervjupersoner kände en stor frustation 

och två av dem nämner att de har varit på väg att sluta flera gånger. IP1 berättar om känslan 

att ibland inte vilja komma tillbaka då denne i vissa perioder knappt känt sig välkommen.   

IP1 berättar:  

Det är ju en svår sitts att sätta sig in i för folk och man fattar inte riktigt hur de tar på den som är skadad, 

utan det är mer: ”Okej, du är skadad, du kommer tillbaka” så ungefär. Det har tagit mer psykiskt än 

fysiskt. Det har ju vart ett helvete totalt. Sen har man inte fått den stöttningen från NIU man velat för att 

komma tillbaka.  

Samma person hade önskat att det fanns någon som kunde sätta sig in i hur det faktiskt var. 

Det var inget som denne begärde men i efterhand önskar denne att den fått det. IP1 säger:   

Stöttningen har jag velat ha under hela perioden, det har varit tufft att ta sig igenom det här själv. Å så 

kommer man till träningen och tränarna bara ”åh men du kommer tillbaka snart” eller ”du borde väl få 

börja träna snart”. Och jag bara: ”nej jag fick det där bakslaget”. Sånt där fattar dom inte! Å det känns 

som dom tänker att jag inte vill spela och att jag skiter i det, att det bara sitter i huvudet. Sånt har man fått 

höra flera gånger, från tränare i klubben! Så nej, jag har verkligen inte känt någon lust att gå hit… 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att mycket fokus läggs på de som kan vara med på 

träningen på NIU:n och inte på dem vid sidan av. Flera av dem berättade också att detta var 

förståeligt då tränarnas arbete var är att hålla i fotbollsträningen. De berättar även att om man 

är skadad och ska träna på NIU:n så får man göra det på egen hand. De säger att känslan att 
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åka till NIU:n inte blir lika bra. Flera av intervjupersonerna berättar även att det ibland känns 

som att de inte blir betrodda när de varit sjuka eller skadade. En berättar att det kan leda till att 

de ljuger om att de ska till fysioterapeut när de egentligen vill köra en lugn träning på 

gymmet. Andra berättar att de kan leda till att man kör på ändå. IP2 berättar: 

Ibland kan jag bli lite rädd och säga: ”nej, jag kan inte vara med på träningen idag för att jag har ont efter 

matchen eller en skada som sitter djupt”. Man är liksom rädd och säga det för då kanske vi inte visar att vi 

inte vill prestera här, att vi kommer med anledningar och sånt. Känns lite stressigt då, dels har man ont 

och sen vill man inte säga att man inte kan köra för att man är rädd att de inte tror på en, som leder till att 

jag kör på ändå och får mer ont.  

IP3 säger: 

Man blir ju liksom irriterad och besviken på att dom inte tror på en eller visar att de bryr sig liksom. 

Ibland är stödet bra, ibland är det lite sämre.  

IP4 säger: 

I klubben känns det ibland som att de inte tror på att jag är skadad eller något sånt dära. Att jag mytta eller 

något, å det är ju fett tufft också…  

IP5 nämner att hon gärna hade velat ha hjälp med att planera hennes rehabilitering då det var 

väldigt svårt att göra det själv, även om deras uppgift var att planera egenträningen. Hon 

berättade att det var tufft och svårt att planera, då hon inte var förberedd på att skada sig eller 

visste hur framtiden skulle se ut. Intervjupersonen berättade också om en liten jobbigare 

period där det var tränarbyte i klubben och hon helt plötsligt inte hade någon att vända sig till. 

Detta ledde till dålig motivation och att göra framsteg kändes nästan inte som någon idé. Flera 

andra intervjupersoner berättar att det ofta är på eget initiativ som de pratat med tränare om 

hur rehabiliteringen gått eller liknande. IP6 säger:   

Jag förstår att dom tröttnar, förstår du vad jag menar? För jag blir ju själv väldigt frustrerad över att det 

kommer någonting litet hela tiden. Och då känner jag liksom att det inte är längre är okej att vara skadad. 

De är inte så att jag går sönder med flit men man får liksom ”aha okej, var det de där nu?” Precis som att 

de inte tror på en längre, det är ju inte så kul…   

IP6 fortsätter:  

Det var väl mest såhär, man skiter i det typ, Asså när man inte får något stöd, man bara aja skitsamma 

eller så skiter man i att man är skadad och går in och kör ändå bara för att inte förstöra sitt betyg liksom.  

Samma intervjuperson tycker att det borde finnas mer mentalt stöd och att flera av dom på 

NIU:n har sagt att de skulle vilja lära sig mer om det mentala.  
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5.4.1 Resultatanalys 

Resultaten visar att det sociala stödet betyder väldigt mycket för intervjupersonerna, det 

påverkar hur deras rehabilitering kommer att se ut och vilken motivation de har att komma 

tillbaka. Weinberg och Gould (2011) menar att det sociala stödet fungerar som en resurs som 

underlättar stresshanteringen. Stödet kan hjälpa till att minska stress, öka motivationen för 

rehabilitering och förbättra följsamhet i behandlingen. Flera intervjupersoner nämnde att de 

kände av ett stöd till en början av rehabiliteringen men att ju längre det gick desto mindre stöd 

fick de. Det här kan kopplas till det som Evans med flera (2000) menar att det är vanligt att 

den skadade idrottaren känner av det sociala stödet av tränare och vänner till en början av sin 

skadeperiod men att den avtar mer och mer ju längre skadeperioden är. De menar också att 

stödet är som viktigast när rehabiliteringstiden är som längst. IP1 och IP5 berättade båda om 

att bakslag i sin rehabilitering var riktigt frustrerande. IP5 berättade att hon tyckte att stödet 

var dåligt när hon inte gick framåt i utvecklingen, utan när det stod still. Evans med flera 

(2000) menar att det sociala stödet är mest betydelsefullt när det kommer upp bakslag i 

rehabiliteringen eller när processen går långsamt.  

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de fått hjälp att få fysioterapeut genom NIU:n. 

Det tekniska stödet (Fallby, 2011) från olika resurser och i detta fall fysioterapeut verkar ha 

fungerat bra för majoriteten av intervjupersonerna i studien. Det stödet som främst saknades 

utifrån intervjupersonernas perspektiv var det känslomässiga stödet. Fallby (2011) menar att 

detta stöd innefattar trygghet, särskilt i de stressfyllda perioderna. Två av intervjupersonerna 

berättade att de varit på väg att sluta flera gånger under deras skadeperiod. IP1 berättar att hon 

inte känt sig välkommen och inte haft någon lust att komma tillbaka till fotbollen. Hon menar 

även att hon gärna hade velat haft stöd under hela skadeperioden. Gould med flera (1997) 

menar att stress kan skapas hos idrottaren om denne gör sin rehabilitering på egen hand. IP1 

berättar också att hon fått höra att det sitter i huvudet och att tränarna inte förstår att hon får 

bakslag och att det inte bara är att komma tillbaka. Weinberg och Gould (2011) menar att det 

är viktigt att tränare ska försöka förstå hur den skadade individen känner sig och visa 

omtanke. Många av intervjupersonerna nämnde även att mycket fokus lades på de som 

spelade och inte de skadade. Studien av Podlog och Dionigi (2010) visar att vissa tränare 

menar att då de redan hade mycket och göra kunde de inte vara ansvariga för allt och alla. De 

menade även att det sociala stödet var väsentligt under hela rehabiliteringen och att tränare 

ska visa intresse för rehabiliteringen, detta så att idrottaren inte ska känna sig bortglömd.  
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5.5 Extra stöttning i form av en coach på NIU? 

I slutet av varje intervju ställdes frågan hur det skulle kännas om det fanns en extra coach vid 

sidan av som hade i syfte att finnas till för de skadade, sjuka eller de som av andra 

anledningar inte var med på NIU-träningarna.  

Samtliga intervjupersoner tyckte det lät som en väldigt bra idé. Alla intervjupersoner förutom 

en (IP7) berättade att det skulle hjälpa till motivationsmässigt, att det skulle vara en morot att 

komma upp på morgonen och åka till NIU. IP7 menade att det skulle vara bra då det inte ofta 

var fulltrupp men han menade också att fysioterapeuten borde räcka som stöd och att det är 

viktigt att klara av sådant själv. Övriga intervjupersoner menade att extra stöttning i form av 

en coach skulle göra att de skulle kunna få mer energi, få hjälp med övningar, planera upp 

rehabiliteringen samt känna att de ska ta i ordentligt då någon är där och pushar en, då det 

ibland kan vara svårt att motivera sig själv. IP6 berättar att hon tror att fler skadade skulle 

komma till NIU:n istället för att ta sovmorgon och ljuga om att de rehabiliterar. Majoriteten 

nämnde även att det inte var ofta de var fulltrupp utan att det alltid stod några på sidan av.  

IP8 säger:   

Det tror jag skulle hjälpa väldigt mycket så att dom har någon att prata med om det är en som är 

skadad. Den står ju själv där borta liksom i en och en halv timme och gör ingenting så det är 

bättre att någon är där, pratar med en, så att man inte känner sig helt avskärmad från resten av gruppen.  

IP5:  

Det tror jag hade varit jättebra för att det är lite så att vissa dagar är tyngre än andra och vissa dagar 

känner man liksom inget stöd alls och vissa dagar känns det jättebra. Men just dom dagarna det inte känns 

bra och att kunna komma hit och att det finns någon att vända sig till och liksom planera lite. För att hitta 

motivationen att köra. Det är ju nästan alltid någon som är skadad på NIU.  

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att det finns någon att prata med 

när man rehabiliterar och att det finns någon där som ger bekräftelse och stöttning. IP3 säger 

att hon skulle tycka det var mycket bättre att ha någon ”sådan” som fanns med på varje 

träning. Hon berättar även:  

Å sen lite så här stöttning av att bara få prata om rehaben, någon som är mer specialist på det och som 

verkligen kan förstå och hjälpa till tror jag skulle underlätta väldigt, väldigt mycket. För nu blir det liksom 

tränarna som är här fokuserar mest på dom som tränar. Så det skulle vara skönt att ha någon på sidan som 

kan hjälpa en där, eftersom man inte har samma fokus på mig som det blir när jag tränar fotboll. 

 IP1 säger:   
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Det tycker jag! Vi måste ha någon att prata med i sånna lägen. Och det kanske inte behöver vara tränare 

för dom kan inte riktigt prata… Men som en kurator eller vad som helst som man gå och få extra 

stöttning, en extra hand, någon som verkligen kan sätta sig in ens mående. Det finns behov av det i varje 

klubb eller NIU, alltid någon som behöver det där extra samtalet. 

Hon fortsätter:  

Jag skulle känna mig mer välkommen om det fanns någon här. Sen skulle motivationsbiten bli bättre i 

sånna lägen det hade verkligen hjälp mig mer på traven. Att komma tillbaka och vilja hela tiden.  

IP2 berättar att han skulle känna sig viktig och att han fortfarande tillhör gruppen även om 

han är skadad. Han säger också att det är viktigt att ha någon som pratar på ett sätt som man 

får förtroende för, som en nära vän beskriver han. Så att man inte tänker ”Åh, det är en 

lärare”. IP4 säger:   

Någon som stöttar en och liksom är med om det som jag får vara med om då. Det blir ju få som förstår 

vad det handlar om att vara skadad. Det är ju den här ”tôliga” rehaben som man har ett halvår eller mer 

framför sig. Sen i NIU verkar det ju vara en del som blir skadade liksom. Det är ändå dom som tränar 

väldigt mycket och då finns det ju en risk för skador… Så då skulle en coach säkert passa in bra där.  

Han fortsätter:  

Det låter som en bra idé med de där med en coach. Som kanske kan ta upp saker själv så man inte 

behöver ta å gå dit själv utan att de frågar hur det går, om man behöver någon hjälp. Då tror jag att det är 

lättare att ta hjälp också. 

Kring frågan om denne coach även skulle kunna hjälpa till att planera livet runt omkring 

”fotbollen” med studier och så vidare, menade majoriteten att det också skulle vara jättebra 

om det gick att få till. IP4 nämner att det är många som går på NIU har tröttnat på fotbollen 

och avslutat sin karriär där. Han menar att den mentala biten kan vara bra att få lite extra stöd 

och hjälp i under speciellt sådana perioder. IP7 nämner att det inte skulle vara något negativt 

men samtidigt tyckte han även att det är viktigt att kunna ta eget ansvar och klara av det själv. 

IP8 berättar att han tycker de borde prata med alla spelare och se vad de gör utanför skolan, 

när alla har träningar och så vidare för att sedan kunna delegera ut det till lärarna. Detta menar 

han skulle göra att de kunde planera schemat på ett annat sätt och lärarna skulle också kunna 

få större förståelse för dem som idrottare. IP2 säger:  

Ja, mer stöttning runt omkring fotbollen. Förstår att det kan vara svårt när tränare har 40-50 andra att ta 

reda på så de kan inte kolla upp allt. När man spelar fotboll är det mycket annat som är med en också, 

fritid, vila, mat och så där. Vi har gått igenom hur vi ska äta, hur vi ska tänka, hur vi ska vila men det 

kanske är en gång per år. Det blir att man går till en lektion och sedan förväntar de sig att man ska klara 

av det. 
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IP3 berättar:   

Det skulle underlätta ganska mycket. Ibland blir man ju väldigt, väldigt stressad när det är mycket i 

skolan och då är det ju svårt. Det hade underlättat om det fanns någon att hjälpa en med planering då jag 

lägger mycket fokus på min rehab som gör att jag inte lagt så mycket fokus i skolan och då får jag inte 

dom betygen jag vill ha heller… 

IP5 säger:  

Det var en kompis nu som kände att hon var så trött på fotbollen och ville bara ta en dag ledigt. Och då att 

bara få komma hit och prata med någon tror jag hade funkat jättebra. Och det behöver inte bara gälla 

fotboll för det kanske inte bara är fotbollen som kan göra det jobbigt här heller liksom. 

5.5.1 Resultatanalys 

Genom resultaten syns det att det finns ett behov av extra stöttning i form av en coach för 

majoriteten av intervjupersonerna. Alla intervjupersoner utom en menade att extra stöd skulle 

ge mer motivation till rehabilitering och att komma till NIU:n. IP1 berättar att hon skulle 

kännas sig mer välkommen och att ha en annan vilja att komma tillbaka hela tiden. Weinberg 

och Gould (2011) menar att stödet kan hjälpa till att öka motivationen för rehabiliteringen och 

förbättra följsamhet i behandlingen. Flera av intervjupersonerna tyckte det skulle vara skönt 

att ha någon att kunna prata med som verkligen kunde sätta sin in i hur de mådde. IP5 

berättade att hon under dåliga dagar skulle tycka om att kunna gå till någon som hjälpte henne 

att planera rehabiliteringen. IP3 menar att en person som är med på varje träning och som ser 

en även fast man är skadad är viktigt. Podlog och Dionigi (2010) visar att det är viktigt att 

visa uppmärksamhet och bekräftelse för den skadade idrottaren så att denne inte ska känna sig 

bortglömd. IP8 berättar att om de bara står i en och en halv timme och tittar på är det bättre att 

det finns någon där som de kan prata med så att de inte blir helt avskärmade från resten av 

gruppen. IP1 säger att det måste finnas någon att vända sig till i lägen när man mår så dåligt 

som hon gjorde ibland. IP5 menade att det är viktigt att kunna komma till NIU:n och prata om 

lite allt möjligt. Potrac med flera (2013) anser att idrottaren ska kunna prata om känslor och 

tankar inte bara kring idrotten utan även om det runt omkring.   

Som Strålman (1997) menar är en kombination av elitfotboll samt studier på gymnasiet i stort 

sett som att ha två heltidsjobb. Det krävs planering och samordning för att klara av detta. Han 

menar även att det kan vara frestande att avbryta fotbollsatsningen eller studierna om stödet 

inte finns där. Alla intervjupersoner menar att hjälp av denne coach med planering skulle vara 

bra då det ibland kan vara svårt att få ihop vardagen med idrotten, studierna och privatlivet. 

IP3 menar att det kan bli väldigt stressigt att få ihop vardagen. IP2 berättade att det är mycket 
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runt omkring idrotten och att de har haft lektion angående hur de ska vila samt äta men att det 

kan vara svårt att omsätta i praktiken. IP8 menar att de borde kunna prata med alla elever och 

kolla hur deras fritid ser ut, när de har träningar och så vidare. IP4 menar att många avslutar 

sin karriär för att de tröttnar på fotbollen under NIU och att den mentala biten kanske skulle 

vara fördelaktig att hjälpa till med. Gustafsson (2008) anser att det ska finnas en möjlighet för 

elever på ett idrottsgymnasium att kunna anpassa sin satsning om individen upplever mycket 

stress eller om eleven inte längre känner samma motivation. 

5.6 Observationsresultat 

Observationerna i denna undersökning fungerar som ett stöd och komplement till de 

kvalitativa intervjuerna. Observationerna gjordes även i en förhoppning om att 

intervjupersonerna skulle känna igen mig och på så vis också få ett större förtroende för mig 

under intervjuerna. Observationerna fanns även för att undersöka om det fanns ett behov av en 

coach och i så fall i vilka situationer. Det här för att intervjupersonerna även skulle kunna haft 

erfarenhet av en coach när frågorna kring en ”extra coach” ställdes i intervjun.  

Under den direkta och deltagande observationen har jag som observatör tejpat fötter, hjälpt till 

med material, hållit i någon övning och pratat med elever som varit på sidan av träningen. På 

NIU:n fanns det cyklar, balansplattor och lite annat som de skadade kunde använda under 

träningarna. Detta användes ganska bra men några berättar att det är svårt att göra sina 

rehabiliteringsövningar här då det inte fanns de redskapen som de behövde. När de som 

rehabiliterade studerades såg jag många gånger att de endast låg på gräset och tittade på när 

de andra tränade. En individ som rehabiliterade berättade att han inte riktigt visste vad han 

skulle göra i sin rehabilitering och frågade om tips på övningar. Han visste inte heller när han 

skulle komma tillbaka och sade att det var segt att behöva göra samma rehabilitering hela 

tiden. Samma person menade även att han tyckte att det var mycket i skolan och att det blir 

svårt att hinna med studierna när det är så mycket träning.  

En elev berättade att det var NIU:ns fel att denne var skadad igen på grund av att det finns ett 

krav av att träna här samtidigt som att det då blir för mycket träningar. Samma elev berättar 

vid ett annat tillfälle att det kändes så värdelöst att precis ha kommit tillbaka och sedan får 

köra i så högt tempo, denne menade att det var den sämsta träningen efter comebacken. Det 

här gjorde eleven väldigt deppig efter träningen. Under en träning kom en annan elev fram till 

mig och berättade att denne ville bli intervjuad då eleven hade så ont i halsen. Eleven menade 

att denne inte kunde berätta det för tränarna då det fanns en rädsla för att få betyget F. Eleven 

körde på även fast jag försökte förklara att det inte kommer bli betyget F bara för att denne 
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inte kan vara med på grund av sjukdom. I slutet av träningen skadade eleven sig och veckan 

efter höll skadan fortfarande i sig. 

5.6.1 Observationsanalys  

Utifrån observationerna som gjorts kan man se att det som intervjupersonerna nämner 

återupprepas utifrån andra elever också. Det verkade som att många tyckte att jag som 

observatör var ganska trygg att ha där då jag kunde agera som extra coach. 

Observationsresultaten har gett ännu mer information kring olika situationer eller tankar 

individerna har. Det här ger slutsatserna mer grund att stå på.  

Evans med flera (2000) menar att det sociala stödet är viktigt när rehabiliteringsprocessen är 

långsam eller när annat i livet ger ytterligare press. Under observationen berättade en kille att 

han var stressad över studierna och tyckte att rehabiliteringstiden gick väldigt långsamt. Här 

skulle en extra stöttning kanske behövas för att få motivation till både rehabilitering och 

studierna? Weinberg och Gould (2011) menar att stödet fungerar som en resurs för 

stresshantering. Under observationen kunde jag se flera vid sidan av som låg och tittade på 

träningen och jag fick känslan av att det inte fanns så mycket motivation till att rehabilitera. 

Weinberg och Gould (2011) menar att stöttning ger motivation till rehabiliteringen. Kanske 

skulle dessa individer behöva någon som ser dem och står och ”pushar på” lite eller bara sitter 

och pratar med dem om deras rehabilitering?  

Individen som tränade trots ont i halsen är ett exempel på att ett öppet klimat är viktigt. 

Gustafsson (2008) menar att eleverna ska kunna berätta hur de mår för att i ett tidigt stadie 

kunna hjälpa idrottaren. Bianco (2001) anser att det är viktigt att idrottaren känner att deras 

tränare och lagspelare bryr sig och lyssnar på deras oro utan att döma dem. Weinberg och 

Gould (2011) menar att medicinsk personal bör engagera och informera närstående samt 

tränare om hur de kan ge socialt stöd för den skadade idrottaren. En extra coach kan fungera 

som en ”medicinsk personal” genom att den kan informera i detta fall exempelvis tränaren hur 

det ser ut för individen med halsont och att denne inte borde träna samt att en stöttande person 

ska finnas där.  
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6. Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion  

Denna studie använde sig av en kvalitativ forskningsmetod då syftet med undersökningen var 

att fånga upplevelser, känslor samt erfarenheter av att studera på ett NIU-gymnasium. 

Hassmén och Hassmén (2008) menar att den kvalitativa metoden kan få djupgående 

information kring undersökningsgruppen. Insamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer och 

direkta, deltagande observationer. Som Hassmén och Hassmén (2008) menar har den 

kvalitativa ansatsen en fördel då denna är mer flexibel och följdfrågor kan ställas, även en 

sinnesstämning kan kännas av. Det här har varit fördelaktigt i denna undersökning och studien 

har fått mycket intressanta resultat utifrån de kvalitativa intervjuerna samt observationer. Till 

denna studie valdes åtta elever (fyra tjejer och fyra killar) från årskurs två eller tre ut för att 

intervjuas. Årskurs två och tre valdes då de hade längre erfarenhet av att gå på ett NIU- 

gymnasium än årskurs ett. Cirka 45 elever observerades från både årskurs ett, två och tre, 

dock låg i princip all fokus på de som var på sidan av och inte tränade fotboll. Detta gav 

studien ännu mer underlag än endast intervjuer. Då observationen skedde två gånger, tre 

timmar i veckan under en månads tid så var det ungefär samma elever som var sjuka eller 

skadade. Fördelen med detta var att jag fick lära känna dessa bättre och få mer information 

kring deras upplevelser. För att se det på ett kritiskt sätt skulle det kanske vara ännu bättre om 

observationen höll på under en längre tid där flera elever då förmodligen skulle kunna 

observeras. Till en början fanns även funderingar på att undersöka flera idrottsgymnasium. 

Detta för att få se andra perspektiv och hur elever på andra skolor upplevt sin tid på NIU. 

Studien har inte heller lagt så stort fokus på om det är en kille eller tjej som säger vad. Det 

finns inget genusperspektiv som skulle kunna göra studien mer intressant för att belysa 

eventuella könsstereotypa mönster.  

Intervjuguiden gjordes om några gånger och en testintervju gjordes för att jag som intervjuare 

skulle känna mig mer bekväm samt undersöka hur intervjuguiden fungerade i praktiken. Detta 

stärker tillförlitligheten i studien. Intervjuerna pågick under 25- 30 minuter och transkribering 

utfördes noggrant. Då jag som författare redan för några år sedan tyckt att extra stöttning i 

form av en coach borde finnas på idrottsgymnasier så kan detta ha påverkat analyserna och 

tolkningarna av intervjuerna. Detta är något som funnits i åtanke under hela 

undersökningsprocessen. Analyserna och tolkningarna skulle kanske sett annorlunda ut om en 

annan person, som inte hade i grundtanke att en extra coach behövs, hade undersökt samma 
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sak. Dock innebär kvalitativa metoder mycket att forskaren, i detta fall jag som student, ska 

göra egna tolkningar och analyser av resultaten. 

6.2 Resultatdiskussion och slutsatser   

Syftet med denna studie var att undersöka elevers tankar, känslor samt upplevelser av att 

studera på ett elitidrottsgymnasium både generellt och under skadeperioder. Studien ville 

också undersöka om det fanns behov av extra stöttning i form av en coach främst under deras 

skadeperioder. Nedan kommer de ”viktigaste” resultaten diskuteras. 

Utifrån resultat och resultatanalyser som gjorts visas det att eleverna ibland kunde känna sig 

väldigt stressade i vardagen och att det var svårt att hinna med allt de skulle vilja göra. Det 

visar sig också att flera menade att de kunde bli väldigt slitna och några nämnde att det var på 

grund av så mycket träning som de haft som de har blivit skadade. Miller med flera (1990) 

och Gustafsson med flera (2003) menar att det inte behöver vara träningsmängden som är 

orsaken till överträning utan andra orsaker såsom stress kan göra att det blir svårare att klara 

av denna träningsmängd. Utifrån den tidigare forskningen kan det läsas att de individer som 

upplever en högre nivå av stress har större skaderisk än de som upplever sig mindre stressade 

(Smith med flera, 2000; Maddison & Prapavessis, 2005; Rogers & Landers, 2005: Willams & 

Andersen, 2007). Detta kan kopplas till det IP5 berättade i resultatet att det var mycket i 

hennes privatliv innan hon skadade sig. Stråhlman (1997), Maddison och Prapavessis (2005) 

samt Augustsson (2008) menar att planering av vardagen är nödvändigt och det kan hjälpa 

idrottare att hantera stressen. Utifrån resultaten i studien kan det utläsas att de elever som 

planerade mer upplevde sig generellt mindre stressande än de som tog dagen som den kom. 

Det visas även genom intervjuer samt observationer att eleverna ibland inte vågade säga att de 

till exempel var skadade, sjuka eller egentligen borde rehabilitera och istället tränade som 

vanligt. Detta då det fanns en rädsla för att tränarna skulle tro att de inte ville träna och då 

sätta ett sämre betyg. Weinberg och Gould (2011) menar att det är vanligt att en idrottare 

känner sig värdelös för laget om man är skadad och det finns en rädsla att tränaren inte ska se 

någon nytta av en. Detta leder till att idrottaren tränar med smärta som kan leda till värre 

skador. IP2 berättade att han var rädd att hamna efter eller aldrig komma tillbaka så han 

återgick till träningen för tidigt som ledde till nya skador. Fallby (2011) menar även att det är 

viktigt att ge spelaren stöd och kärlek utan en tanke på resultat eller prestation. Gustafsson 

(2008) anser att det är viktigt att det finns ett gruppklimat där idrottaren kan berätta hur hon/ 

han känner för att tidigt kunna se tecken på exempelvis dålig återhämtning. Han menar också 
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att det är viktigt att det finns ett helhetstänk och att få ihop livspusslet för idrottaren. Flera 

intervjupersoner berättade att de saknade det personliga mellan elev och tränare. IP2 säger att 

han inte vågar berätta för lärare eller tränare ”att det inte är bra” för rädslan att de inte ska bry 

sig. Det här skulle kunna medföra att tränare inte får kännedom kring hur eleven verkligen 

mår. Evans med flera (2000) menar att det är vanligt att det sociala stödet är bra till en början 

men att det avtar ju längre skadeperioden är. Det här kan kopplas till flera intervjupersoner 

som upplevde liknande situationer. Två intervjupersoner berättade att de varit på väg att sluta 

på grund av bristande stöd. Två intervjupersoner berättade att de inte var förberedda på 

bakslag och när de väl inträffade kändes det lönlöst att försöka komma tillbaka. IP5 berättar 

även att hon tyckte det var jobbigt att planera upp träningen då hon inte alls visste hur 

framtiden såg ut. Wylleman och Reints (2010) menar att de icke normativa övergångarna som 

exempelvis en skada är viktig att bli informerad om och även att det finns mycket stöttning 

under idrottarens karriärutveckling. Weinberg och Gould (2011) anser att det är viktigt att 

hjälpa idrottaren genom att berätta hur rehabiliteringstiden kommer se ut, när planen är att 

vara tillbaka och även förbereda idrottaren på bakslag. Bianco (2001) menar även att idrottare 

kan behöva en coach under återhämtningen efter en skada, detta för att motivera samt utmana 

individen att ansluta sig till sin rehabilitering. Weinberg och Gould (2011) indikerar att det är 

vanligt att den skadade idrottaren känner en tappad identitet då individen inte kan träna som 

vanligt. IP1 berättar om hur ”fotbollen” var hennes liv och hur hon tappade bort sig själv då 

hon blev skadad. Detta medförde en stor identitetskris där det tog tid för henne att hitta sig 

själv utanför ”fotbollen”. Hon berättade även att det var väldigt jobbigt och svårt att förstå att 

hon hade skadat sig. Lazarus och Folkman (1984) menar att ett första sätt att reagera vid 

intensiv stress är exempelvis sorg, det är svårt att acceptera det som har hänt.  

Resultatet visade även att majoriteten av intervjupersonerna hade velat ha mer stöd under 

rehabiliteringsperioden. De menade att det här hade skapat en större motivation till att 

rehabilitera och åka till NIU-träningarna. Flera intervjupersoner menade även att det skulle 

vara bra om det fanns någon vid sidan av träningen som skulle kunna ha mer förståelse om de 

var sjuka, skadade eller hade det jobbigt med något i vardagen. IP4 berättar att det skulle vara 

lättare att ta hjälp om det fanns hjälp att få. Lazurus och Folkman (1984) menar att det är 

viktigt att kunna söka samt ta emot stöd. 

Utifrån dessa resultat kopplat mot den tidigare forskningen verkar det som extra stöttning i 

form av en coach skulle kunna vara betydelsefull för denna undersökningsgrupp. Resultaten 

visade att det verkade finnas en saknad av det känslomässiga stödet. En extra coach som finns 
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vid sidan av och har i syfte att lyssna och stötta kan kanske vara till hjälp för att skapa ett 

klimat där saker som småskavanker, relationsproblem eller mensvärk är lättare att prata om? 

En extra coach som har i syfte att stötta de som rehabiliterar. Någon som hjälper, motiverar 

och ser dem. Någon som kan försöka sätta sig in i elevernas mående och dela deras resa. Detta 

verkar vara en nyckel till att få fler att hållas sig motiverade under skadeperioden. Denna 

extra coach skulle kanske även kunna hjälpa de elever som har behov av att planera vardagen 

med både träning, studier och privatliv? Olika frågor kunde då bollas med denne coach, som 

när läxorna ska göras eller när rehabiliteringen ska hinnas med. Detta för att eleverna ska 

känna en så god balans som möjligt, se sammanhang i livet och förhoppningsvis kunna 

prestera bättre både på fotbollsplanen och utanför. Antonovsky (1993) menar att ett av målen 

med det sociala stödet är att individen ska se sammanhang i livet och uppleva trygghet. I den 

tidigare forskningen nämns ett projekt där coachingsamtal hölls med fem elever från NIU. 

Resultatet från detta projekt var positivt och eleverna berättade att de skulle vara fördelaktigt 

att kunna vända sig till någon och prata med på NIU. Om en extra coach fanns på NIU skulle 

denne kunna ha coachingsamtal med de elever som vill. Det kan handla om att planera upp 

vardagen, sätta upp mål, stöttning inom rehabilitering eller skola och så vidare. Berg (2007) 

menar att coachingsamtal är till för att individen ska kunna reflektera högt och hitta olika 

valmöjligheter samt prioriteringar. Côté och Gilbert (2009) menar att coachen ska anpassas 

efter bland annat idrottarens mål och behov. Fallby (2011) anser att det är viktigt att få 

tillräckligt med stöd under tuffa perioder. En extra coach på NIU skulle kunna bidra med detta 

stöd. Denna extra coach kan vid tillåtelse agera mellanhand i kommunikationen mellan 

idrottaren och dess mentor, NIU-tränare eller klubbtränare. Det här kan ge idrottarens 

omgivning betydelsefull information som kan skapa en större förståelse. Sedan ska också 

läggas till att denne coach inte kan ta på sig alla uppgifter då vissa kan behöva skickas vidare 

till mer specialister såsom dietist eller kognitiv beteendeterapeut. Det är också viktigt att 

nämna det som Bianco (2001) menar, att stödet bör matcha idrottarens behov för att det ska 

kännas positivt och trovärdigt. En extra coach på NIU kanske inte kan uppfylla alla individers 

behov. Dock är syftet att det finns någon att vända sig till om behov av stöd finns. Gould med 

flera (1999) och Rosenfeld med flera (1989) anser att bara kännedom kring möjligheten för 

stöd kan räcka för att idrottaren ska känna sig trygg. 

KASAM, känsla av sammanhang, genomsyrar hela arbetet. Det gäller att hitta en balans i 

livet, att känna känslan av sammanhang i tillvaron för att ha en god hälsa (Antonovsky, 2005). 

Resultaten i studien visar att det ibland kan bli för mycket stress för individen som leder till 
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att det blir svårt att hinna med allt de skulle vilja göra. Det gäller att hitta en balans mellan 

idrotten, studier och privatlivet för att kunna må och prestera som bäst. Arbetet visar även att 

socialt stöd är viktigt under hela idrottarens karriär vilket kan kopplas till 

karriärövergångmodellen. Resultaten visar att elevernas stöd från lärare och tränare är väldigt 

viktigt för hur de ska klara av de icke normativa övergångarna, som i detta fall handlar om 

skador. Två intervjupersoner (IP1 och IP6) nämner att de varit på väg att sluta på grund av att 

de inte fått tillräckligt med stöd. De har hamnat i en krisövergång där hinder som dåligt stöd 

har lett till sämre motivation. De här två har på grund av detta varit nära ett tidigt avslut på sin 

karriär. IP5 berättar att hon haft socialt stöd från tränare och omgivningen under hela hennes 

karriär och att det har påverkat henne väldigt positivt. Hon hamnade i en krisövergång när 

skadan inträffade men hon hade resurser som socialt stöd. Båda dessa exempel har lett till en 

fördröjd övergång för individerna. Det som både karriärövergångsmodellen och denna studie 

kommit fram till är att det sociala stödet är väsentligt och kan hjälpa idrottaren enormt vid 

behov. Det är viktigt att tidigt berätta för idrottarna på ett NIU-gymnasium att vissa saker 

kommer att hända, olika övergångar kommer att ske och att de icke-normativa övergångarna 

som egentligen är oförutsedda händelser borde vara förutsedda. När något väl händer ska 

eleverna också veta att det finns stöd att få. Då tränare ofta lägger mer fokus på träningen och 

de som tränar kan denna extra coach fånga upp idrottaren och vara en fallskärm när individen 

behöver det.  

Avslutningsvis vill jag koppla tillbaka till regeringens beslut om att införa fler timmar på 

grundskolan i idrott och hälsa år 2019 i förhoppning att öka elevernas välbefinnande, 

folkhälsa samt skolresultat. Frågan i denna studie handlade inte om problemen kring för lite 

fysisk aktivitet i skolan utan snarare om hur individer på ett idrottsgymnasium klarar av att 

hitta en balans mellan träningsmängd, studier och privatliv så att deras hälsa, välbefinnande 

och skolresultat kan utvecklas positivt. Resultatet från studien visar att majoriteten av 

undersökningsgruppen kände sig väldigt stressade under dagen. Majoriteten menade även att 

skadeperioden påverkat dem negativt psykiskt och att de under vissa perioder mått väldigt 

dåligt. Då individerna i princip har två heltidsjobb var det också vanligt att skolresultat kom i 

kläm. Studiens resultat visar även att extra stöttning i form av en coach kan vara fördelaktigt 

för eleverna. I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om en extra anställd 

coach på idrottsgymnasier skulle kunna bidra till att hjälpa främst de skadade idrottarna, men 

även övriga elever att hitta en balans och främja deras hälsa genom hela gymnasieperioden.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Vill du berätta lite om dig själv? (ålder? flyttat hemifrån? övriga intressen?) 

 Hur kändes det när du fick börja på NIU?  

 Vad hade du för bild/ förväntningar av NIU? 

Balans 

 Hur mycket tränar du under en vecka?  

 Hur ser en vanlig dag ut för dig när du tränar både morgon och eftermiddag?  

 Hur fungerar det att kombinera och skapa en balans mellan träningarna, studier och 

”privatlivet”?  

 Är det något du inte hinner med som du saknar i din vardag idag?  

 Hur brukar du lägga upp dagarna? (Planerar du eller tar du det som det kommer?) 

 Hur hanterar du situationen av att ha rollen som både fotbollsspelare, elev och även 

”privatperson”? Balans?  

 Finns det någon roll som du tycker är mer viktig?  

Stöd 

 Vad betyder tränarnas och omgivningens stöd samt bekräftelse för dig när det gäller 

träningen och studier?  

 Tycker du att du får tillräckligt med stöd av omgivningen? (Hur, varför inte? Inom vilka 

områden?)  

 Vad brukar du dela med/ prata om med dina tränare? 

 Finns det saker du ibland inte känner att du kan säga till dina tränare som du 

egentligen skulle vilja berätta? 

Skadeperiod 

 Varför kunde du ej spela fotboll? (under hur länge…).  

 Hur kände du av stödet under rehabiliteringstiden? 

 Vad gjorde du under NIU-träningarna?  

 Vad är det som blev annorlunda när du inte kunde träna? 

 Hur ser/ såg det ut med rehabilitering och sjukgymnastik? (målsättning? lätt, svår, 

snabb, långsam, själv eller hjälp/stöttning?) 

 Vad ”hände” med din roll som fotbollsspelare, elev, ”privatperson” under tiden du var 

skadad?  



 
 

 Känner du att du fått tillräckligt med stöd av tränare och omgivning här på NIU under 

denna tid? 

”Extra coaching”?  

 Nu efter tre år, kan du säga något om bilden/ förväntningar du pratade om tidigare, 

blev det som du trodde?  

 Känner du att du har haft tillräckligt med stöd och stöttning för att kombinera skola, 

vänner, idrott, rehab? Hur kan man göra detta bättre? 

 Hur skulle det kännas om det fanns en extra coach här på idrottsgymnasiet som hade i 

uppgift att stötta i rehabiliteringen? Tankar?  

 Hur skulle det kännas om det fanns någon som hade i uppgift att planera upp vardagen 

med träning, skola, vänner osv? tankar?  

 Är det något annat som du tänker på kring detta som du skulle vilja nämna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Informationsbrev  
 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Ida Efraimsson heter jag och studerar Idrottsvetenskap på Karlstad Universitet. Det är nu dags 

att skriva min kandidatuppsats som syftar till att undersöka elevernas behov av extra stöttning/ 

coaching på NIU med inriktning fotboll. 

För att genomföra denna undersökning kommer jag att intervjua åtta elever från NIU med 

fotbollsinriktning (årskurs två och tre). Varje intervju beräknas pågå under cirka 20-30 

minuter.  

För att jag ska kunna bearbeta intervjuerna kommer dessa spelas in (enbart ljud med mobil). 

Endast jag kommer att lyssna på inspelningen och materialet tas bort när uppsatsen är klar. 

Arbetet är konfidentiellt, vilket betyder att du inte kommer att kunna bli identifierad i 

uppsatsen. Det är också helt frivilligt att delta i studien och du får avbryta intervjun när du 

vill. Uppsatsen kommer sedan publiceras i DIVA (Karlstads Universitets forskningsdatabas).  

 

Om du har frågor kring studien, kontakta mig gärna:   

Ida Efraimsson  

idaefraim@gmail.com 

076- 206 07 23  
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