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Sammanfattning 
Forskningsområdet kring dubbla karriärer när det kommer till idrott är relativt outforskat om 

man jämför med bland annat dubbla karriärer inom arbetslivet och familjelivet vilket gör det 

till ett intressant område att gräva djupare i. Denna studie ska ta reda på vilka 

hanteringsstrategier som eleverna i sena tonåren använder sig av för att klara av balansen mellan 

idrott, studier och privatliv. Till hjälp har studien att använt sig av en kvantitativ metod i form 

av en enkätundersökning online som skickades ut till sex gymnasieskolor för att samla in så 

mycket data som möjligt. Intressanta resultat har dykt upp i undersökningen som visar på att 

eleverna främst prioriterar sin idrott och sätter den i första hand. Elevernas studier är något som 

kommer i andra hand oberoende av kön medan kravbilden eleverna har gentemot sitt privatliv 

ser annorlunda ut mot hur de väljer att prioritera sina vänner, familj samt tid för sig själv. 

Resultatmässigt är det tydligt att eleverna väljer att sätta sin idrott i förarsätet samtidigt som de 

inte verkar hitta en bra balans mellan idrott, studier och privatliv.  

 

 

Nyckelord: Dubbla karriärer, elever, hanteringsstrategier, idrott, mental hälsa, prioritering, 

privatliv, stress, studier. 

 

Abstract 
The research area around dual career when it comes to sports are relatively unexplored when 

compared to dual career in work related studies and studies about family life witch makes it 

interesting to dig deeper into. The study are going to determine witch coping strategies students 

in their late adolescence are using to find their balance between sports, studies and their private 

life. To help gather as much data as possible the study have used a quantitative method in form 

of a online-survey that was sent to six schools. Interesting results shown in the survey that 

students seem to foremost puts sports first. The students education are something that comes in 

second hand independent on gender. The picture of how the students wants their private life to 

be does not reflect how they are choosing to prioritize their private life. If you look at the results 

it is clear that the students always will pick sports first and while their doing that, can not seem 

to find balance between sports, studies and private life.  

 

 

Key Words: Coping strategies, dual career, mental health, prioritization, private life, sports, 

students, studies, stress. 
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1. Inledning 
Dubbla karriärer (nämnt som dual career i denna studie) blir allt viktigare för unga idrottare. 

Satsningen på både en akademisk karriär samt en elitidrottskarriär är något som gynnar eleven 

i längden. Om eleven vill ha möjlighet att satsa på både skola och idrott på elitnivå finns det två 

valmöjligheter. Det ena är idrottsutbildning med nationellt intag (NIU) medan den andra är ett 

riksidrottsgymnasium (RIG). Möjligheterna till att utforska en dual career i ungdomsåren är 

relativt stora beroende på vilken idrott eleven vill satsa på. Totalt finns det 44 idrotter som har 

godkända NIU-utbildningar (Riksidrottsförbundet, 2019) medan det vid denna studiens tillfälle 

finns 30 idrotter som har RIG-utbildningar (Riksidrottsförbundet, 2019). 

 

På senare tid har mängden forskning ökat rejält på området dual career och dess påverkan för 

ungdomars elitsatsande i idrotten tillsammans med studier på gymnasie- och universitetsnivå. 

Cecilia Engström publicerade 2011 sin avhandling kring ämnet. Natalia B Stambulova är 

ytterligare en forskare som har publicerat flertalet studier i ämnet i samspel med forskarkollegor 

(deras arbeten tillsammans med en mängd andra forskare nämns mer ingående i nästa avsnitt). 

Det man kan konstatera är att forskningsområdet kring dual career inom idrottens värld är ett 

relativt nytt väsen med start under tidigt 2000-tal.  

 

Lägg därtill att Sverige, som första land i Europa, 2018 skapade egna riktlinjer kring dual career 

för att på bästa möjliga sätt ge unga idrottare starkast möjliga chanser att lyckas samt en tydlig 

väg för instruktörer och lärare att följa (Riksidrottsförbundet, 2019). Trots att 

forskningsområdet är så pass färskt och endast i starten av vad det kan bli har en hel del 

intressanta slutsatser kunnat dragits. En av de viktigaste slutsatserna som forskningskåren inom 

området har kommit fram till är att eleverna behöver effektiva strategier för att hantera 

övergångar samt motgångar och barriärer som de ställs inför inom dual career.  

 

Denna studie kommer därför att gräva djupare i vilka hanteringsstrategier eleverna väljer att 

använda sig av för att kombinera elitidrott, studier och privatlivet på samma gång. Studien 

kommer att analyser huruvida eleverna prioriterar annorlunda beroende på vilken av de tre 

delarna som benämns och om det skiljer något i val av strategier gällande kön.  
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2. Litteraturgenomgång  
Cambridge ordbok definierar dubbla karriärer som en situation där båda personerna i ett 

förhållande har jobb eller att en individ har flera huvudsakliga sysslor. I denna studie appliceras 

dubbla karriärer närmare i ett sätt att balansera idrott, studier samt privatliv (Dictionary, 2020). 

Vidare definierar Nationalencyklopedin (NE) hanteringsstrategier som ett sätt att hantera 

påfrestningar och krav som ställs på en individ (Nationalencyklopedin, 2020). 

 

Ryba, Stambulova, Selänne, Aunola och Nurmi (2017) undersökte hur 18 finska unga idrottare 

hanterar idrott och studier samt integrerar viktiga händelser i livet till deras egna identiteter och 

framtida narrativ. Huvudmålet med studien var att förstå utvecklingsprocessen och 

konsekvenserna av att använda sig av en dual career-modell i ungdomsåren. Ryba et al. (2017) 

menar att studenter inom en nationell idrottsutbildning (NIU) eller ett riksidrottsgymnasium 

(RIG) behöver bli väl anpassade till sina dual career-inriktade linjer på gymnasiet för att få en 

möjlighet till att ta del av fördelarna i framtiden. En oförmåga att förändra sig i både studier 

och elitidrott kan leda till avhopp från sport, studier eller båda. 

 

Precis som Ryba et al. (2017) är Stambulova, Engström, Franck, Linnér och Lindahl (2015) 

inne på samma linje. Stambulova et al. (2015) skriver att eleverna behöver hitta en balans kring 

de tre faktorerna som ingår i dual career (elitidrott, studier, privatliv) för att eleven inte ska 

finna situationen övermäktig och i slutändan hoppa av skolan, sluta med sin sport eller lägga 

av med båda innan karriären har hunnit ta fart på riktigt. Stambulova et al. (2015) undersökte – 

med hjälp av två mätningar – där resultat samlades in från respondenterna med en kvalitativ 

och en kvantitativ metod där den första mätningen gjordes i början av läsåret medan den andra 

gjordes i slutet. Vidare utvecklar Stambulova et al. (2015) i sin artikel att den stora skillnaden 

mellan mätningen som gjordes i början av året och mätningen i slutet av året visade att 

prioriteringarna hade förändrats för eleverna. Hanteringsstrategin, ”att ge 100 procent”, 

prioriterades mindre och då främst gällande studier och privatliv. Istället var det strategier som 

”aktivitetsplanering”, ”förutse svårigheter/utmaningar” och ”förbereda sig i förväg”, ”fokusera 

på återhämtning” samt strategin ”att göra sig av med så mycket negativ energi som möjligt” 

som användes mer ofta.  

 

Stambulova et al. (2015) kommer fram till resultat som visar att eleverna lade mer energi och 

kraft på att hantera sin idrott och mindre tid på sina studier samt sitt privatliv för att hantera 

kraven som tillkom vid övergången till en RIG-utbildning. Ett intressant resultat i samma studie 



3 
 

är även att respondenterna, för att anpassa sig till sin nya miljö, försökte använda sig av ”att 

vara disciplinerad”, ”att planera sin tid” och ”att hitta tid till vila” som hanteringsstrategier. Den 

visar även att respondenternas stressnivå var relativt låg vid den första mätningen i 

undersökningen men hade ökat markant vid den andra mätningen. Ett tydligt resultat som 

Stambulova et al. (2015) kom fram till var att elever som utövade en idrott de kunde leva på 

oftare prioriterade sin idrott mer än sina studier medan elever som utövade en idrott där chansen 

var väldigt liten att du kunde leva på den prioriterade sina studier. 

 

Engström (2011) kom fram till att när det gäller samtliga tre faktorer (elitidrott, studier, 

privatliv), använde sig eleverna främst av strategin att alltid ”försöka ge 100 procent” samt att 

”fortsätta kämpa trots motgångar”. Syftet med Engströms (2011) studie var i första hand att 

skapa en förståelse kring unga elitidrottares övergång och anpassning till ett idrottsgymnasium 

under studentens första sex månader. Engström (2011) använde sig av två separata mätningar 

på sina respondenter där den första mätningen gjordes tre månader in i terminen medan den 

andra mätningen gjordes sex månader in i terminen. Ett intressant resultat visar på att olika 

strategier användes olika mycket beroende på vilken faktor (elitidrott, studier, privatliv) det 

gällde. I studier samt privatlivet användes ”jag försöker lära mig av tidigare erfarenheter” ofta 

medan ”jag har tydliga mål” användes mer ofta inom elitidrotten. 

 

En lyckad övergång till NIU eller RIG är således beroende av effektiva strategier. Schinke, 

Stambulova, Si och Moore (2017) belyser aspekten kring den mentala hälsan, relaterat till 

prestation och utveckling hos, bland annat, unga elitidrottare. Schinke et al (2017) utgår från 

fem olika delar där de går igenom elitidrottares trender, elitidrottares prestationer i relation till 

mental hälsa, överträning och skador, elitidrottares karriärutveckling i relation till mental hälsa 

samt kultur och identitet i relation till mental hälsa.  

 

Genom dessa fem delar har Schinke et al. (2017) landat i en diskussion kring interventioner 

relaterade till mental hälsa. En ytterst relevant aspekt som Schinke et al. (2017) tar upp är 

elitidrottarens karriärsutveckling i relation till mental hälsa. Forskarna visar på att en lyckad 

övergång kräver effektiva strategier. Vidare menar de på att en kris-övergång, mer ofta än 

sällan, är förknippad med ineffektiva strategier – som till exempel; avsaknad av resurser, för 

höga barriärer. Något som kan leda till ett för tidigt avhopp i skola eller idrott. 
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Vidare hävdar Schinke et al. (2017) för att skapa fortsatta diskussioner kring frågan, att 

ineffektiva strategier kan leda till ångest, ledsamhet samt minskat självförtroende. Om 

strategierna inte ändras och förblir ouppklarade menar Schinke et al. (2017) att det kan leda till 

djupare komplikationer som depression, droganvändning, ätstörningar samt andra mentala 

störningar hos eleven.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att elevernas förmåga att använda sig av olika 

strategier förbättrar deras möjligheter att lyckas hitta balansen mellan idrott, studier och 

privatliv utifrån ett teoretiskt perspektiv som är grundat i dual career. Tidigare forskning visar 

också på att elever med en högre kunskap kring flertalet olika strategier har lättare till att 

anpassa sig efter de högre krav som ställs från både studier, elitidrotten samt individens 

privatliv. I slutändan kan elevers användning av strategier stärka chanserna att ha ett liv utanför 

sin idrott – när den dagen kommer. Tidigare forskning styrker därmed att effektiva 

hanteringsstrategier endast kan hjälpa eleverna i sin vidare utveckling snarare än att stjälpa dem 

på deras väg att nå sina utsatta mål. 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur elever som läser en nationell idrottsutbildning (NIU)  

samt läser på Riksidrottsgymnasium (RIG) använder sig av hanteringsstrategier relaterade till 

de tre faktorerna elitidrott, studier, privatliv. Till hjälp använder sig studien av den teoretiska 

modellen dual career, för att undersöka hur eleverna hanterar påfrestningarna samt kraven som 

de ställs inför när de balanserar idrott, studier och privatliv samtidigt. Utifrån studiens syfte har 

även tre frågeställningar tagits fram: a) vilka hanteringsstrategier använder sig eleverna av?, b) 

är det någon skillnad mellan elitidrott, studier, privatliv?, och c) skiljer det sig något mellan 

könen i användande av olika strategier?  
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4. Teori 
Det teoretiska ramverket i denna studie utgår från ett teoretiskt perspektiv i dual career. Tidigare 

studier har visat på att dual career kan användas inom många olika områden där bland annat 

äktenskap (Silberstein, 1992) och långdistansförhållanden har diskuterats (Rhodes, 2002) 

tillsammans med forskning kring hur familjer använder sig av modellen (Gilbert, 1994).  

 

För att förstå det teoretiska perspektivet har studien tagit del av Wylleman, Reints och De Knop 

(2013) holistiska modell över dual career. Ryba et al. (2017) beskriver modellen som ett verktyg 

uppdelat i fem kategorier (se figur 1) medan åldersspannet (sena ungdomsåren) avgör när de 

unga idrottarna gör sina övergångar i sin elitidrott, sina studier samt i sitt privatliv. Det 

teoretiska perspektivet i studien kommer i främsta hand att fokusera på vilka strategier 

respondenterna använder sig av för att hantera de olika övergångarna som nämns i modellen 

nedan och vilka strategier respondenterna använder sig av för att klara av kombinationen av 

elitidrott, studier och sitt privatliv. 

 

Med hjälp av nedanstående modell över dual career från Wylleman et al. (2013) placeras 

respondenterna i denna studie mellan åldrarna 15 till 19 och har då precis börjat att specialisera 

sig i sin idrottsliga karriär. Psykologiskt befinner sig eleverna i sena tonåren medan deras 

sociala relationer är starkt förknippade med vänner, tränare, föräldrar, lärare och till viss del 

sina syskon. I tabellen befinner sig respondenterna i årskurs ett till tre på gymnasiet och 

finansieras till stor del av antingen sin förening, av sin skola, på en nationellt sportslig nivå eller 

av sina föräldrar. 

 

Figur. 1. Finsk holistisk modell på dual career hämtad från (Wylleman, Reints, & De Knop, 2013). 
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På senare tid har även modellen använts av forskare för att analysera huruvida dual career 

hjälper eller stjälper elever som läser på en RIG-inriktning eller en NIU-inriktning (Kristiansen, 

2017, Ronkainen, Ryba, Littlewood & Selänne, 2018; Ryba, Stambulova, Selänne, Aunola & 

Nurmi, 2017; Stambulova, 2015; Stambulova, Engström, Franck, Linnér & Lindahl, 2015) till 

exempel. Ryba et al. (2017) har använt sig av Wylleman et al. (2013) modell på ett smidigt sätt 

när de konstruerade sina intervjuer för att få en bredare inblick i deras respondenters 

erfarenheter kring specifika biografiska, historiska samt kulturella aspekter. Ryba et al. (2017) 

menar vidare att denna tolkning av Wylleman et al. (2013) modell skapade en rikare holistisk 

förståelse för respektive respondents svar utifrån valet att satsa på både elitidrott och studier. 

 

Sammanfattningsvis kan dual career således ses som ett schematiskt verktyg där forskaren 

lättare kan skapa en förståelse över var hen befinner sig i livet och hur individens sociala tillvaro 

ser ut. Utifrån modellen kan sedan individen få en djupare förståelse över hur de kan skapa en 

balans kring – och för att hinna med samtliga delar av – sitt liv. För att se det ur ett vardagligt 

perspektiv kan man beskriva det utifrån synsättet universitetsstudier tillsammans med 

småbarnslivet där tider ska planeras, barnet/barnen ska lämnas vid förskola, sjukdomar och 

frånvarodagar kan dyka upp oväntat. Ur ett annat perspektiv kan man välja att se modellen på 

en universitetsstuderande som samtidigt balanserar en elitidrottssatsning i friidrott där bland 

annat skador och belastning måste tas in. På samma sätt som hos en individ som försöker 

planera in småbarnslivet i schemat blir stress en variabel då träningar ska planeras, tävlingar 

ska utföras och tiden blir knapp. Därav kan individen se modellen ur ett holistiskt perspektiv 

då modellen hjälper hen att se mer klarsynt på var de befinner sig i livet. 
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5. Metod  

5.1. Design 
Då syftet samt frågeställningen landade i att undersöka vilka hanteringsstrategier som 

respondenterna använde sig av föll valet väldigt snabbt på en kvantitativ metod då tanken var 

att samla in mycket och ytlig information på kort tid (Bryman, 2018). En surveyundersökning 

som var upplagd med flervalsfrågor där respondenterna använde sig av självskattning ansågs 

vara den bästa metoden för att enkäten skulle få en hög reliabilitet samt validitet.  

 

Tanken var att samla in så mycket data som möjligt vid ett speciellt tillfälle, en så kallad 

tvärsnittsstudie, för att se vilka strategier respondenterna använder sig av och reflektera den 

nuvarande situationen i skolorna (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010).  

 

Surveyundersökningen är upplagd med en typisk tvärsnittsdesign där huvudsyftet är att samla 

in så mycket kvantifierbara data som möjligt från ett urval ur en större population för att 

analysera utifrån minst två olika variabler från ett visst tillfälle eller tidpunkt. Allt för att kunna 

utröna ett samband eller hitta olika mönster kring surveyundersökningen (Bryman, 2018). 

5.2. Urval 
Totalt svarade sex gymnasieskolor varav två med en RIG-inriktning samt fyra skolor med NIU-

inriktning. Sammanlagt valde 66 elever att delta i undersökningen. Urvalsramen i studien 

gjordes utifrån antalet skolor som erbjuder en NIU- eller RIG-utbildning. En första tanke var 

att välja ut skolor som passade in till studien utifrån ett närliggande område för att kunna vara 

på plats när respondenterna skulle utföra enkäten. Men efter en kontroll över skolor i 

närliggande område som erbjöd likvärdig utbildning samt skolor som faktiskt svarade på 

kontakt tagen av författare fick området utökas för att nå den mängd data som kan anses vara 

godtagbar. Eftersom antalet skolor som faktiskt erbjuder liknande utbildning i Sverige är så 

pass stort och tidsramen för studien var begränsad togs kontakt utifrån ett kombinerat 

bekvämlighets- och kriterieurval där ett målinriktat urval gjordes för att anpassas till studiens 

syfte. Det slumpmässiga urvalet föll snarare på vilka idrottsskolor som valde att faktiskt svara 

på enkäten (Christoffersen & Johannessen, 2015). Eftersom samtliga respondenter läste på 

gymnasiet vid undersökningens tidpunkt varierade åldersspannet mellan 15 år och 19 år 

beroende på vilket år respondenten läste. 



8 
 

5.3. Bortfall 
Av 15 gymnasieskolor som kontaktades var det sex gymnasieskolor som valde att delta i 

studien. De nio som inte deltog tackade antingen nej till deltagande eller svarade inte på kontakt 

tagen av författaren. Av de sex skolorna som valde att delta hade två en RIG-utbildning 

(innebandy, ridsport) medan resterande fyra hade en NIU-inriktning (innebandy, ishockey, 

amerikansk fotboll, handboll). De nio gymnasieskolorna som valde att inte delta i 

undersökningen hade sju en RIG-inriktning (tennis, volleyboll, skidor, friidrott, badminton, 

bowling) och två gymnasieskolor hade NIU-inriktning (fotboll, ishockey). Av 66 svarande 

elever på enkäten föll en ur då hen inte ansågs svara seriöst kring könsfrågan. 

5.4. Mätinstrument 
Mätinstrumenten i studien är uppdelade kring idrott, studier samt privatliv för att se vilka 

hanteringsstrategier respondenterna använder sig av i de olika kategorierna. Frågorna i 

enkätformuläret är delvis hämtat från Engström (2011) samt från Stambulova et al. (2015) som 

presenterar viktiga hanteringsstrategier för denna studie (redovisas nedan) kopplade till 

Engström (2011). Strategier som är hämtade från Engström (2011) samt Stambulova et al. 

(2015) är: ”Jag ger 100 procent”, ”Jag fortsätter att kämpa trots motgångar”, ”Jag försöker lära 

mig av tidigare erfarenheter”, ”Jag anpassar mig efter min omgivning”, ”Jag försöker undvika 

negativa miljöer så mycket som möjligt”, ”Jag förbereder mig i förväg inför viktiga händelser” 

samt ”Jag har tydliga mål”. Därutöver har författaren själv lagt till egna strategier i form av 

”Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller min…”, ”Mina … kommer i första hand”. 

Frågorna i sin tur är återkommande för att ta reda på huruvida respondenterna använder sig av 

strategierna annorlunda i idrott, studier, respektive privatliv. Totalt har innefattade enkäten 26 

frågor uppdelat på fem sidor. Enkäten tog mellan fem till tio minuter att genomföra. 

 

Enkätundersökningen lades upp enligt flera olika avsnitt. Först fick respondenterna svara på 

frågor om kön, födelseår samt vilken idrott de utövade. Därefter följde fyra olika avsnitt där 

allmänna frågor, idrott, studier samt privatlivet delades upp. Avslutningsvis fick respondenterna 

välja om de var något som de ville delge ansvarig för enkäten via en fri textruta samt 

information om att de inte kunde ändra några svar när de väl hade skickat in enkätsvaren. 

Enkäten var upplagd som ett strukturerat frågeformulär där flera olika alternativ fanns att välja 

bland. Därigenom kan studien också påvisa en klarare bild över vad för strategier som 

respondenterna använder sig mest eller minst av istället för frågor som är begränsade endast till 

ja- eller nej-svar (Stukát, 2011).  
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5.5. Genomförande 
En första kontakt togs med respondenternas respektive lärare, instruktörer eller ansvarig rektor 

för utbildningen som fick ta ställning om deras elever skulle delta i studien. Efter att ansvarig 

lärare, instruktör eller rektor godkänt deltagande skickades en digital enkät samt 

informationsbrev om studien ut till ansvariga som distribuerade vidare till respondenterna på 

respektive plattformar som eleverna hade gemensamt. På detta vis hade ansvarig för studien 

ingen möjlighet att påverka respondenter på något vis samt samlade inte in data i form av 

mejladresser eller liknande kontaktuppgifter.  

 

Eftersom studien genomfördes digitalt av elever på olika platser i Sverige fanns ingen möjlighet 

för ansvarig för studien att överse genomförandet av enkätundersökningen och hade heller 

ingen direktkontakt med respondenterna utan författaren fick förlita sig på att respondenterna 

läste informationsbrevet samt genomförde undersökningen på ett korrekt sätt. 

Tillvägagångssättet har givetvis sina för- och nackdelar. Den stora fördelen med att distribuera 

enkäten på detta vis är att den kan nå ut till många på samma gång.  

 

En för- och nackdel är att det endast är en länk som respondenten behöver trycka på för att 

genomföra enkäten. Enkätundersökningen är endast ett knapptryck bort och går då snabbt att 

genomföra. Men enkäten kan också vara lätt för respondenten att ignorera då den är just – ett 

knapptryck bort (Bryman, 2018).  

5.6. Databearbetning 
Av 66 svarande på enkäten var det 65 respondenter som fyllde i den på ett korrekt sätt.  

Data har undersökts utifrån frågeställningen kring vilka strategier som eleverna använder sig 

av samt frågeställningen om det skiljer sig beroende på kön. Könsvariabeln har lagts in i 

respektive fråga för att kunna analysera och bearbeta data och se hur uppdelningen ser ut bland 

respondenterna. Därigenom har procentandelar tagits ut för att se huruvida strategierna stämmer 

väl in på respondenterna eller om respondenterna inte håller med alls om strategierna. 

Databearbetningen har genomförts utifrån nyckelfrågor såsom prioritering av idrott, studier och 

privatliv, om respondentens idrott, studier, privatliv går i första hand samt om kravbilden kring 

de tre delarna skiljer sig något. Samtidigt har respondentens vilja att ge 100 procent inom idrott 

och studier undersökts tillsammans med respondentens kravbild inom idrott och studier.  
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5.7. Reliabilitet och validitet 
För att bedöma om studien har hög eller låg reliabilitet samt validitet behöver begreppen i sin 

tur också förklaras innan studien kan visa på om den är trovärdig eller ej. Reliabiliteten av 

studien kan bedömas utifrån om den påverkas av slumpmässiga händelser eller om studien kan 

komma fram till samma eller liknande resultat om den genomförs på nytt (Bryman, 2018). 

Validitet kring denna studie bör i mesta möjliga mån betraktas genom mätningsvaliditet. En 

benämning kring validitet som även kan kallas för begreppsvaliditet. Med det menas om studien 

verkligen tar upp och analyserar de begrepp som studien har som mål att studera samt om 

strategierna i enkätundersökningen lämnar relevanta svar att analysera (Bryman, 2018). 

 

Reliabilitet går i sin tur att dela upp i tre olika kategorier. Stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet. Denna studie hade till exempel kunnat få en högre stabilitet om 

respondenterna hade fått svara på enkäten vid två olika tillfällen (förslagsvis i början och slutet 

av terminen). Om de båda undersökningarna då inte hade visat någon större skillnad hade 

studien fått en högre reliabilitet sett med stabilitet (Bryman, 2018). Vidare menar Bryman 

(2018) att även om de två undersökningstillfällena skulle visa på skillnader kan det ses som 

något positivt då händelser i det verkliga livet kan göra att respondenterna svarar olika kring 

enkätfrågorna. I denna studie symboliserar det skillnader och likheter kring huruvida 

respondenterna har lärt sig att hantera nya strategier – eller funnit andra strategier för att klara 

av balansen mellan idrott, studier och privatliv. 

 

För att undersökningen ska visa på en hög validitet krävs det att reliabiliteten visar upp en 

stabilitet kring begreppen som tas upp i denna studie. Om det inte finns någon stabilitet kring 

studien kommer det även att saknas validitet (Bryman, 2018). Ytterligare en aspekt som höjer 

validiteten på studien är användandet av frågeställningar. Flertalet strategier som används i 

enkäten har tidigare undersökts av andra forskare såsom Engström (2011) samt Stambulova et 

al. (2015) som har landat i liknande resultat.  

 

Anledningen till att surveyundersökningen får en högre reliabilitet kan beskrivas utifrån 

frågorna som ställdes i början av enkäten än vad studien hade haft om dessa frågor inte funnits 

med i beräkningen. Där fick respondenterna svara på frågor gällande ålder samt kön samtidigt 

som de också fick svara kring vilken idrott de utövade. Det ger författaren av studien möjlighet 

att analysera svaren med flera variabler kopplade till strategierna som följde i avsnitten under 

samt motsvarar frågeställningarna då syftet med studien var att undersöka skillnader och 
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likheter mellan olika strategier samt om det skiljer sig något beroende på kön och om det är 

några skillnader mellan idrott, studier samt privatliv (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

Utifrån förklaringarna vad begreppen validitet samt reliabilitet betyder kan utrönas att denna 

studie behöver vidare material för att få en högre reliabilitet samt validitet då studien endast i 

nuläget kan ses som en grund att stå på för vidare forskning – även om resultatdelen (kapitel 6) 

i sig visar på tydliga skillnader mellan respondenterna. Det man dock kan konstatera kring 

studien är att den berör syftet samt frågeställningarna som den var tänkt att undersöka och 

resulterar i att studien kan anses ha en viss reliabilitet och validitet även om studien skulle få 

en än högre trovärdighet om tiden hade funnits för att följa eleverna under en längre period.  

 

Något som motsäger reliabiliteten av denna studie torde vara möjligheten respondenterna hade 

att svara på surveyundersökningen. Det svaren inte visar är om respondenterna har suttit 

tillsammans och svarat på den, om de har hjälpt varandra eller vilken miljö respondenten har 

varit i vid svartillfälle. Har respondenten känt sig stressad eller pressad under tiden vid 

genomförandet. Det är variabler av genomförandet i studien som författaren inte har kunnat 

styra över och något som kan anses försvåra möjligheten till en hög reliabilitet i slutändan. 

 

Något som ytterligare har gett studien hög reliabilitet är valmöjligheten kring frågorna. Genom 

att eliminera att respondenterna har kunnat välja flera svarsalternativ per fråga har studien 

tvingat respondenten att ta ställning i frågan snarare än att välja flera alternativ – något som 

hade resulterat i att respondentens svar fått räknas till gruppen med bortfall (Bryman, 2018). 

Samtidigt kan detta tillvägagångssätt resultera i ett internt bortfall då respondenterna själva kan 

välja att inte fullfölja enkäten eller endast delvis svara på undersökningen. 

5.8. Etiskt förhållningssätt 
Elever samt lärare/ansvariga instruktörer/rektorer har blivit informerade över 

tillvägagångssättet kring denna studie. Samtliga har fått information om enkätens anonymitet, 

var data sparas samt vem eller vilka som kommer att få ta del av studien. Inga personuppgifter 

mer än födelseår samt kön har registrerats i enkäten och författaren har inte fått ta del av några 

kontaktuppgifter till respondenterna då information har delats via ansvarig lärare/ansvariga 

instruktörer/rektorer. Se även bifogade dokument nedan i denna studie. Respondenterna har 

även blivit informerade om att de själva väljer om de vill delta i studien. Denna information har 

respondenterna fått på två ställen.   
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Därigenom har författaren följt samtliga huvudpunkter som är viktiga att tänka på kring det 

etiska förhållningssättet då informationskravet har genomförts, respondenterna har fått ta del 

av att samtycke krävs för att genomföra studien, att informationen lagras på ett säkert och tryggt 

sätt samt ändamålet uppfyller syftet och inte delas med obehöriga personer (Christoffersen & 

Johannessen, 2015 & Stukát, 2011). Vidare har inga känsliga frågor bearbetats i denna studie 

då det studien har följt sitt huvudsakliga syfte att ta reda på vilka strategier som används och i 

vilken omfattning de används. Ingen påtryckning har skett från författaren och inga 

beroendeförhållanden har funnits mellan ansvarig för studien och respondenter (Stukát, 2011). 
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6. Resultat 
I det här kapitlet kommer studien att redovisa resultat från enkätundersökningen och visa med 

text och statistik huruvida det finns skillnader eller likheter mellan användningen av olika 

strategier vad det gäller studier, idrott samt privatliv och om det ser annorlunda ut beroende på 

om du identifierar dig som man eller kvinna. Av respondenterna (n=65) var drygt 60 procent 

män (n=39) och 40 procent kvinnor (n=26).  

6.1. Att ge 100 procent i idrott och i skolan 
Totalt 93 procent av männen anser att strategin ”Jag ger alltid 100 procent i min idrott” 

stämmer, stämmer väldigt bra eller stämmer precis medan det totalt är drygt 96 procent av 

kvinnorna som håller med männen (se tabell 1). Bland kvinnorna så är det endast knappt fyra 

procent och endast 7,7 procent av männen som anser att strategin bara stämmer till viss del eller 

inte stämmer alls vilket tydligt visar att både männen och kvinnorna satsar i sin idrott. 

Jämförelsevis visar studien att över hälften av kvinnorna inte ger 100 procent i skolan (3,8 % 

anser att det inte stämmer alls och 53,8 % anser att det stämmer till viss del) medan 56,4 procent 

av männen anser att det stämmer, stämmer väldigt bra eller stämmer precis (se tabell 2). 

 

Tabell 1. Respondenternas svar på strategin; ”Jag ger alltid 100 procent i min idrott” uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag ger alltid 100 procent i min idrott. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 3 (7,7%) 1 (3,8%) 

Stämmer 6 (15,4%) 6 (23,1%) 

Stämmer väldigt bra 11 (28,2%) 8 (30,8%) 

Stämmer precis 19 (48,7%) 11 (42,3%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 2. Respondenternas svar på strategin; ”Jag ger alltid 100 procent i skolan” uppdelat på kön.  

 Man Kvinna 

Jag ger alltid 100 procent i skolan. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 6 (15,4%) 1 (3,8%) 

Stämmer till viss del 11 (28,2%) 14 (53,8%) 

Stämmer 14 (35,9%) 4 (15,4%) 

Stämmer väldigt bra 6 (15,4%) 4 (15,4%) 

Stämmer precis 2 (5,1%) 3 (11,5%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

6.2. Prioriteringar i idrott/privatliv/studierna kommer i första hand 
När man jämför idrott, studier och privatliv och hur det prioriteras syns tydligt att privatlivet 

(familj, vänner, tid för sig själv) inte prioriteras nämnvärt. Av kvinnorna är det knappt 77 
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procent som anser att det stämmer till viss del eller att det inte stämmer alls medan 66 procent 

av männen är av samma åsikt (se tabell 5). Det går även att konstatera när man tittar i tabellerna 

att båda könen prioriterar liknande när det kommer till studier där över tre fjärdedelar av både 

männen och kvinnorna anser att studier endast kommer i första hand till viss del eller inte alls 

(se tabell 4). Sett till undersökningsresultaten är det idrotten som främst prioriteras av 

respondenterna då hela 73 procent av kvinnorna och 67 procent av männen anser att det att det 

stämmer, stämmer väldigt bra eller stämmer precis att de prioriterar sin idrott över sina studier 

(se tabell 3). 

  

Tabell 3. Respondenternas (n=65) svar på strategin; ”Jag prioriterar min idrott över mina studier” uppdelat på 

kön. 

  Man Kvinna 

Jag prioriterar min idrott över mina studier. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 3 (7,7%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 10 (25,6%) 7 (26,9%) 

Stämmer 7 (17,9%) 7 (26,9%) 

Stämmer väldigt bra 7 (17,9%) 7 (26,9%) 

Stämmer precis 12 (30,8%) 5 (19,2%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 4. Respondenternas (n=65) svar på strategin; ”Mina studier kommer i första hand” uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Mina studier kommer i första hand. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 13 (33,3%) 5 (19,2%) 

Stämmer till viss del 17 (43,6%) 15 (57,7%) 

Stämmer 5 (12,8%) 3 (11,5%) 

Stämmer väldigt bra 1 (2,6%) 3 (11,5%) 

Stämmer precis 3 (7,7%) 0 (0,0%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 5. Respondenternas svar på strategin; ”Jag prioriterar mitt privatliv” uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag prioriterar mitt privatliv (vänner, familj, tid för mig själv) över idrott och studier. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 10 (25,6%) 9 (34,6%) 

Stämmer till viss del 16 (41,0%) 11 (42,3%) 

Stämmer 11 (28,2%) 4 (15,4%) 

Stämmer väldigt bra 1 (2,6%) 1 (3,8%) 

Stämmer precis 1 (2,6%) 1 (3,8%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 
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6.3. Att fortsätta kämpa trots motgångarna i idrott/studier/privatliv 
Totalt 94,9 procent av männen och 96,2 procent av kvinnorna upplever att det stämmer, 

stämmer väldigt bra eller stämmer precis gällande att fortsätta kämpa trots eventuella 

motgångar de stöter på i sin idrott (se tabell 6). Gällande privatlivet har samtliga män svarat att 

det stämmer, stämmer väldigt bra eller stämmer precis. Ingen av respondenterna har svarat att 

det inte stämmer alls gällande privatlivet även om 7,7 procent av kvinnorna anser att det endast 

stämmer till viss del (se tabell 8). Gällande studierna kopplat till motgångar är det 50 procent 

av kvinnorna som anser att strategin inte stämmer alls eller endast stämmer till viss del medan 

det i männens fall endast är 28,2 procent som anser att det inte stämmer eller endast stämmer 

till viss del (se tabell 7). 

 

Tabell 6. Respondenternas svar uppdelat på kön på; ”Jag fortsätter kämpa trots motgångar i min idrott”. 

  Man Kvinna 

Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i min idrott. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 2 (5,1%) 1 (3,8%) 

Stämmer 7 (17,9%) 3 (11,5%) 

Stämmer väldigt bra 10 (25,6%) 12 (46,2%) 

Stämmer precis 20 (51,3%) 10 (38,5%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 7. Respondenternas svar uppdelat på kön på; ”Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mina studier”. 

  Man Kvinna 

Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mina studier. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 2 (5,1%) 1 (3,8%) 

Stämmer till viss del 9 (23,1%) 12 (46,2%) 

Stämmer 14 (35,9%) 4 (15,4%) 

Stämmer väldigt bra 10 (25,6%) 6 (23,1%) 

Stämmer precis 4 (10,3%) 3 (11,5%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 8. Respondenternas svar uppdelat på kön på; ”Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mitt privatliv”. 

  Man Kvinna 

Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mitt privatliv. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 0 (0,0%) 2 (7,7%) 

Stämmer 8 (20,5%) 7 (26,9%) 

Stämmer väldigt bra 12 (30,8%) 10 (38,5%) 

Stämmer precis 19 (48,7%) 7 (26,9%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 



16 
 

6.4. Respondenternas egen kravbild på idrott, studier samt privatliv 
Noterbart gällande de egna kraven som respondenterna sätter på sig själva var att ingen hade 

svarat att det inte stämmer alls när det kommer till höga krav på sig själv inom idrotten. Endast 

en kvinna (3,8%) och en man (2,6%) har svarat att det endast stämmer till viss del. Samtidigt 

anser 82 procent av männen att det stämmer, stämmer väldigt bra eller stämmer precis gällande 

att hinna med sitt eget privatliv medan siffran är något lägre bland kvinnorna, drygt 62 procent.  

 

Tabell 9. Respondenternas kravbild gällande privatliv uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller mitt privatliv. (ex. hinna med att träffa vänner, 

familj, tid för mig själv) Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 1 (2,6%) 2 (7,7%) 

Stämmer till viss del 6 (15,4%) 8 (30,8%) 

Stämmer 16 (41,0%) 7 (26,9%) 

Stämmer väldigt bra 8 (20,5%) 1 (3,8%) 

Stämmer precis 8 (20,5%) 8 (30,8%) 

Summa 

39 

(100,0%) 

26 

(100,0%) 

 

Tabell 10. Respondenternas kravbild gällande studier uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller mina studier. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 5 (13,2%) 1 (3,8%) 

Stämmer till viss del 11 (28,9%) 10 (38,5%) 

Stämmer 14 (36,8%) 8 (30,8%) 

Stämmer väldigt bra 5 (13,2%) 2 (7,7%) 

Stämmer precis 3 (7,9%) 5 (19,2%) 

Summa 38 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 11. Respondenternas kravbild gällande idrott uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller min idrott. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 1 (2,6%) 1 (3,8%) 

Stämmer 2 (5,1%) 2 (7,7%) 

Stämmer väldigt bra 8 (20,5%) 3 (11,5%) 

Stämmer precis 28 (71,8%) 20 (76,9%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

6.5. Respondenternas målbild i idrott och studier 
Inga av respondenterna har valt att svara att denna strategi inte alls stämmer in på dem när det 

gäller målbild för sin idrott. Endast tre män (7,7%) och två kvinnor (7,7%) har svarat att det 
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endast stämmer till viss del när det kommer till hens idrott. Noterbart av resultatet på 

frågeställningen kan ses att hela 50 procent av de kvinnliga respondenterna anser att det 

stämmer väldigt bra medan motsvarande siffra kan redovisas bland männens resultat på att det 

stämmer precis då nära hälften av dem har valt att svara detta. I jämförelse anser drygt 35 

procent av kvinnorna att det stämmer precis på dem (se tabell 12). 

 

Sett till respondenternas målbild när det kommer till sina studier i motsats till sin idrott kan man 

se att siffrorna är helt omvända när det kommer till det kvinnliga könet. Endast 7,7 % kvinnor 

anser att det stämmer precis in på dem när det kommer till en tydlig målbild gällande sina 

studier medan tre män (7,7%) har svarat att påståendet stämmer precis på dem. Istället är det 

knappt 58 procent som anser att strategin inte stämmer alls eller endast stämmer till viss del hos 

kvinnorna (se tabell 13).  

 

Sett till männen är det drygt 66 procent som anser att strategin stämmer, stämmer väldigt bra 

eller stämmer precis medan drygt 26 procent anser att det endast stämmer till viss del. Två av 

de manliga respondenterna (5,1%) har valt att fylla i att det inte stämmer alls medan det är en 

kvinna (3,8%) som svarat samma. Sett till svarsalternativen stämmer väldigt bra och stämmer 

precis är procentsatsen jämnt fördelad på drygt 23 procent (stämmer väldigt bra) respektive 

knappt åtta procent (stämmer precis) (se tabell 13). 

 

Tabell 12. Respondenternas målbild gällande idrott uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag har tydliga mål med idrotten. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Stämmer till viss del 3 (7,7%) 2 (7,7%) 

Stämmer 6 (15,4%) 2 (7,7%) 

Stämmer väldigt bra 11 (28,2%) 13 (50,0%) 

Stämmer precis 19 (48,7%) 9 (34,6%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 

 

Tabell 13. Respondenternas målbild gällande studier uppdelat på kön. 

  Man Kvinna 

Jag har tydliga mål med mina studier. Antal svar Antal svar 

Stämmer inte alls 2 (5,1%) 1 (3,8%) 

Stämmer till viss del 10 (25,6%) 14 (53,8%) 

Stämmer 15 (38,5%) 3 (11,5%) 

Stämmer väldigt bra 9 (23,1%) 6 (23,1%) 

Stämmer precis 3 (7,7%) 2 (7,7%) 

Summa 39 (100,0%) 26 (100,0%) 
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7. Diskussion  
I detta kapitel avhandlar uppsatsen studiens resultat samt metod utifrån dual career som 

teoretisk modell och diskuterar djupare fördelar och nackdelar med respektive del och huruvida 

resultaten är mätbara samt om metoden är användbar i syftet att analysera vilka strategier 

eleverna använder för att hantera idrott, studier samt privatliv.  

7.1. Resultatdiskussion 
”Respondenternas krav på sig själva att hinna med idrott, studier och privatliv” 

Sett till resultaten i undersökningen har respondenterna en större kravbild på sig själva att främst 

lyckas inom sin idrott. Studierna kommer i andra hand medan respondenternas privatliv inte 

prioriteras vidare mycket. Det intressanta i studien är dock att respondenterna i allt högre 

utsträckning har en större kravbild hos sig själva att hinna med sitt privatliv i motsats till att 

respondenterna väljer att inte prioritera sitt privatliv nämnvärt.  

 

Det studien kan lyfta fram ur detta resultat är att det finns en vilja och grundtanke från 

respondenterna att faktiskt prioritera sitt privatliv i en högre grad än vad de nuvarande gör men 

att idrotten och studier tar för mycket tid för respektive elev. Respondenterna har inte funnit en 

bra balans inom alla tre delar. Ett resultat som får ytterligare stöd i tidigare forskning då både 

Ryba et al. (2017) samt Stambulova et al. (2015) påpekar vikten av att hitta en balans rörande 

dual career när det kommer till idrott, studier och privatlivet.  

 

”Respondenternas prioritering av idrott, studier och privatliv” 

Resultatet förtydligas ytterligare när man läser av prioriteringen av respondentens idrott samt 

studier. Majoriteten av respondenterna väljer att prioritera sin idrott medan över 75 procent av 

båda könen inte väljer att lägga stor vikt vid sina studier. Ett resultat som får stöd av Ryba et 

al. (2015) samt Stambulova et al. (2015) som har kommit fram till liknande resultat där deras 

respondenter lade mer energi på sin idrott än sina studier och sitt privatliv när det kom till 

kraven att hantera övergången till en RIF-utbildning som kan ses som applicerbar i detta fall.  

 

”Respondenternas målbild till sin idrott och sina studier” 

När det kommer det respondenternas målbild var det märkbart att majoriteten av respondenterna 

hade en tydligare målbild med sin idrott än vad de hade med sina studier. Något som får 

ytterligare stöd i Engström (2011) som fick fram likvärdiga resultat då ”tydliga mål” var mest 

applicerbart till elitidrotten när resultaten analyserades i studien. Av resultaten att döma kan 
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man konstatera att respondenterna har lättare att sätta upp mål för sig själva inom sin idrott än 

inom sina studier. Det går dock att diskuteras om målbilden skulle se annorlunda ut om 

respondenterna hade prioriterat skolan mer än sin idrott. Det påståendet heller inte svarar på är 

huruvida respondenterna finner det svårt att sätta upp en tydlig målbild i sina studier på grund 

av eventuell tidsbrist. 

 

”Respondenternas svar på om de fortsätter att kämpa trots motgångar i sin idrott, sina studier 

samt i sitt privatliv” 

På enkätfrågan ”jag fortsätter att kämpa trots motgångar” har respondenterna svarat på liknande 

sätt oavsett könstillhörighet. Noterbart är att majoriteten av respondenterna (oavsett kön) 

fortsatte att kämpa trots motgångar i sin idrott samt i sitt privatliv men när det gäller hens studier 

var resultatet mer uppdelat. Bland kvinnorna var det hälften som ansåg att de faktiskt kämpade 

vidare medan den andra hälften inte ansåg sig göra det eller endast gjorde det till viss del. 

Procentandelen var betydligt lägre bland männen där endast strax över 28 procent ansåg att de 

höll med det motsatta könet. Detta resultat ligger i motstridighet till Engström (2011) som kom 

fram till att strategin ”att fortsätta trots motgångar” användes likvärdigt hos samtliga av 

respondenterna. Huruvida resultatet i denna studie skulle se annorlunda ut om den genomförts 

som Engström (2011) under två olika tillfällen är oklart. 

 

På samma sätt som Engström (2011) visade på att eleverna svarade liknade kring om de gav 

100 procent i skolan och idrotten så visar denna studie på andra resultat där över 50 procent av 

både männen och kvinnorna inte använder sig av strategin när det kommer till sina studier. 

Däremot anser hela 93 procent av männen och 96 procent av kvinnorna att de använder sig av 

strategin när det kommer till deras idrott.  

 

Summering av resultatdiskussionen 

Sammanfattningsvis kan denna studie dra slutsatsen att störst fokus läggs kring respondenternas 

idrott medan det finns en stor önskan hos respondenterna att faktiskt använda sin tid mer till sitt 

privatliv. Av resultatet att döma utifrån samtliga svar på strategierna i undersökningen läggs 

det inte någon vikt alls eller endast lite vikt hos respondenternas studier vilket kan vara 

alarmerande då risken att hoppa av studier eller idrott blir högre om eleverna inte kan hitta en 

jämn balans mellan de tre faktorerna vilket Ryba et al. (2017) och Stambulova et al. (2015) 

redan kommit fram till. Jämförelsevis kan studien hänvisa till Wylleman et al. (2013) teoretiska 

modell över dual career vad gäller verktygen som forskare kan använda sig av för att analysera 
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resultaten i denna studie. Respondenterna i studien tillhör de sena tonåren och har ett, gällande 

sina sociala relationer, stort behov av kontakt från vänner och familj, bland annat. Därav kan 

resultaten av studien återigen kopplas till Ryba et al. (2017) samt Stambulova et al. (2015) som 

menar att balansen livet mellan idrott, studier och privatlivet är viktig för att kunna hantera 

övergångarna som sker när individen ska göra övergången till nästa steg. 

 

Samtidigt kan det diskuteras huruvida respondenterna löper större risk för att drabbas av en 

mental sjukdom, drabbas av ett minskat självförtroende eller ramla in i en form av beroende om 

strategierna i fråga inte är effektiva för respektive respondent. Det är i alla fall något som 

Schinke et al. (2017) menar då ineffektiva strategier i längden kan leda till depressioner, 

droganvändning eller ångest samt andra mentala prövningar hos eleven. Slutsatsen av denna 

studie i kombination med tidigare forskning bör därmed landa i måendet och strategier hos 

elever med dubbla karriärer är något som måste undersökas ytterligare för att fånga upp 

eventuell mental ohälsa hos respektive elev.  

7.2. Lärarprofessionens roll i dual career 
Arbetet med dual career bör vara en flytande frågeställning hos lärare och rektorer på 

idrottsgymnasium som kontinuerligt följs upp och förbättras. Att lärare, tillsammans med 

elevernas tränare och familjer hittar ett sätt för eleven att lättare finna en balans i livet. 

Prioriteringar bör ses över tillsammans med eleven huruvida de faktiskt fokuserar rätt. Ett arbete 

med lärare och elever för att förstå innebörden av dual career och det positiva i att ha någonting 

att ”falla tillbaka på” i form av studier är något som bör implementeras i skolverksamheten för 

att ytterligare belysa det faktum att det inte är alla som får chansen att leva på sin idrott. Det är 

dock en svår nöt att knäcka då bristen på lärare i nuläget är kritisk samtidigt som många skolor 

saknar timmar till detta upplägg kan det vara svårt att applicera i verksamheten på kort tid.  

 

Lärare kan ta lärdom av resultaten som tydligt visar på att eleverna i mångt och mycket 

prioriterar bort sina studier samtidigt som eleverna inte hinner med sitt privatliv. Lärarkåren 

kan därmed behöva se över sina rutiner kring hur de arbetar med sina elever kring motivation, 

förmåga att prioritera för eleverna samt försöka skapa möjligheter för sina elever att ges chans 

till att ha ett fungerande privatliv. Studien visar dock inte på hur man ska gå tillväga med dessa 

resultat utan snarare att det kan se ut på det här viset i dagens skola. 
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7.3. Metoddiskussion 
Den kvantitativa metoden i formen av enkätundersökning och survey online är ett smidigt sätt 

att få ut studien till fler respondenter på varierande platser av Sverige. Ett problem som är 

tydligt i studien är dock att det inte går att övervaka om respondenterna gör undersökningen 

eller för den delen förstår studien. Det är därför av yttersta vikt att enkätundersökningen är 

utformad på ett sådant sätt att den inte går att misstolkas. I denna studie användes ett förkodat 

frågeformulär där respondenten endast hade fem alternativ att välja mellan och var därav hårt 

strukturerat. Frågorna som ställdes var konkreta och följde hela tiden en röd tråd som gjorde 

det smidigare för respondenten att förstå enkäten (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

En respondent har dock lämnat svar i textrutan i slutet av enkäten där hen påtalar att det ”kom 

samma frågor flera gånger”. Då detta var tanken med enkäten för att kunna jämföra olika 

variabler kring idrott, studier, privatliv borde möjligtvis detta ha förtydligats ytterligare. 

 

Utifrån svaren som respondenterna har lämnat i denna undersökning tyder inget på att 

respondenterna har missuppfattat studiens syfte eller missförstått frågorna som har ställts till 

dem utifrån ett flervalsalternativ. Självskattningsmetoden kan dock ses som ett problematiskt 

område då det också handlar om respondenternas egen självbild och egen självuppfattning. 

Författaren av studien får i denna undersökning utgå från att eleverna har svarat 

sanningsenligt på frågorna vilket – i utsträckning de gavs tillåtelse till i och med 

förtydligandet av anonymiteten – också har gjort. Det går dock att diskutera att svaren från 

respondenterna inte är tillräckliga och fler respondenter behöver svara på enkäten. 
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7.4. Fortsatt forskning 
En intressant del i vidare forskning som inte tas upp i denna rapporten är mängden med tid som 

eleverna lägger på sin idrott jämförelsevis med sina studier eller sitt privatliv. Hur 

respondenterna fördelar sina timmar av det vakna dygnet relaterat till idrott, studier samt 

privatliv och hur den fördelningen ser ut. Ytterligare vidare forskning i ämnet kan te sig i hur 

dual career är förknippat med mental ohälsa och i vidare utsträckning – huruvida avsaknad av 

hanteringsstrategier kan påverka elevernas hälsa – både fysiskt och psykiskt.  

 

Efter denna studiens genomförande anser författaren att ytterligare belysning behöver göras 

kring frågan angående elevers privatliv i anslutning till kravbild och prioritering. Eftersom 

respondenterna anser sig sätta en hög kravbild på sig själva när det kommer till att hinna med 

privatlivet men samtidigt inte känner att de kan prioritera sitt privatliv bör det vara en ytterst 

intressant fråga att gräva vidare i då flera faktorer säkerligen kan spela in och kan påverka elever 

på ett mentalt plan samt ett fysiskt plan.
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Bilagor  

Informationsbrev till respondenter 
”Hej!  

 

Vad kul att du vill ställa upp på att göra just min enkät. Det betyder otroligt mycket för mig på 

min väg att bli lärare i ämnet idrott och hälsa!  

 

Enkätundersökningen handlar om hur du som elev hanterar olika situationer inom din idrott, 

skola samt ditt privatliv/din fritid.  

Enkäten är uppdelad i fyra delar med olika påståenden som är rangordnade efter 1 = Stämmer 

inte alls till 5 = Stämmer precis. Där svarar du så ärligt som du kan utefter hur väl dessa 

påståenden passar in på dig gällande din idrott, din skola eller ditt privatliv/din fritid. 

 

Enkäten är helt anonym, tar mellan 5-10 minuter att svara på och svaras på genom länken 

nedan.  

 

Du kan välja att svara på enkäten via din mobil, din surfplatta eller din dator.  

 

Tack återigen för att du väljer att svara på min enkät och hjälper mig att bli den bästa 

idrottsläraren jag kan bli!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Ansvarig student för studien: 

Mattias Ardell 

Karlstad universitet 

mattarde100@student.kau.se 

Handledare: 

Johan Högman 

johan.hogman@kau.se” 

 

 

mailto:mattarde100@student.kau.se
mailto:johan.hogman@kau.se


 

Surveyundersökning 
Syftet med studien är att ta reda på vilka hanteringsstrategier elever som läser på NIU eller RIG 

använder sig av för att klara av idrott, studier och privatliv. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats 

i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är en molntjänst 

utanför Karlstads universitet. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. För mer information om hur 

Karlstads universitet behandlar personuppgifter, se https://www.kau.se/gdpr 

Ansvarig student för studien: 

Mattias Ardell 

mattarde100@student.kau.se 

Handledare: 

Johan Högman 

johan.hogman@kau.se 

 

 

2. Jag är född år ... (ex. Jag är född år 1987) 

 

  

1 . Jag är ...  

Man 

Kvinna 

Om du identifierar dig på annat vis, specificera 

https://www.kau.se/gdpr
mailto:johan.hogman@kau.se


 

3. Jag utövar/spelar ... (ex. Jag spelar innebandy) 

 

Generella frågor 
Först kommer några frågor om dig som person. 

4. Jag försöker att undvika negativa miljöer/situationer så mycket som möjligt. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

5. Jag anpassar mig efter min omgivning. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

6. Jag planerar min tid. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

7. Jag förbereder mig i förväg inför viktiga händelser. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

  



 

Idrott 

I den här delen ska du svara på påståenden om hur väl dessa hanteringsstrategier passar in på dig 

gällande din idrott. Alltså på vilket vis du väljer att hantera olika situationer i din idrott. 1 = Stämmer 

inte alls 

5 = Stämmer precis 

8. Jag prioriterar min idrott över mina studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

9. Jag lär mig av mina erfarenheter från min idrott. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

10. Jag har tydliga mål med idrotten. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

11. Jag ger alltid 100 procent i min idrott. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

  



 

12. Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller min idrott. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

13. Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i min idrott. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

Studier    

I denna del ska du svara på påståenden om hur väl dessa hanteringsstrategier passar in på dig 

gällande dina studier. Alltså på vilket vis du väljer att hantera olika situationer i dina studier. 1 = 

Stämmer inte alls 

5 = Stämmer precis 

14. Mina studier kommer i första hand. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

 

15. Jag väljer att skjuta upp uppgifter som inte är viktiga för stunden. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 



 

16. Jag lär mig av mina erfarenheter från mina studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

17. Jag ger alltid 100 procent i skolan. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

18. Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller mina studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

19. Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mina studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

 

 

20. Jag har tydliga mål med mina studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 



 

Privatliv 

I denna del ska du svara på påståenden om hur väl dessa hanteringsstrategier passar in på dig själv 

gällande ditt privatliv. Alltså på vilket vis du väljer att hantera olika situationer i ditt privatliv. 

1 = Stämmer inte alls 

5 = Stämmer precis 

21. Jag prioriterar mitt privatliv (vänner, familj, tid för mig själv) över idrott och studier. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

22. Jag lär mig av mina erfarenheter från mitt privatliv. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 

23. Jag fortsätter att kämpa trots motgångar i mitt privatliv. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

24. Jag ställer höga krav på mig själv när det gäller mitt privatliv. (ex. hinna med att träffa 

vänner, familj, tid för mig själv) 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra  

Stämmer precis 



 

25. Jag väljer att skjuta upp uppgifter som inte är viktiga för stunden. 

Stämmer inte alls 

Stämmer till viss del 

Stämmer 

Stämmer väldigt bra 

Stämmer precis 

Tack för din medverkan!  

Är det någonting du vill lägga till angående enkäten går det bra att fylla i det 
nedan! 

Tänk på att när du klickar på "Skicka nu" kan du inte längre ändra dina svar i 
enkäten.  

26.  

 
 


