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SAMMANFATTNING 

Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportens 

värld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomiskt 

oberoende är det ännu färre som blir. Att studera efter gymnasiet tror många tar mer tid och är 

svårare än vad det egentligen är och ser det då som ett hinder mot en eventuell proffskarriär. I 

den här studien är syftet att undersöka vilken inställning elitsatsande ishockeyungdomar som 

går och har gått på ett ishockeygymnasium har till sin ishockeykarriär och studier. Vi använde 

oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. I resultatet tar vi upp 

respondenternas tankar om deras syn på ishockeysatsning i kombination med gymnasiestudier 

och eftergymnasiala studier. Samt deras tankar om vilka som påverkar deras syn på karriärval, 

både inom utanför ishockeyn. Alla respondenter hade som mål att lyckas inom ishockeyn och 

ishockeyn är det de prioriterar högst. Få hade börjat tänka på eftergymnasiala studier men för 

de få som gjorde det var college det enda alternativet som de ansåg gick att kombinera med 

sin elitsatsning. Alla respondenter tror dock att mer information från gymnasiet om de olika 

alternativen i Sverige kunde göra att synen hade ändrats. Resultaten i denna studie angående 

kombinationen av elitsatsning och gymnasiestudier går i linje med tidigare forskning, där 

resultatet visar att studierna kommer i andra hand. När det gäller kombinationen elitsatsning 

och eftergymnasiala studier finns det väldigt lite forskning att jämföra med.   
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ABSTRACT 

A lot of kids and young adults dreams or have sometimes dreamt of succeeding in the world 

of sports. There are few that can make a living out of their sport and even fewer that become 

financially independent. A lot of young adults thinks it takes more time than it really does to 

study after high school. And they see it as an obstacle towards a possible professional career. 

In this study the purpose is to examine what attitude young elite initiative ice hockey players, 

that goes to a high school with ice hockey focus and those who have graduated from the same 

school, have towards their ice hockey career and education. To do so we have conducted 

qualitative interviews to answer our questions. In the results we bring up the respondents 

thoughts about their elite initiative in combination with their education both on high school 

and after. Also their thoughts about who influences them in their career choices, both in and 

out of ice hockey. All six respondents had similar goals with their ice hockey and ice hockey 

is what they priorities the highest. Only a few of the respondents has started to think about 

continuing their studies after high school and they thought that the only way to combine ice 

hockey and education after high school was to go to college in the USA. All the respondents 

thought that more information from the high school about different alternatives in Sweden can 

make them change their attitude towards a combination of elite initiative and education after 

high school in Sweden. The results in this study about the combination of elite initiative and 

high school studies agrees with previous research, the results shows that education isn’t as 

important as ice hockey. When it comes to the combination of elite initiative and education 

after high school the research is lacking, therefor is the comparison to previous research 

almost impossible.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Många barn och ungdomar har som största dröm att lyckas i sportens värld. När det sedan blir 

dags att välja gymnasium är det idrotten som styr för vissa. Att bli proffs i en idrott är såklart 

inte lätt och det är få som lyckas. För de som lyckas är det ändå inte säkert att framtiden är 

säkrad. Chansen att bli ekonomiskt oberoende är väldigt liten, samt att skador kan stoppa en 

karriär snabbt.  

 

De flesta ser nog studierna som ett hinder på vägen mot sin framtida proffskarriär. Att gå en 

eftergymnasial utbildning tror nog de flesta tar mer tid än vad det verkligen gör. I Sydöstran 

(2012) menar Pekkola, idrottspsykologisk rådgivare i Malmö, att många unga idrottare satsar 

fullt ut på sin idrott och glömmer därför sin personliga utveckling samt utbildning. De lever i 

en bubbla och blir blinda för hur verkligheten ser ut, det kan sedan bli en chock när 

idrottskarriären tar slut. Hon menar även att idrottaren måste vara medveten om hur livet 

ändras när idrottandet tar slut.  Därför är det viktigt att fler inser att det finns ett liv utanför 

hockeyn och att den insikten kommer tidigt så de inte sitter i en tomhet när karriären är över 

eller om de inte får något kontrakt.  

 

Johan Claesson är en av dem som menar att det inte alls är svårt att kombinera elitidrott med 

studier. Johan har spelat fotboll i både Gefle IF och IK Sirius, samt testat på proffslivet borta i 

USA i Portland Timbers. “På sin höjd har man två pass om dagen. Det finns mycket tid 

emellan, då kan man plugga i stället för att spela playstation och kolla på tv-serier”. 

(Lövrander, 2015) 

 

Fördelar med dubbla karriärer är att det minskar pressen både i idrotten men även i vardagen 

genom att fokusera på mer än en sak. Det ger även lärdomar som kan kopplas mellan studier 

och idrott. Främst ger det dock en större trygghet inför framtiden oavsett hur karriären går 

vilket kan leda till bättre prestationer under karriären. 

De största nackdelarna däremot är att kraven blir högre i och med att de måste prestera på 

flera olika saker. De måste även använda både sin energi och sin tid på rätt saker för att orka 

med sin idrott, skola samt privatliv (Riksidrottsförbundet, 2018).  
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Vi har valt att göra denna studie då det inte finns så många tidigare studier om elitsatsande 

ishockey-ungdomar och deras syn på vidare studier. Vi tyckte det skulle vara intressant att 

höra deras tankar och åsikter om att kombinera ishockey med studier. SHL-klubben vi har 

kontakt med har haft den här funderingen under en längre tid och skulle också vilja höra 

ungdomarnas tankar. 

 

 

 

1.2. Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka unga elitsatsande ishockeyspelare som går eller har gått 

på ett ishockeygymnasium och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och 

efter gymnasiet. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Är det skillnad på inställningen till ishockey och studier hos de som går på 

hockeygymnasium kontra de som slutat? 

• Vilka personer i hockeygymnasielevernas omgivning påverkar deras syn på sin 

framtid i avseende ishockey och studier? 

• Hur tänker elitsatsande ishockeyungdomar om sin framtida ishockeykarriär samt 

framtida studier? 

 

2. LITTERATURBEARBETNING 

2.1 Specialidrott på gymnasiet  
Att kunna kombinera studier med den idrott man utövar blir allt lättare och fler väljer att göra 

det. Anledningen till detta är att fler gymnasier nu har möjligheten att erbjuda kurser inom 

specialidrott. Tidigare var det endast ett begränsat antal som kunde läsa specialidrott då det 

endast förekom på riksidrottsgymnasium. Idag kan däremot alla gymnasieskolor ansöka om 

att få erbjuda specialidrott (Riksidrottsförbundet, 2009). Det finns då tre olika alternativ för de 

som vill idrotta under gymnasietiden. Dessa tre är Lokal idrottsutbildning (LIU), Nationellt 

godkänd idrottsutbildning (NIU) och Riksidrottsgymnasium (RIG) och skiljer sig en del.  
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2.1.1 LIU 

LIU står för lokal idrottsutbildning och riktar sig mot de som vill läsa extra idrott som 

individuellt val. Under LIU-utbildningen läses ämnena idrott och hälsa – specialisering I och 

II. LIU är på en lägre nivå än NIU och RIG och erbjuds ofta på den lokala orten med fler 

idrotter att välja mellan. För att starta upp en LIU utbildning på en gymnasieskola krävs ingen 

uppbackning från specialidrottsförbunden utan sker i samarbete mellan skola och 

idrottsförening. Till en LIU-utbildning kan vem som helst söka och det är ingen uttagning 

(Gymnasieguiden, u.å.). 

2.1.2 NIU 

NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning och riktar sig till dem som vill kombinera 

sin utbildning med idrott. I en NIU-utbildning läser eleverna upp till 700 poäng specialidrott 

och måste ha en tydlig elitidrottskaraktär samt att den görs i samarbete med 

specialidrottsförbund för att godkännas som en nationell idrottsutbildning. För att bedriva en 

nationellt godkänd idrottsutbildning krävs även att utbildningen uppfyller skolverkets krav 

och föreskrifter.  Urvalet till NIU-utbildningar skiljer sig från LIU-utbildningar. De individer 

som anses har störst möjligheter att lyckas blir då antagna först. Antagningen sker då genom 

uttagningar. (Riksdagen, 2010 & Skolverket, 2019) De som söker till NIU-utbildningar 

behöver göra två ansökningar. En ansökan till ett gymnasieprogram på den gymnasieskolan 

NIU-utbildningen bedrivs samt en idrottsansökan som görs via specialidrottsförbundet 

(Gymnasieguiden, u.å.). 

2.1.3 RIG  

RIG står för riksidrottsgymnasium och är den idrottsutbildning på högst nivå i Sverige. RIG 

riktar sig till de som redan utövar idrott på elitnivå och precis som på NIU-utbildningar läses 

700 poäng specialidrott.  För att bedriva ett riksidrottsgymnasium krävs det, precis som vid 

NIU-utbildningar, att utbildningen uppfyller skolverkets krav och föreskrifter. För RIG gäller 

det även att de ska finnas ett nationellt intresse av att tillgodose elitidrottens krav samt att 

rekrytering sker på samma villkor från hela landet (Riksdagen, 2010 & Skolverket, 2019). 

Även till RIG görs två ansökningar, en till gymnasieprogram och en till specialförbund 

angående idrotten (Gymnasieguiden, u.å.).  
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2.2 Elitsatsning  
Svensk idrott definierar elitsatsning som ”krävande, specialiserad och organiserad 

idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål” (Svensk idrott, 2013). Alla 

former av elitsatsning måste kunna kombineras med studier på lägst gymnasial nivå. De 

förbund eller föreningar som bedriver elitverksamhet måste kunna erbjuda stöd inom 

idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi och fysiologi. För att elitsatsningen inte ska 

äventyra hälsan, både kortsiktigt och långsiktigt (Svensk idrott, 2014). 

2.2.1 Idrotten vill och elitsatsning  

2009 tog Riksidrottsförbundet fram en verksamhetsidé för vision och värdegrund. Denna 

verksamhetsidé fick namnet Idrotten vill och skulle handla om idrottens idé. Här är det 

riksidrottsförbundets medlemsidrotter som gemensamt har skapat riktlinjer för hur idrotten 

ska bedrivas i förbund och föreningar. Idrotten vill följer FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen samt FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Något som även tas upp i Idrotten vill är elitsatsning och hur den ska 

bedrivas. Idrotten vill tar upp att ungdomar måste behandlas individuellt och få möjlighet att 

testa sina förmågor innan de själva eller med hjälp av sin tränare/ledare avgör om de vill satsa 

på elitnivå. De som inspirerar ungdomar till en elitsatsning ska inte bara ta ansvar för det 

idrottsliga utan måste även medverka till en positiv allsidig utveckling för individen. Idrotten 

vill menar även på att alla ungdomar med talang och som har ambition till en seriös 

elitsatsning ska få möjligheten att göra det. I Idrotten vill står det även att det ska gå att 

kombinera gymnasiala studier med idrott för de som vill (Riksidrottsförbundet, 2009). 

2.3 Eftergymnasiala studier  

Det finns flera olika typer av eftergymnasiala utbildningar. De vanligaste eftergymnasiala 

utbildningarna sker på universitet och högskola. Skillnaden mellan dessa två är att universitet 

får ge ut examen på forskarnivå, dvs den högsta nivån i utbildningen. I övrigt är utbildningen 

densamma på universitet och högskola (Nationalencyklopedin, 2019a). Vanligt är det även 

med så kallade YH-utbildningar, vilket står för yrkeshögskoleutbildning. Där startas det upp 

utbildningar inom branscher där behovet är stort i nuläget och inom den närmsta framtiden. 

Detta innebär att utbildningarna kan komma och gå beroende på hur behovsläget ser ut. Under 

yrkeshögskolestudierna varvas praktik och teori och syftet är att utbildningen ska leda till 

anställning direkt efter examen (Nationalencyklopedin, 2019b). Ytterligare en form av 

eftergymnasial utbildning är den som sker på folkhögskolor. Folkhögskolan riktar sig främst 
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till vuxna och är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många 

folkhögskolor har egna profiler, ofta utifrån sina kopplingar till idéburna organisationer 

(Sveriges folkhögskolor, 2019). Det finns även enskilda utbildningar som oftast är under en 

kortare period, t.ex. massage- och PT-utbildningar.  

 

2.4 Idrottssatsning och eftergymnasiala studier 

2.4.1 Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) 

EVL erbjuder stöd och hjälp i form av anpassade studier för individen och sker i samarbete 

med Riksidrottsförbundet (RF) och specialidrottsförbund. Det finns dock inget avtal mellan 

lärosätena och RF även om utbildningen sker i samarbete mellan parterna. De individuellt 

anpassade studierna är aktuella för de individer som är potentiella eller aktuella 

landslagsidrottare på både junior- och seniorsidan samt spelare i högsta ligan i lagidrotter. 

Vilka dessa individer är tas fram av specialidrottsförbund. Möjligheten till anpassade studier 

finns på utbildningsprogram, delkurser samt friståendekurser. Lärosätena ska då kunna 

erbjuda anpassning för föreläsningar, studietakt och tentamina, de ska även kunna erbjuda 

support för rådgivning, övergångar samt karriärsutveckling. Lärosätena ansvarar för att de 

utsedda elitidrottarna ska så länge som möjligt kunna kombinera sin elitsatsning med 

akademiska studier (Svensk idrott, 2018). 

2.4.2 Ishockey på College i USA 

College i USA kan studiemässigt jämföras med universitet i Sverige. Det finns dock väldigt stora 

skillnader mellan dem. I Sverige är studietiden på universitet gratis, det man dock får stå för själv är 

främst boende och material, så som böcker. College däremot kan kosta upp till 60 000 dollar för ett 

läsår. Det finns olika sorters stipendium som de som åker över kan få, men det är inget man ska räkna 

med. Även om en individ får ett stipendium får de stå för mycket av kostnaden själva, det är väldigt få 

som får ett fullt stipendium där hela kostnaden täcks. (Nyström, 2014) Hockeysystemet i USA skiljer 

sig mot Sverige. I Sverige är du knuten till en förening även om du går på ett elitidrottsuniversitet. I 

USA däremot representerar du det universitet du går på och spelar i en serie mot andra universitet. 

(Bluechip atheltics, u.å.) 
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2.5 Tidigare studier 

2.5.1 Inledning  

De flesta studier som gjorts inom detta område handlar om kombinationen av elitsatsning och 

gymnasiestudier. Att kunna kombinera elitsatsningen med eftergymnasiala studier finns det 

däremot inte lika mycket studier gjorda på. Hur elitsatsande ungdomar på gymnasium tänker 

angående sina framtida studier belyses nästan inte alls.  

2.5.2 Studier 

I en rapport av Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér (2015) där syftet var att undersöka 

hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svenska elitidrottare, det 

som kan benämnas som själva talangutvecklingen. De utförde en kvantitativ studie där 

deltagarna var landslagsutövare från 39 olika idrotter. De använde sig av enkäter och då  var 

det 53% som svarade att de studerar eller har studerat på någon form av högskola. Procenten 

för kvinnor och män skiljde sig en del då det var 56% av kvinnorna och 48% av männen som 

svarade att de studerade eller hade studerat på någon form av högskola. I rapporten får de 

fram att de som utövar idrotter där ersättningen är lägre studerar i högre utsträckningen på 

någon form av högskola. De menar också att även om studierna är viktiga i sig så kan 

studiemedlen vara en viktig försörjningskälla för de som utövar idrott där ersättningen är 

lägre.  

Stambulova, Engström, Franck, Linnér & Lindahl (2014) utförde en studie om dubbla 

karriärer på olika riksidrottsgymnasium där deltagarna kom från flera olika sporter, både 

individuella samt lagidrotter. En av frågorna var vilka förväntningar de hade inför 

gymnasiestarten på RIG. Resultaten som de fick då var att deltagarna ville “få bra betyg”, 

“utvecklas som idrottare”, “få bra förutsättningar för träning”, “bra tränare och bra 

träningskamrater”, “utvecklas som person”, “undvika skador” samt “ha kul”. De fick även 

svar om att ju längre första året gick desto jobbigare blev det. Det ställdes högre krav både i 

skolan men även i idrotten. De som flyttade hemifrån fick mycket mer att tänka på. De 

behövde nu organisera och planera sitt liv på ett helt annat sätt. Hemma skötte föräldrarna det 

mesta med mat, tvätt och liknande. Nu däremot fick de sköta allt själva. Författarna menar 

även att dubbla karriärer är bevisat att vara bra för idrottare. Att kombinera sin idrott med 

något annat, såsom studier, kan hjälpa till att hitta en bra balans i vardagen samt att ge 

idrottaren goda möjligheter att gå vidare efter karriären (Stambulova m.fl. 2014). 
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I en studie av Eriksson & Stråhlman (1999) där deltagarna var gymnasieelever från olika 

riksidrottsgymnasium fick de en fråga om vad de ansåg vara viktigast, skolan eller idrotten. 

Det var då en klar majoritet av deltagarna som menade att idrotten var viktigare och skolan 

kom i andra hand.  

Stambulova m.fl. (2014) fick fram resultat som både liknade men även skiljde sig från 

Eriksson & Stråhlmans (1999) resultat när de undersökte vad respondenterna prioriterade 

högst utav skola och idrott. De fick flera olika svar eftersom det var väldigt många som deltog 

i studien. Av de som prioriterade idrotten högst fick de svar som: “I prioritize my sport more 

than school right now because I moved here for sports. School is secondary...School goes OK 

but could go better if i didn´t have my sport.” och ”I see myself more as an athlete…I mean, 

i´d rather be a sports star than a smart guy/…/ [but] i wouldn´t say that i care more for 

sports, but i think it´s more fun and it is something i´d rather do” (Stambulova N. B., 

Engström, Franck, Linnér, & Lindahl, 2014, s. 10) 

I sin studie “vägen från landslaget” (2014) skriver författarna Fahlström, Patriksson, & 

Stråhlman att möjligheterna till att studera specialidrott på akademisk nivå är nästan 

obefintlig. Det finns väldigt få, om ens några kurser eller program där man kan studera om sin 

idrottsliga förmåga inom sin idrott. Det författarna menar är att man ska få akademiska poäng 

för sina idrottsliga kunskaper och examinationer utifrån sina idrottsliga färdigheter. De skriver 

att även om det finns så kallade idrottsvetenskapliga program och kurser där det finns olika 

studieformer som ska utveckla den studerande i idrott så finns det bara några få eller inga alls 

som erbjuder kurser i specialidrott. De tror att det beror på att det saknas särskild 

lärarkompetens samt att det saknas forskning för kunskapsutveckling.  

3. METOD 

3.1 Inledning 
Den första kontakten skedde via mail med ett distriktsförbund för att tillsammans komma 

fram till ett syfte. Innan första mötet så tog distriktsförbundet kontakt med den berörda 

ishockeyföreningen så planerade vi in ett möte ihop alla tre parter. Under mötet diskuterade vi 

våra idéer och de fick lägga fram sina förslag så kom vi tillsammans fram till ett syfte och ett 

par frågeställningar att utgå från. Sedan fick vi välja själva hur vi ville gå vidare. Vi 

diskuterade vilken typ av studie vi skulle göra samt vilket urval vi skulle ha. Den ansvarige 

från hockeygymnasiet tog sedan fram deltagarna utifrån ålderskull samt de som kunde ge så 

rik information som möjligt utifrån vårt syfte med studien. Vi skickade sedan ett förslag på en 
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vecka som passade oss bra att göra intervjuerna. Sedan skickade den ansvariga på 

hockeygymnasiet ett förslag på tid och plats. Hans förslag var att göra intervjuerna på deras 

arena. Då kunde vi intervjua de som läser årskurs 1 på förmiddagen efter deras träningspass 

och sedan intervjua de som gått ut på eftermiddagen när de slutat sina jobb.  

 

3.2 Design 
Vi har valt en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semi-strukturerade intervjuer. Vilken 

typ av metod som väljs beror på vilken metod som kan hjälpa till att besvara 

frågeställningarna på bästa sätt. Därför valde vi denna metod för att vi vill ha mer djupare och 

ingående svar som inte går att få via kvantitativ metod. Via intervjuer kan vi ställa följdfrågor 

och få mer ingående svar av respondenterna. Eftersom vi inte ska mäta hur många eller hur 

vanligt det är med ett visst fenomen så passar kvalitativ metod bättre i det här fallet. För att vi 

ska kunna få svar på våra frågeställningar är just kvalitativ metod det som lämpar sig bäst. Då 

vi vill förstå genom att höra individerna själva berätta och dela med sig utav sina tankar och 

idéer. Då ingen utav oss är så insatta eller har erfarenhet av att gå på ishockeygymnasium och 

hur det är att kombinera med studier så kan vi inte formulera färdiga frågor. Vi kan heller inte 

formulera rimliga svarsalternativ då vi vet för lite om det vi undersöker (Thomsson, 2019). 

Det finns såklart både för- och nackdelar med den metod vi valt. De fördelar som finns med 

denna metod är att vi får mer djupgående svar från respondenterna samt att vi kan ställa 

följdfrågor om vi vill att respondenterna ska utveckla sitt svar ytterligare. Vi får svar utifrån 

hur det känner, tänker och upplever något. Genom intervjuer kan vi även uppfatta tonläge och 

tveksamheter i respondenternas svar. De nackdelar som då finns är att det är tidskrävande och 

leder då till färre respondenter. Med denna kvalitativa metod får vi endast utsagor från sex 

respondenter och har inte för avsikt att dra några generella slutsatser (Hassmén & Hassmén, 

2008) 

För oss väger fördelarna över eftersom vi vill ha svar på hur ungdomarna tänker och känner 

angående sin framtid och framtida studier och inte hur många det är som tänker studera 

vidare.  

 

3.3 Urval 
Urvalet styrs utav det valda problemet eller fenomenet (Backman, 2008). Så även här är det 

syfte och frågeställningen som styr. Forskningsfrågorna ska ge vägledning till vilka individer 

som ska stå i fokus och väljas ut (Bryman, 2018). I detta fall vill vi studera elitsatsande 
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ishockey-ungdomars syn på sin kombination utav ishockey och studier både på och efter 

gymnasiet. Därför har vi valt att intervjua sex personer som alla går eller har gått på ett 

gymnasium med nationellt godkänd idrottsutbildning med inriktning ishockey.  

De som är utvalda att delta är handplockade av oss tillsammans med ansvarig på 

hockeygymnasiet där vi gör studien. Anledningen till att vi tar hjälp utav en ansvarig är för att 

han har koll på vilka som är tillgängliga samt vilka som passar bäst för uppdraget. Att de 

passar bäst är för att de är väldigt öppna och kan ge välutvecklade svar. De anses även sitta på 

information som kan hjälpa oss svara på våra frågeställningar.  

  

De sex vi kommer intervjua består utav tre elever som går i nuvarande årskurs 1, samt tre 

ungdomar som tog studenten 2018, d.v.s. de som varit klara med skolan i ett år och deras tid i 

klubbens ungdomsverksamhet är snart över. De kommer då få A-lagskontrakt i klubben 

alternativt behöva söka sig till en ny klubb.  

 

Respondenterna: 

Respondent 1 (R1): 17 årig man som har spelat hockey sedan cirka 5 års ålder. 

Fritidsintressen, musik, sport och kompisar. 

Respondent 2 (R2): 16 årig man som började med hockey i tidig ålder. Fritidsintressen är 

mycket sport där förutom hockey även golf och basket tar en del fritid.  

Respondent 3 (R3): 17 årig man som började med hockey när han var liten. Fritidsintressen 

är även här mycket sport där han spelar golf men följer många andra sporter.  

Respondent 4 (R4): 20 årig man som började med hockey när han var 5 år gammal. 

Fritidsintressen är mycket sport där han spelar lite golf och tennis på skoj. 

Respondent 5 (R5): 19 årig man som började spela hockey när han var 6 år gammal. 

Fritidsintressen är jakt, fiske och andra friluftsaktiviteter.  

Respondent 6 (R6): 19 årig man som började spela hockey när han var cirka 5 år gammal. 

Fritidsintressen är hockey, golf, tennis, padel m.m. Han gillar att sysselsätta sig. 

 

3.4 Intervjuguide  

Vi bestämde oss för att vi ville göra semi-strukturerade intervjuer där vi använde oss utav en 

intervjuguide att utgå från men att vi även skulle kunna ställa följdfrågor om vi ville att 

intervjupersonen skulle utveckla något svar eller om vi bara ville bekräfta svaret (Bryman, 

2018). Vi utformade en intervjuguide (bilaga 1) som enligt oss skulle ge svar på de 
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frågeställningar som vi valt ut. Vi hade även tre ”delar” i intervjuguiden där vi skrev frågor 

utifrån vad vi ville ha för svar i just den delen. De tre delar vi valde att dela in intervjuguiden i 

var ishockey, gymnasietiden och den eftergymnasiala tiden (framtiden).  

Innan de riktiga intervjuerna så gjorde vi en pilotintervju för att testa frågorna vi hade tagit 

fram. Pilotintervjun gjorde vi på en 21 årig man som tidigare gått på ett handbollsgymnasium 

hos en klubb i Handbollsligan. Då även han läst på ett idrottsgymnasium så tänkte vi att 

svaren skulle bli relativt lika jämfört med hockeyspelarna. Förutom att testa frågorna så testas 

även utrustningen till inspelningen samt längden på intervjun. Det är även för att få prova på 

att vara den som intervjuar (Henricsson, 2012). Vi kom fram till att vi inte ville ändra något 

efter pilotintervjun, varken frågorna eller längden på intervjun, utan isåfall ändra efter första 

riktiga intervjun om det blev annorlunda svar.  

3.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på deras hemmaarena, i ett teorirum. Detta för att göra det så 

smidigt som möjligt för dem som skulle bli intervjuade. I samtyckesblanketten var en av 

punkterna att de fick välja om en eller två skulle vara på plats under intervjun. Alla gick med 

på att vi båda kunde vara på plats. Trots att vi båda var närvarande under intervjun så var det 

en av oss som hade huvudansvaret och den andra ställde endast följdfrågor om det var något 

som verkade intressant. Det funkade bra med att en höll i intervjun. Det var lättare för oss att 

ha koll då vi inte pratade i mun på varandra, men även för den som blev intervjuad att han 

kunde fokusera på en person. Vi utförde tre intervjuer var. Intervjuerna spelades in via telefon 

och tog cirka 15–25 minuter med både information samt själva intervjun. Sedan la vi även till 

och formulerade om några frågor för de äldre då de gått ur gymnasiet. Så frågorna anpassades 

för att passa dem bättre. Vi la till en fråga för alla äldre samt en fråga för de som har varit med 

under någon landslagssamling. Den fråga som lades till för de äldre var: ”vad har du för 

sysselsättning nu?”. Den andra frågan som lades till var: ”Har du någon gång varit med på 

landslagssamling och har det påverkat din syn på ishockeyn?”, den frågan ställdes till de två 

respondenter som vi visste hade varit landslagsaktuella 

3.6 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in via telefon och transkriberades sedan på dator. Eftersom vi utförde 

sex stycken intervjuer valde vi att transkribera tre var. Intervjuerna skedde en efter en så vi 

hade ingen tid mellan intervjuerna för transkribering, så vi utförde transkriberingen dagen 

efter. Vi delade sedan in det respondenterna sa i kategorier, letade citat samt undersökte om 
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våra frågeställningar blev besvarade. När vi skapade kategorierna så utgick vi ifrån vårt 

insamlade datamaterial. De kategorier vi skapade var alltså empiristyrda. Det går även att 

använda sig utav teoristyrda kategorier då kategorierna utformas utifrån redan existerande 

teorier (Hassmén & Hassmén, 2008). Därför använde vi oss utav empiristyrda kategorier för 

att inte sätta in det respondenterna sa i redan existerande teorier. Vi kände att vi ville hitta 

kategorier utifrån de mönster vi såg i deras svar. Vi utgick alltså från en induktiv 

forskningsprocess där vi använde vår egna data för att komma fram till en förklaring (Hedin, 

1996).  

Kodningen hjälper även till att få fram aktuella frågeställningar i svaren. Ett problem som 

dock kan uppstå vid kodning är att kontexten kan gå förlorad i det som sagts. (Bryman, 2018) 

 

3.7 Reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/trovärdighet 
Med god reliabilitet ska undersökningen kunna göras vid annan tidpunkt av andra forskare 

och få liknande resultat. God reliabilitet handlar även om att respondenterna ger samma svar 

även om det är andra forskare som utför studien. (Kvale & Brinkmann, 2014) Vi valde att 

transkribera tre intervjuer var men att koda tillsammans då vi ansåg att det skulle höja 

reliabiliteten eftersom vi kunde se texten ur olika synsätt.  

Enligt Bryman (2018) så innebär validitet att det som undersöks och de slutsatser som dras 

hänger ihop. Vi anser att de frågor som ställdes under intervjuerna (bilaga 1) var relevanta för 

det valda syfte och frågeställningar. Genom den pilotintervju vi genomförde ville vi även 

undersöka om frågorna var relevanta för studien.  

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 
Det går att dela in det etiska förhållningssättet i fyra olika delar, de är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Med informationskravet menas undersökningsdeltagarna ska få information om vilka villkor 

som gäller. Även att det är frivilligt att deltaga och att de när som helst kan avbryta. 

Informationen ska då innehålla allt som möjligen kan påverka deltagarnas villighet till att 

delta (Vetenskapsrådet, 2019). 

Samtyckeskravet är den andra delen och innebär att forskaren ska se till att samtycke finns till 

deltagande i studien eller undersökningen. Är deltagaren under 15 så bör samtycke finnas från 

deltagarens vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2019).  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som är involverade i forskningsarbetet bör skriva 
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under om tystnadsplikt angående den information som delas mellan forskare och deltagare. 

Information som lagras och rapporteras ska vara i stort sett omöjligt att komma åt för 

obehöriga, samt att informationen inte ska gå att koppla till en enskild individ 

(Vetenskapsrådet, 2019).  

Med nyttjandekravet menas att uppgifterna som samlas in endast kommer att användas i 

vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2019). 

 Innan intervjuerna utformade vi även en samtyckesblankett (bilaga 2). Vi utformade den 

utifrån dessa fyra förhållningssätt samt utifrån samtycke. Vi gick igenom punkterna för de vi 

intervjuade och sedan fick de tid att läsa igenom och sedan skriva på om de gick med på allt. 

Den utav oss två forskare som utförde intervjun skrev även på samtyckesblanketten. En fördel 

med att ha ett samtyckesformulär är att det ger respondenterna en möjlighet att få information 

redan från start vad deras medverkan innebär. Det kan även vara en trygghet för oss forskare 

att kunna visa ett samtyckesdokument ifall någon i framtiden skulle ifrågasätta. (Bryman, 

2018) Vi utgick även från den forskaretik som Hassmén och Hassmén (2008) sammanfattar i 

sin bok Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, som grundar sig i öppenhet, ärlighet, 

hänsynsfullhet och rättvisa. Vi tolkade dessa fyra begrepp genom att vi var öppna och ärliga 

för vad vårt syfte med studien var, vad informationen skulle användas till och vilka som 

skulle få tillgång till informationen. Vi var även öppna och ärliga om deras deltagande och 

vad det innebar. Vi tolkade hänsynsfullhet med att vi var tydliga med att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon 

fråga. Rättvisa tolkade vi som att vi inte kommer att leda dem till att svara något utan svaren 

ska helt vara deras egna. Genom att vara rättvisa kommer vi heller inte förvränga någon av 

deltagarnas svar eller hitta på något de inte sagt. Genom att vara rättvisa kommer vi att 

värdera det deltagarna säger lika högt.  

4. RESULTAT 
När vi kodade och analyserade intervjuerna såg vi många liknande svar som kunde delas in i 

kategorier. De kategorier vi fick fram var satsning, ishockeyn styr, höga mål, college, 

eftergymnasiala studier i Sverige. Underrubrikerna i detta avsnitt kommer vara de 

ovannämnda kategorierna.  
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4.1 Satsning 

Det var tydligt att i tidig ålder höll alla respondenter på med många sporter, men när de kom 

upp åldrarna så blev det tillslut bara hockey och fotboll. Detta motiverade de med att det gick 

bra att kombinera dessa två då de utövades främst på olika årstider. Alla respondenter var 

klara med att det var hockeyn de ville satsa på och R1 svarar att: 

”Jag valde att satsa på hockeyn när jag slutade med fotbollen. 13 tror jag att 

jag var, det var då sommaren skulle börja och jag valde mellan att va med och 

köra hockeyfys eller om jag skulle spela fotboll istället. Jag tyckte inte det var så 

kul att träna fotboll utan bara kul att spela matcher. Så då kände jag att jag 

satsar på hockeyn istället.” 

Även R2, R5 och R6 kombinerade ishockey och fotboll fram till att de kände att det inte gick 

att kombinera längre. Då var valet relativt lätt för dem eftersom de kände att ishockeyn både 

var roligare och att de var bättre på det.  

R3 däremot valde att satsa ordentligt på ishockeyn när han kom med i tv-pucken och kom in 

på hockeygymnasiet. Då var då han bestämde sig för att ”köra”.  

 ”Det blev väl typ så när man kom med i tv-pucken och kom in på  

 hockeygymnasiet, då följde man liksom bara med. Man har ju alltid velat bli bra

 liksom, Men det var då man bestämde sig att nu kör man.” 

Även föräldrarna är med på deras satsning. Ingen tycker att föräldrarna sätter någon press på 

att de ska lyckas inom idrotten utan det är isåfall att de ska ha något jobb eller liknande 

bredvid som det var för R5. 

”De följer ju med på att jag vill satsa, de har väl bara haft krav på att man ska 

jobba lite också så man kan stå på egna ben. Så man inte bara ska leva på 

föräldrarna lixom.” 

R2 tycker att hans föräldrar gav honom mycket ansvar att välja det han själv tyckte var 

roligast och som var mest intressant. 

”Jag tycker de la det mycket på mig, så de inte påverkade allt för mycket, utan 

jag skulle välja det som jag själv tyckte var roligast och var mest intresserad 

av.” 
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4.2 Ishockeyn styr 

Redan inför gymnasievalet var det ishockeyn som styrde. Den styrde både valet av skola och 

valet av gymnasielinje. Detta var gemensamt för alla respondenter. De var alla inställda på at 

gå på ishockeygymnasium och då fanns det inte så mycket att välja mellan. Och även om de 

inte hade kommit in på den skola de går på nu så hade de sökt sig till ett annat 

ishockeygymnasium. R4 svarar då: 

”Jag fick ju reda på ganska tidigt i 9an att jag hade kommit in på 

hockeygymnasiet så då kände jag att jag inte behövde söka mig till någon annan 

klubb eller någon annan stad. Jag visste vilken skola de hade samarbete med så 

för mig var det bara att välja linje. Vi var tvungna att välja något som funkade 

bra till ishockeyn.” 

R6 ger ett liknande svar som R4:  

”Jag sökte ju bara en skola, eller jag sökte ju bara hit till hockeygymnasiet och 

då blir det ju automatiskt att man går på den skolan de har samarbete med. Så 

jag fick ju reda på ganska tidigt att jag skulle komma in så då var det inte så 

mycket där att fundera på.” 

Så redan när respondenterna skulle välja gymnasium var det ishockeyn som styrde. De hade 

inga tankar på vilken skola de ville gå på utan bara att de ville gå på ishockeygymnasium. 

Som R6 svarar så sker det bara automatiskt vilken skola det blir. 

R4 som gått ur gymnasiet ångrar att han inte gjorde andra val: 

 ”Jag ångrar nog att jag inte läste natur men de avrådde oss att göra det då det 

 skulle bli väldigt mycket att gör.” 

Och på frågan om eftergymnasiala studier svarar han då: 

”Det är just därför jag kanske har ångrat att jag inte läste natur för jag har 

börjat få intresse för att bli läkare.” 

Även R3 och R5 valde bort linjer de ville gå för att det inte gick att kombinera med 

ishockeyn. 
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4.3 Höga mål 

Det är ganska tydligt att sex respondenter har liknande mål med sitt ishockeyutövande. Det de 

alla har gemensamt är att de sätter upp höga mål. R2 tycker att man måste ha höga mål för att 

ha något att sträva efter. 

”Om man inte sätter någonting att sträva efter så blir det lätt att det blir lite lojt 

och bekvämt. Men om man har någonting att sikta på så tror jag att det blir lite 

lättare och roligare också att lägga ned hårt arbete.” 

Målen är främst att kunna leva på ishockeyn. Men de nämner även mål som a-lagskontrakt, 

landslagsspel och att ta sig till NHL.  

De två respondenter som varit landslagsaktuella och gjort landslagsmatcher på juniornivå 

ansåg att deras landslagsmedverkan gav dem bekräftelse på att de var bland de bästa i sin 

årskull. För R5 gav det även mer motivation till att fortsätta arbeta hårt.  

 ”Man fick väl lite bekräftelse att man kanske kan lyckas, det blev lite mer 

 motivation till att fortsätta ännu hårdare och alltid arbeta hårt liksom.” 

R6 svarar att landslagssamlingarna gjorde att han kanske insåg att han var bättre än han 

trodde. 

 ” Då kanske jag började tänka att shit det kan bli något det här. Det kanske slog 

 mig att jag var bättre än jag trodde. Jag trodde inte att jag skulle komma med 

 där, det kom lite som en chock.” 

  

4.4 College 

R3, R5 och R6 nämnde alla college som alternativ för att kombinera hockey med studier efter 

gymnasiet. R3 som går på gymnasiet nu har redan börjat fundera på college och ansåg att det 

skulle kännas mycket bättre att kombinera studier med hockeyn i USA.  

”Helst vill man ju spela college, för då blir det ju ihop som det är nu…Det 

känns mycket bättre att kombinera studier där. Det känns mer stressigt i 

Sverige, det blir svårare att kombinera för då kommer man ju ha ett jobb på 

sidan av också troligtvis.” 

För R6 var det hans agent som ville ha över honom till USA och spela collegehockey. Han 

provade även att åka över men tyckte inte riktigt att det funkade för honom.  



21 
 

”Det var min agent som fick in mig på det här med college först. Han ville väl 

att jag skulle spela hockey på en bra nivå samtidigt som jag blev en lärd 

människa men jag kände att jag inte riktigt kunde bo så långt bort. Det funkade 

inte riktigt. Men sen var det ju jag som backade ur det, han vill fortfarande 

trycka in litegrann.” 

4.5 Eftergymnasiala studier i Sverige 

Fyra av sex respondenter svarar att de inte har någon koll på hur det är att studera på något 

eftergymnasialt lärosäte. Endast R2 och R6 anser att de har lite koll då de har familj och 

vänner som antingen studerat eller studerar.  

R2 svarar att han tror att han har lite koll tack vare släkt. 

 ”Mina kusiner har faktiskt läst vidare ganska mycket, så jag har ju fått höra 

 ganska mycket från dem. Men sen ah, har jag ju inte fördjupat mig jättemycket. 

 Men ja, jag har ju tänkt på det lite i alla fall.” 

Även R6 tror att han har koll tack vare att han har släkt och vänner som studerar.  

”Jag tror jag har ganska bra koll faktiskt, har både en syster och en väldigt 

nära kompis som pluggar. Så jag tror att jag har ganska bra koll på hur det 

funkar och vad som krävs av en.”  

Alla sex respondenter svara att de skulle vilja ha mer hjälp och information från gymnasium 

eller klubb angående kombinationen av ishockey och eftergymnasiala studier. Och R3 svarar 

att han skulle önskat lite mer information redan under första året så det hade gått att planera 

och förbereda sig på ett annat sätt. Men även information från klubben han spelar i. 

”Jag skulle även önska att klubben kunde hjälpa mer med vägval, när det gällde 

allt liksom. Så man kan kombinera hockeyn med allting. Kanske skulle vilja ha 

andra vägar efter j20, det är ju därför jag funderat på att flytta till USA.” 

4.6 Sammanfattning 

I tidig ålder höll alla sex respondenter på med många sporter. Men det var tidigt klart för alla 

sex att det var just hockeyn de ville satsa på. Ishockeyn styrde många val och när det var dags 

för gymnasieval så var det ishockeyn som styrde även där för alla sex. När de beslutade sig 

för att satsa så gick ishockeyn före det mesta. De svarade alla att de ville ha en bra utbildning 

med sig från gymnasiet men det var ändå ishockeyn som styrde valet av skola och linje. De 

tänker inte så mycket på eftergymnasiala utbildningar och de som gör det ser nästan bara 
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college som ett alternativ. De svenska eftergymnasiala möjligheterna skulle bara vara ett 

alternativ om ishockeykarriär inte gick som planerat. Målet för alla är ändå att kunna leva på 

ishockeyn. 

5. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilken inställning elever som läser årskurs ett på ett 

elitishockeygymnasium samt elever som har genomfört sina gymnasiestudier på ett 

elitishockeygymnasium har till sin ishockeykarriär och studier. Vår första frågeställning var 

om det finns några skillnader på hur de som går på ishockeygymnasiet ser på ishockey och 

studier kontra de som slutat. Resultaten går i linje med de som Eriksson och Stråhlman (1999) 

samt Stambulova m.fl. (2014) får i sina studier då respondenterna anser att ishockeyn kommer 

i första hand. Alla respondenter svarade att ishockeygymnasiet alltid var första valet och 

skulle de inte kommit in så hade det blivit ett annat ishockeygymnasium. Respondenterna gav 

liknande svar på frågan om vad de hade för mål med sin ishockeykarriär och de ser på 

ishockey och studier på liknande sätt. Ishockeyn kommer i första hand och har alltid gjort det. 

Det som skiljer sig lite är att de som slutat på ishockeygymnasiet har börjat fundera lite mer 

på eftergymnasiala studier. 

Något som även var tydligt var att det flesta av dem hade uppfattningen att det är svårare att 

kombinera ishockey med eftergymnasiala studier i Sverige. Vissa trodde att om det ska gå att 

kombinera så måste man nästan åka över till USA och läsa på college. Som R3 sa så tror han 

att läser man på college så blir kombinationen som den är nu på gymnasiet. Han tror även att 

det blir mer stressigt i Sverige. Vi tror att denna uppfattning om kombinationen av 

eftergymnasiala studier och elitsatsning beror på bristande information från gymnasieskola 

men även från ishockeyklubben. De flesta respondenterna svarade att de inte har någon koll 

på hur det är att studera på eftergymnasiala lärosäten men vi tror ända att de har en egen 

uppfattning om hur det är då de inte tror att det går att kombinera med sin ishockeysatsning. 

Tre av sex respondenter svarade att de någon gång tänkt studera vidare men kommer då göra 

det om deras ishockeykarriär inte går som de tänkt sig. De svarade även att de hade funderat 

lite på det men inte fördjupat sig något mer i vilken utbildning de skulle vilja gå. En av sex 

respondenter svarade att han ville försöka kombinera ishockeyn med eftergymnasiala studier i 

Sverige. 

 Respondenterna svarade att även om de inte tänkte så mycket på vidare studier i årskurs 1 så 

hade det ändå varit bra med mer information. Detta så de kunde börja förbereda och planera 

inför framtiden. Planera för vilka kurser som behövs för att komma in på vissa 
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eftergymnasiala program men även vilka betyg som krävs. Vår uppfattning är också att det 

behövs information redan i årskurs 1 på gymnasiet. Denna information bör då innehålla vilka 

utbildningar som finns och vad de innebär men även vad som krävs av en elev som ska läsa 

på något eftergymnasialt lärosäte. Vi tror även att det behövs information om en 

eftergymnasial kombination av ishockey och studier eftersom resultatet i den här studien var 

att alla sex respondenter hade uppfattningen att det är mycket svårare att kombinera i Sverige. 

För även om eleverna inte tänker så mycket på framtiden i årskurs 1 så läggs ändå grunden för 

vad du ska göra senare i livet. De betyg en individ får på gymnasiet kan påverka vilka 

valmöjligheter individen sedan har på högskolenivå men det kan även påverka hur individen 

klarar sig på högskolan. Som Skolverket (2018) fick fram så har gymnasiebetygen stor 

betydelse för hur en individ sedan presterar på högskola. Främst ungdomar med låga betyg 

från gymnasiet har även en låg prestation på högskolan. Vi anser att individerna borde ses 

som mer än ishockeyspelare och att det kanske inte bara räcker att de klarar av skolan, de 

borde även ses som skolelever som ska ha så bra förutsättningar som möjligt inför framtiden. 

En ishockeykarriär kan ta slut vilken dag som helst, faktorer som skador, sjukdomar eller 

andra orsaker som gör att en individ slutar med sin idrott borde tas i beaktning redan under 

gymnasiet. Vi anser att det pratas för lite om karriären utanför ishockeyn. Patrikssons (1993) 

resultat visar att elitidrottare som har en självbild som baseras främst på sin idrott löper större 

risk att uppleva problem efter avslutad idrottskarriär. Pekkola (2012) menar att många 

idrottare lever i en bubbla och glömmer hur verkligheten ser ut. Det gör att det kan bli en 

chock för dem när karriären tar slut. Därför anser vi att det största ansvaret ligger hos 

ishockeygymnasiet att inte bara se eleverna som ishockeyspelare som ska klara av skolan utan 

som individer som ska klara sig i framtiden, oavsett om det bli inom ishockeyn eller annan 

karriär. Så här svarar R4 om vad han ångrar: 

 ”Jag ångrar nog att jag inte läste natur men de avrådde oss att göra det då det 

 skulle bli väldigt mycket att göra”. 

När R4 svarar ”de” så menar han ishockeygymnasiet han går på, gymnasietränaren samt 

ishockeyklubben han spelar i.  

Här är ett bra exempel på hur vi inte tycker att ett ishockeygymnasium ska agera. Genom att 

agera på detta sätt hjälper de individerna att sätta ishockeyn först i alla lägen. Skolan kommer 

då aldrig bli lika viktig. Det blir även att gymnasiet styr lite över individens framtid och vilka 

val den gör. Vi anser att en elitsatsning borde gå att kombinera med alla de program som 

skolan erbjuder. Vi vet att en sådan lösning inte är lätt men vi tror att man kan hitta en lösning 
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om bara man vill.  Skolan ska inte avråda individerna från att kombinera ishockeyn med det 

program de vill gå. De ska istället erbjuda hjälp och stöttning i den mån det går så att man 

säkerställer att eleven ser helheten i sin framtid, inte bara framtiden inom ishockeyn. 

Samtidigt tror vi att det inte är så konstigt att vissa får uppfattningen att det är svårt att 

kombinera eftergymnasiala studier med elitsatsning då de redan inför gymnasievalet blir 

avrådda att läsa vissa program då det blir ”för mycket” i kombination med ishockeyn.  

Den andra frågeställningen var vilka personer i respondenternas omgivning som påverkar 

deras syn på ishockey och studier. Här svarade alla respondenter att det främst var deras 

föräldrar som de pratade om skolan och ishockeyn med. Det som dock var tydligt var att 

föräldrarna lägger mycket ansvar hos individerna själva och att de ska göra de val de själva 

vill göra. De enda kraven som fanns från föräldrarna var att en av respondenterna var tvungen 

att klara av skolan och en annan var tvungen att ha ett jobb för att kunna försörja sig själv. De 

resultat vi fick fram överensstämmer med de resultat Stambulova, Engström, Franck och 

Linnér (2013) fick i sin studie. Där eleverna i den studien beskriver stödet från föräldrarna 

som mer peppande och puschande än att de ställer krav på dem att bli bäst. Eleverna svarade 

även att föräldrarna inte pressade dem att idrotta utan de själva fick välja.  

Enligt respondenterna så är deras föräldrar positiva till deras ishockeysatsning. Något som vi 

tycker var tydligt var att gymnasiet som helhet påverkar mycket hur individerna ser på 

ishockey och sina studier, där gymnasietränaren är kanske den person som kan påverka mest. 

Även om ingen av respondenterna anger lärarna och tränarna på gymnasiet som svar på vem 

de pratar med om sin ishockey och sina studier. Många får veta redan tidigt i årskurs 9 att de 

kommit in på ishockeygymnasiet, så redan där är de med och påverkar. Sedan finns det heller 

inte så många program att välja mellan som går att kombinera med ishockeyn, där är ett till 

sätt de påverkar individerna. Att även avråda från att läsa vissa program gör att de påverkar 

ännu mer. Vi anser att gymnasietiden är den viktigaste och kanske svåraste tiden i en ung 

människas liv. Du har många val framför dig som kan påverka resten av ditt liv samtidigt som 

du håller på att bli vuxen. Inför ett gymnasieval är föräldrar viktiga och ska såklart låta 

ungdomarna göra de val de själva vill. Men ansvar bör även läggas på dem att de ser till att 

ungdomarna förstår vilket viktigt val det är och kan påverka resten av deras liv. Stambulova 

m.fl. (2013) finner i sin undersökning, där deltagarna är elever på ett riksidrottsgymnasium, 

att föräldrarna är de som ungdomarna får mest stöd av när det kommer till skola, idrott och 

även privatliv.  

Som vi har skrivit tidigare så anser vi dock att största ansvar ligger hos skolan, både inför 

gymnasiet och under gymnasiet. Gymnasieskolan ska inte bara se till att eleverna klarar sig 



25 
 

under gymnasiet utan även förbereda dem för tiden efter. Så vad som sker under 

gymnasietiden är då extra viktig. Att prata om studier på ett liknande sätt som de pratar om 

ishockeyn. Att få eleverna att förstå att det är lika viktigt med ishockey och studier och att de 

bör lägga lika mycket tid på båda är ett ansvar som gymnasiet redan borde ha.  

En fråga vi hade i vår intervjuguide var den om respondenterna visste vad 

elitidrottsuniversitet är och vad det innebär. Gemensamt för alla sex respondenterna var att 

ingen hade någon aning om vad det var. Detta resultat är väldigt intressant då detta kan vara 

ett alternativ som underlättar deras elitsatsning med studier efter gymnasiet. Hade de haft 

kunskapen om vad elitidrottsuniversitet var kanske uppfattningen om eftergymnasiala studier 

hade ändrats då de flesta av respondenterna hade uppfattningen att det var svårt att kombinera 

en elitsatsning med eftergymnasiala studier i Sverige. Här tycker vi att det gemensamma 

ansvaret borde ligga hos gymnasium och universitet. De universitet som är kopplade till 

elitidrottsuniversitet har ett ansvar att informera på de skolor som har elever som utför 

elitsatsning i kombination med sina studier.  

5.1 Sammanfattning 

I grund och botten är det ishockeyn som styr valen för respondenterna. Samtidigt som de vill 

ha en bra utbildning är det ishockeyn som styr vilket gymnasium de kommer gå på och vilket 

gymnasieprogram det blir. Synen på ishockey och studier är den samma för alla sex 

respondenter då ishockeyn är det som prioriteras högst. Vi anser att gymnasiet har ett stort 

ansvar i hur ungdomarna ser på sina studier och hur de planerar för framtiden. Är ishockeyn 

mycket viktigare från ishockeygymnasiet och gymnasietränarens håll så kommer det även bli 

så för ungdomarna. De har även ett ansvar att informera och förbereda ungdomarna för tiden 

efter gymnasiet. Många tror att enda möjligheten till fortsatt kombination av ishockey och 

studier är att åka över till USA och spela på college. Det går så klart att kombinera även i 

Sverige och det gäller att information ges kontinuerligt under gymnasietiden både från 

gymnasieskola och eftergymnasiala lärosäten. Ett alternativ till att kombinera ishockeyn och 

studier kan, för de som är kvalificerade för det, vara något elitidrottsuniversitet där det går att 

anpassa sin studiegång efter sin elitsatsning. Allt tyder dock på bristande vetskap om detta och 

att det inte är så många som vet om vad det är, vart det finns och vad det innebär med 

elitidrottsuniversitet.  
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5.2 Slutsats 
Vi fick svar på de frågeställningar vi hade och alla sex respondenter gav liknande svar. Att 

ishockeyn prioriteras högst är tydligt och gemensamt för alla sex respondenter, vilket även går 

i linje med tidigare forskning. Vi tror att citatet från Stambulova m.fl (2014), ”I see myself 

more as an athlete…I mean, i´d rather be a sports star than a smart guy/…/ [but] i wouldn´t 

say that i care more for sports, but i think it´s more fun and it is something i´d rather do”, 

stämmer överens med de resultat vi fick i denna studie. Alla satsar på att lyckas inom 

ishockeyn och det går före skolan. Även om respondenterna inte struntar i skolan så kommer 

den inte bli lika viktig som ishockeyn. Vi tror att ungdomarnas syn på elitsatsning i 

kombination med studier påverkas av vad de får höra från gymnasiet. Vi menar att det inte är 

så konstigt att många tror att det är för svårt att kombinera eftergymnasiala studier med en 

elitsatsning då de redan på gymnasienivå blir avrådda från att kombinera vissa program med 

ishockey.  

Något som måste tas i beräkning är att denna studie enbart är utförd på sex deltagare, tre som 

går på ishockeygymnasiet i nuläget och tre som tog studenten förra året. Studien är enbart 

utförd på ett NIU-gymnasium och en ishockeyklubb vilket kan vara en svaghet då det kan 

skilja sig mot andra skolor. Urvalet i vår studie är heller inte stort vilket kan innebära att detta 

är extremfall och inte en generell bild för hur det ser ut på ishockeygymnasiet i stort. I vår 

studie har vi endast manliga respondenter, resultatet hade antagligen sett annorlunda om det 

varit både manliga och kvinnliga respondenter. 

 Vi tycker främst att det behövs mer forskning om kombinationen av elitidrott och 

eftergymnasiala studier då denna är i princip obefintlig. Med hjälp av den typen av forskning 

kan ungdomar se att det är möjligt att göra en kombination även efter gymnasietiden utan att 

äventyra sin ishockeykarriär. Vi tror även att mer forskning behövs på hur idrottsgymnasium 

påverkar ungdomarna både innan och under gymnasiet.  Eftersom vissa idrottsgymnasier 

redan i årskurs 8 och tidigt i årskurs 9 hör av sig till ungdomar, då kanske andra utbildningar 

de funderat på utesluts förhastat. Samtidigt tror vi att idrottsgymnasium har en stor del i 

vilken inställning ungdomarna har till sin elitsatsning och sina studier och kommer påverka 

hur ungdomarna ser på sina framtida karriärer.  
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BILAGA 1. 

Frågeställningar 

 

• Är det skillnad på inställningen till ishockey och studier hos de som går på 

hockeygymnasium kontra de som slutat? 

• Vilka personer i hockeygymnasielevernas omgivning påverkar deras syn på sin framtid 

i avseende ishockey och eftergymnasiala studier. 

Intervjuguide  
Allmänna frågor angående: 

Kön? Ålder? Fritidsintressen? 

 

Inledningsvis skulle vi vilja höra lite om din idrottsbakgrund. Vilka idrotter har du sysslat 

med och hur länge? 

 Följdfråga?....... 

 

Hur kommer det sig att det blev just hockey? 

  

När och varför bestämde du dig för att satsa helhjärtat på hockeyn? 

 Har det hela tiden varit självklart att satsa?  

 Har du någon gång funderat över att satsa på någon annan sport? 

 

Vad är ditt mål med hockeyn? 

 

Har du varit på någon landslagssamling och har det påverkat din syn på ishockeyn?* 

 

Nu skulle vi vilja prata lite om skolan och dina studier. 

I slutet av högstadiet när det började bli dags att fundera på gymnasium hur gick dina 

tankegångar då?  

 Har första valet alltid varit hockeygymnasiet? 

 

Vad påverkade ditt val av gymnasium? 
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Vad hade du för tankar innan du började på hockeygymnasiet? Både hockey- och 

studiemässigt.  

 

Har dina tankar angående studier och hockey ändrats sedan du började på gymnasiet? 

 

Avslutningsvis vill vi prata lite om framtida studier. 

Vad har du för sysselsättning idag?** 

 

Har du tänkt eller har du någon gång tänkt att du ska läsa vidare efter gymnasiet?  

 

Finns det någon du pratar med om din framtid? inom hockeyn, framtida studier eller annan 

karriär. 

 

Har du en agent? Och pratar ni då något om framtiden? 

 

Känner du dig trygg att prata med dina lagkamrater/klasskamrater om din framtid? 

 Följdfråga?........ 

 

Har du en plan efter karriären även om du blir en framgångsrik hockeyspelare? 

 

Har du några tankar om hur det är att studera på högskola? 

 

Har din klubb pratat med er spelare om framtiden och framtida studier? 

 

Pratade klubben med er spelare om framtiden och framtida studier under tiden ni gick på 

gymnasiet? 

 Följdfråga…… 

Som sista fråga undrar vi om du har koll på elitidrottsuniversitetet och vad det innebär? 

 

* Grön fråga ställdes till de som varit landslagsaktuella. 

** Röd fråga ställdes till de som gått ur gymnasiet.  
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BILAGA 2. 

 Samtyckesformulär 

Syftet med denna studien är att undersöka vilken inställning elever som läser årskurs ett på ett 

elithockeygymnasium samt elever som har genomfört sina gymnasiestudier på ett 

elithockeygymnasium har till sin framtid kopplat till hockey och studier.  

Jag har tagit del av informationen att: 

• Jag när som helst kan avbryta intervjun om jag inte vill fortsätta. 

• Jag inte behöver svara på de frågor jag inte vill. 

• Studien är konfidentiell och privat information (så som namn, klubb och gymnasium) 

kommer att utelämnas. 

• De enda som har tillgång till privat information är vi som intervjuar, vår handledare som 

eran lärare. 

• De enda som kommer veta exakt vem som svarade vad är vi två intervjuare. 

• Jag ska svara sanningsenligt och vad jag själv känner och tycker. 

• Det jag säger kan komma att citeras i den färdiga studien. 

• Jag kan välja om en eller två intervjuare ska närvara. 

• Uppgifterna som samlas in kommer endast användas i forskningssyfte. 

• Intervjun kommer att spelas in via telefon. 

• Det inspelade materialet kommer att sparas på telefon och dator tillhörande de 

ansvariga. 

• Allt material kommer att raderas efter att studien är avslutad. 

• Efter avslutad studie kan jag ta del av det färdiga materialet. 

Med min underskrift bekräftar jag här med att jag godkänner mitt deltagande i studien. 

 

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum   Ort och datum  

 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift intervjuperson   Underskrift intervjuare 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


