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Fysisk aktivitet har länge varit en del av skolan i form av idrott. På gymnasienivå 

finns möjligheten att söka till idrottsgymnasium. Huvudsyftet med 

idrottsgymnasium är att hjälpa eleverna uppnå en internationell nivå i sin idrott och 

samtidigt ge en bas till fortsatt utbildning efter avslutad karriär. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka elevernas upplevelser av att ha studerat på 

hockeygymnasium med kombinerad karriärsatsning inom ishockey och 

gymnasiestudier. Metod: Fem manliga utexaminerade elever från ett 

hockeygymnasium deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes genom semi- 

strukturerade intervjuer En intervjuguide skapades av studenten som berörde 

delarna möjlighet till karriär inom ishockey, motivation och skolprestation. 

Intervjuerna transkriberades och en innehållsanalys genomfördes. Resultat: 

Respondenter upplevde en ökad möjlighet till att kunna göra karriär inom ishockey, 

den största bidragande faktorn var den ökade träningsmängden idrottsgymnasium 

medför. Andra faktorer som individanpassad träning och socialt stöd hade också en 

positiv påverkan på möjligheterna. Motivationen till att göra karriär förändrades 

olika, både positivt och negativt, för respondenterna under skolgången. Slutsats: 

Hockeygymnasium upplevdes ge ökade möjligheter till att kunna göra karriär inom 

idrotten. Möjligheten till att studera vidare upplevdes även som goda trots missnöje 

med valmöjligheter av gymnasieprogram. 

 

Nyckelord: Elitidrott, idrottsgymnasium, skolprestation, sport 

 

 

Physical activity has long been a part of school in the form of physical education. 

In high school there is the possibility to apply for a sport oriented high school. The 

main objective of Sports oriented high schools is to help students achieve an 

international level in their sport while providing a good education. Aim: The aim 

of this study was to examine students’ experiences of studying at sport oriented 

high school with a combined career venture in ice hockey and high school 

education. Method: Five male graduates from a ice hockey oriented high school 

participated in the study. Data collection was carried out through semi-structured 

interviews. An interview guide was created by the scientist and its content were; 

opportunity for career in ice hockey, motivation and school performance. The 

interviews were transcribed and a content analysis was carried out. Results: 

Respondents experienced a better opportunity to be able to pursue a career in 

hockey, the primary contributing factor was the increased training volume. Other 

factors as personalized training and social support also had a positive effect on the 

increased opportunity. The motivation to pursue a career changed differently, both 

positive and negative, for the respondents. Conclusion: Ice Hockey oriented high 

school was perceived to provide increased opportunities to be able to pursue a 

career in Ice hockey. The possibility to study further was perceived as good despite 

dissatisfaction with the available choices of education program. 

 

Key words: Competitive sports, school effort, Sport, Sport oriented high school 
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Introduktion  

Fysisk aktivitet har länge varit en del av utbildningen i skolan i form av idrott.  Studier har 

visat att om mer tid läggs på fysisk aktivitet under skoltid kan den mentala och fysiska hälsan 

förbättras, sociala färdigheter utvecklas och riskbeteenden reduceras (Trudeau & Shephard 

2008; Taras 2005). Längre upp i skolsystemet, på gymnasienivå, finns det möjlighet att söka 

till idrottsgymnasium. Elever med stort idrottsintresse som står inför val av gymnasium kan 

därför söka ett gymnasium med idrottsinriktning, detta för att ha möjlighet att kombinera 

studier med en satsning på att göra karriär inom sin idrott. Detta kan ske genom att studera på 

antingen ett riksidrottsgymnasium eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).  

 

Ett av huvudsyftena med idrottsgymnasium är att kunna hjälpa eleverna uppnå en 

internationell nivå i sin idrott samtidigt som de får en bra utbildning att eventuellt använda sig 

av vid avslutad idrottskarriär. En av de stora skillnaderna på idrottsinriktade gymnasium i 

Sverige jämfört mot övriga världen är att i Sverige tävlar/tränar man med en klubb och inte 

för skolan eller programmet man studerar på (Ferry, Meckbach & Larsson 2013). Det är 

därför oftast ett samarbete mellan gymnasieskolan och en idrottsklubb på orten som utgör den 

idrottsinriktade linjen.  

 

Tidigare har idrottsinriktade elever valt bort fokus från studierna för att kunna träna ännu 

hårdare (Mets, 2002). Studier har även visat att idrottssatsande elever var mindre förberedda 

för college och uppnådde sämre skolprestationer än den generella studentpopulationen (Purdy, 

Eitzen & Hufnagel 1982; Snyder & Spreitzer 1990). Det har också uppmärksammats att 

idrottssatsande elever har lättare att identifiera sig själv mer som atleter än elever vilket kan 

ha en negativ påverkan på studieresultat (Stambulova et al. 2014). Med idrottsinriktat 

gymnasium siktar man på att idrottssatsande elever ska få samma grundutbildning som övriga 

elever.  Utöver det ingår även avsatt tid för träning som en del av utbildningen med hjälp av 

kunniga coacher och tränare (Mets 2002). 

 

I dagsläget finns det totalt 31 gymnasier i Sverige som är certifierade elithockeygymnasier 

och har tillstånd av Skolverket att bedriva NIU-utbildning. Certifieringen av ett 

elithockeygymnasium innebär att det Svenska Ishockeyförbundet (SIF) understödjer 

verksamheten och dess sportsliga kvalité. Genom uppföljning ser även SIF till att 

gymnasieskolan och föreningen uppfyller kraven på de sportsliga och skolmässiga 
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förhållanden för att studenten ska få så goda möjligheter som möjligt att kombinera 

gymnasiestudierna med en elitsatsning inom ishockey (Svenska Ishockeyförbundet 2015). 

 

Vid dessa elithockeygymnasier bedrivs ishockeydelen på utbildningen av elitutbildade 

instruktörer för att säkerställa god kvalité inom utbildningen. Vid ansökning till 

elithockeygymnasier informeras den sökande om att träningens kvalitet och kvantitet kommer 

ökar markant mot vad eleven varit van vid tidigare (Svenska ishockeyförbundet 2015). Det 

räcker alltså inte bara med talang för att orka med att gå på elithockeygymnasium och nå en 

positiv utveckling inom ishockeyn. Specialidrotten, i det här fallet ishockey, är endast en del 

av den totala ishockeyutbildningen för eleven och utförs under skoltid. Den andra 

ishockeydelen utgörs av träningar/matcher genom ishockeyföreningen på kvällar och helger. 

Det är därför föreningens ansvar att se till att eleven ges möjlighet till speltid och träning 

inom föreningen eller i en annan förening på den nivån så det på bästa sätt ska gynna elevens 

utbildning ishockeymässigt (Svenska ishockeyförbundet 2015). 

 

NIU hockey på Jämtlands gymnasium (JGY) erbjuder varje år plats för 14 stycken elever att 

studera på deras utbildning (Jämtlands Gymnasium 2015). Detta innebär att det är tuff 

konkurrens att bli utvald och det ställer höga krav på individen. När eleven sedan blir antagen 

till NIU-hockey i Östersund får eleven själv välja att studera antingen Samhällsvetenskap-, 

Naturvetenskap- eller barn och fritidsprogrammet på JGY. Eleverna på NIU-hockey läser 

därför nödvändigtvis inte på samma gymnasieprogram (Jämtlands Gymnasium 2015). De 

olika programmen ställer olika krav på elevens skolprestation, valet av det program som 

eleven väljer ger också olika förutsättningar för att senare kunna studera vidare till olika 

utbildningar. 

 

Elever på NIU-hockey vid JGY har morgonträning inom skolan ca 4 dagar i veckan och 

kvällsträningar och matcher med föreningen. Utöver den stora träningsmängden ska de också 

studera och få godkänt i kurserna som ingår på respektive gymnasieprogram. Det kan därför 

bli långa dagar vilket ställer höga krav på eleven. Detta leder till funderingar kring elevernas 

upplevelse av hur effektivt det har varit att studera på ett hockeygymnasium? Upplevdes det 

som möjligt att få en god gymnasieutbildning och samtidigt satsa på en karriär inom 

ishockey?  
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Det finns i skrivande stund för den här studien väldigt lite forskning kring effektiviteten av 

idrottsgymnasiums och dess bidragande till svensk idrott och förmågan att ta fram framtidens 

idrottsmän och idrottskvinnor. Därför skulle det vara intressant att höra upplevelser från 

elever som tidigare studerat på hockeygymnasium hur det har påverkat dem som idrottare och 

elever. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka elevernas upplevelser av att ha studerat på 

hockeygymnasium med en kombinerad karriärsatsning inom ishockey och gymnasiestudier.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplevde du som studerat vid hockeygymnasiet förutsättningarna att uppnå en 

karriär inom ishockeyn? 

 

- Hur har du som studerat upplevt att skolprestationen påverkades av den inkluderade 

träningen på skoltid som hockeygymnasium medför? 
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Metod  

Respondenter 

Fem manliga utexaminerade elever från NIU-hockey vid JGY deltog i den här kvalitativa 

studien, samtliga respondenterna var födda år 1995 och därmed 19-20 år gamla. För att 

rekrytera respondenter kontaktades tränaren på NIU-hockey vid JGY för att få 

kontaktuppgifter till de 14 eleverna som tog studentexamen 2014. Dessa 14 elever fick sedan 

ett informationsmail med förfrågan om att delta i studien. Deltagandet i studien var frivilligt 

och 5 valde att delta.  

 

Respondenterna valdes till studien utifrån ett specifikt inklusionskriterie. Detta var att 

respondenterna skulle ha studerat och blivit examinerad på NIU-hockey Jämtlands 

gymnasium vilket samtliga som förfrågades överensstämde med. Det var inget krav att 

respondenterna fortfarande skulle vara aktiv inom ishockey. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Till denna kvalitativa studie genomfördes datainsamlingen genom semi- strukturerade 

intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en intervjuguide, vilket är en lista 

över olika teman med frågor som ska leda till svar på studiens frågeställning. Forskaren ställer 

samma frågor till alla respondenter, men ordningsföljden på frågorna kan variera beroende på 

vilka svar som ges. Detta kräver att forskaren lyssnar aktivt och kan vara flexibel för att få ett 

bra flöde i intervjun. Frågorna strukturerades med öppna svarsmöjligheter vilket leder till ett 

bredare svar från respondenten (Bryman, 2011). 

 

Procedur  

Före detta elever vid NIU-hockey Östersund som utexaminerats 2014 kontaktades via mail 

om deltagande i studien. Vid visat intresse att delta i studien bestämdes tid för träff och 

intervju. En intervjuguide skapades av forskaren, intervjuguiden berörde delarna (1) möjlighet 

till karriär inom ishockey, (2) motivation och (3) skolprestation (bilaga 2). Dessa delar kan 

ses som grundpelarna i resultatet och inom varje del var det ett flertal frågor som berörde 

ämnet. Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna fylla i ett informerat samtycke 

(bilaga 1) om att delta i studien. Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in genom 

ljudupptagning, intervjuerna varade mellan 10-20 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan 

och analyserades därefter med hjälp av en innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004) 
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Innehållsanalys 

Efter transkribering av intervjuerna så lästes de igenom upprepade gånger för att få en 

uppfattning om innehållet. Liknande och olika svar i texterna markerades. Innehållsanalysen 

genomfördes sedan enligt Graneheim & Lundman (2004) på följande sätt: 

  

1) All text kring syftet sammanfördes 

2) Texten kortades ned till meningsbärande enheter 

3) Det viktigaste i texten koncentrerades och kodades. 

Exempel för hur innehållsanalysen genomfördes presenteras även i bilaga 3.  

 

Validitet 

Inom kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet istället för validitet. Det som 

påverkar trovärdigheten är hur väl insamling av data och processerna för analys 

överensstämmer med det avsedda syftet med forskningen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdigheten bedöms egentligen utifrån hela forskningsprocessen men förhållningssättet 

vid insamling av data och innehållsanalysen är som tidigare nämnt de delar med störst 

påverkan (Graneheim & Lundman, 2004). Ofta sker insamling av data i kvalitativa studier 

genom intervjuer och dessa kan lätt tolkas på olika sätt varpå analysprocessen spelar en viktig 

roll för trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  Om frågorna i intervjuerna leder till 

svar på syftet/frågeställningarna och respondenterna är tagna ur en målgrupp som berörs av 

syftet ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten 

ytterligare går det att stärka texten med representativa citat (Kvale & Brickman 2009). 

 

Etiska överväganden 

Alla respondenter var informerade om att deltagande i studien var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange skäl enligt 

Helsingforsdeklarationen (1996). De var även informerade om att deras personuppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt samt att ljudinspelningarna från intervjuerna skulle raderas när 

studien var färdigskriven. Studien följde ett etiskt förhållandesätt utifrån forskningsetiska 

principers (Vetenskapsrådet, 2014) fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Resultat  

Resultatdelen är indelad i tre olika teman, dessa är (1) Upplevd möjlighet till att göra karriär 

inom ishockey, (2) motivation och (3) skolprestation. Dessa Teman ligger till grund för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Exempel för hur resultaten tagits fram presenteras 

i tabell 1 (bilaga 3). 

 

Upplevd möjlighet till att göra karriär inom ishockey 

Det som är gemensamt för samtliga 5 respondenter (R) är att de upplevde en bättre möjlighet 

till att kunna göra karriär inom ishockey efter att ha gått på hockeygymnasium. Fyra av 

respondenterna anger att den största bidragande faktorn till det är den ökade 

träningsmängden. Eleverna på NIU-hockey har ca 6-7 träningspass i veckan med 

utbildningen, samt 3-4 kvällsträningar och 1-2 matcher i veckan med föreningen 

 

”Jag tycker framförallt alla träningsmöjligheter. Vi hade hela förmiddagar 4 

gånger i veckan i alla fall till bara träningar och det gjorde att man bara fick 

fokusera på det fram till lunch. Så det gör sjukt mycket tycker jag att du både 

hinner med fys- och isträning.” [R3] 

 

”Jo men det har väl påverkat mycket tycker jag, man har liksom fått chansen i tre 

år att träna dubbelt så mycket mot vad man brukar göra.. och då har man fått bra 

förutsättningar för att kunna lyckas tycker jag.” [R5] 

 

Respondenterna verkar eniga om att den ökade träningsmängden är bidragande för en ökad 

möjlighet till karriär i ishockey. En ytterligare träningsrelaterad faktor är att träningen blir 

individanpassad, samtliga respondenter tycker det är viktigt men det råder olika meningar om 

hur det tillämpades under skoltiden. 

 

”Jag tycker att själva grunden i ett hockeygymnasium är att utveckla spelare 

individuellt, det är inte så mycket lag och lagträning… Från början var det mer, typ 

1:an 2:an, då tyckte jag det var mer teknik och individuell träning, mer inriktat på 

det. Sen i 3:an kunde det lätt sväva iväg och lika gärna bli match och så men i 1:an 

och 2:an tyckte jag vi hade ganska klar inriktning på att utbilda och utveckla 

individen och det är väl det som är själva grejen med det hela.” [R1] 

 

”Innan och efter varje läsår så har vi fått snackat med tränarna och gått igenom 

vilka mål och såhär, som vad har man för mål med den här säsongen och om det är 

något man vill träna extra på. Så man får utveckla det man själv behöver träna på 

också så det tycker jag har varit bra. Sen efter säsongen går man igenom igen, har 

man uppnått målen och hur har det gått och vad behöver man träna på till nästa 

säsong och sådär. Så det har också varit bra tycker jag!” [R3] 
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Ansvaret för att träningen blir individanpassad ligger hos tränarna och deras påverkan spelar 

därför en viktig roll i elevernas utveckling. Samtliga respondenter tycker att tränarna har 

stöttat dem under åren men två av dem [R1, R2] upplever att det har varit till och från. 

 

”Ja det är lite olika vilka man har haft och så, men jag tycker ändå att vi har haft 

ganska bra stöd och fått det ganska bra förklarat för oss vad det är vi behöver 

göra. Men jag tycker inte vi har fått så klar linje i vad som krävs, för det är ganska 

mycket som krävs för att bli så pass bra. Och det har jag känt att man kanske skulle 

kunna bli guidad på ett bättre sätt i vad som egentligen behövs från början.” [R1] 

 

”Det har varit till och från, visst får man stöd men ändå till och från, vissa dagar 

får man mer stöd och vissa dagar mindre stöd. Men man har väl fått lite stöd.” 

[R2] 

 

Vid frågan om vad respondenterna upplevde som kunde förbättras på utbildningen för att det 

skulle ha utvecklas maximalt gav de olika svar. En respondent [R1] tyckte att träningstiderna 

borde läggas om och två respondenter [R2, R3] utbildningen borde förlängas till 4 år för att 

ha möjlighet att stanna kvar sista junioråret. En respondent [R4] upplevde att det kunde bli för 

mycket ibland med alla träningar och matcher med föreningen. En respondent [R5] upplevde 

att det borde bli mer individanpassat med träningsplaneringen. 

 

”Jag skulle ändra på i vilken ordning man gör det, ha skolan på förmiddagen och 

idrotten på eftermiddagen.” [R1] 

 

”Det hade kanske varit smart att haft programmet på 4 år, jag stannade kvar nu ett 

extra år för att spela i J20 så det hade kanske varit bra att ha hockeygym ett år till 

innan man går in i seniorverksamheten” [R3] 

 

Fyra respondenter [R1, R2, R3 och R4] spelar fortfarande ishockey i J20 och blir inför nästa 

säsong seniorer, en respondent [R5] spelar i A-laget. Alla har planer på att fortsätta spela men 

endast en av dem [R5] satsar fortfarande på en karriär, de övriga spelar till stor del enbart för 

nöjesskull numera. 

 

”Jag spelar fortfarande och spelar i ÖIK a-laget i år och då hade vi samma 

tränare som vi hade sista året på hockeygymnasium. Så jo men jag älskar 

fortfarande att spela hockey och vill fortsätta spela, jag drömmer ju fortfarande om 

att kunna livnära mig på hockey och det är det jag har som mål.” [R5] 
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Motivation 

När respondenterna började på NIU-hockey var samtliga väldigt motiverade till att börja på 

hockeygymnasium. Men endast tre [R1,R4 och R5] uttryckte sig på ett sådant sätt att de var 

motiverade till att börja för att satsa på en karriär inom ishockeyn. De andra två [R2 och R3] 

upplevde det mer som roligt att får börja hockeygymnasium och utvecklas. 

 

”När jag kom med här på hockeygymnasium så kände jag att nu är det bara att 

köra hårt i tre år och sen se vart man hamnar. Så då ville man ju satsa liksom” 

[R5] 

 

”När man tänker tillbaka på det tyckte man bara det skulle bli kul att flytta iväg 

och spela hockey, när man var mindre ville man såklart spela shl och nhl men sen 

kom verkligenheten ikapp. Nä men man vill väl alltid bli så bra som möjligt innan. 

Det fanns väl alltid en önskan att bli något för man tyckte det var så pass kul”[R3] 

 

Två av respondenterna [R1, R3] upplevde att motivationen till att lyckas med en karriär hade 

sänkts efter halva utbildningen. Två respondenter [R2, R5] upplevde att motivationen hade 

ökat, en respondent [R4] upplevde att den var oförändrad. 

 

”Då hade motivationen sänkts. Verkligheten kommer ikapp en på 1 ½ år när man 

ser hur mycket man utvecklats och vilket bit som verkligen krävs. Jag vet att många 

gånger kanske man kände att man slösat ett år och inte gjort tillräckligt. Jag tror 

det vara ganska jobbigt i mitten på 2:an för många som förstod att det krävs en 

massa till för att man ska bli proffs och då är ändå tiden gjord och man kan inte 

göra om den” [R1] 

 

”Jag blev mer och mer motiverad när jag såg resultat direkt, allt från att man blev 

starkare och snabbare så det vart mycket roligare när det gick bättre, fick spela 

mycket mer och sådär” [R2] 

 

Nästan ett år efter utbildningens slut är fortfarande motivationen hög hos samtliga 

respondenter att fortsätta med ishockey. Men endast två respondenter [R4 och R5] upplever 

en motivation till att satsa för en karriär. De övriga tre respondenterna [R1, R2 och R3] har 

endast motivation till att fortsätta spela för att det är kul. 

 

”Jo men nu är den som på topp liksom, det är nu man måste prestera för att.. Om 

man ska någonstans. Nu vill man spela på så hög nivå som möjligt och det börjar 

handla om pengar så då vill man ju vara på topp.” [R5] 

 

”Motivationen har väl egentligen nu varit mer riktad mot att ha kul med sina 

kompisar och spela på de grunderna, jag vet ju att jag aldrig kommer bli 
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hockeyproffs men jag tycker ändå att det är kul att spela och i det får man 

motivering.” [R1] 

 

Fyra av respondenterna [R1, R2, R4 och R5] upplevde att jämförelsen mellan lagkamraterna 

var en faktor som bidrog till att hålla motivationen uppe och kämpa hårdare. En respondent 

[R3] upplevde att jämförelsen kunde påverka motivationen åt båda hållen. 

 

”Det påverkade ganska mycket för man ville alltid vara bäst, man ville aldrig vara 

sämst. Man kände mycket att speciellt under fystesterna på resultat och sådär. Då 

tänkte man mycket att nästa gång ska jag vara bäst på det här, man ville alltid bli 

bättre liksom.” [R5] 

 

”Jag tyckte att jag var bättre än vissa spelare i J18 elit och tyckte att jag skulle ta 

en plats i laget… Vissa dagar kände man faktiskt att det är bara att knyta näven i 

fickan och visa dom och ta en plats, men vissa dagar när man hade försökt och inte 

fick någon utdelning kände man att det kanske inte är någon mening.” [R3] 

 

Skolprestation 

Samtliga respondenter läste Barn- och fritidsprogrammet när de gick NIU-hockey. Tre av 

respondenterna [R1, R2 och R4] hade hellre önskat läsa ett annat program istället för de tre 

valmöjligheterna (Barn- och fritid, samhällsvetenskap och naturvetenskap) som fanns i 

samband med NIU-hockey. En av respondenterna upplevde dock att det blev för mycket 

studier i samband med samhällsvetenskap. 

 

”Jag valde barn och fritid, egentligen ville jag gå ekonomi men det fanns inte på 

hockeyprogrammet” [R1] 

 

”Jag sökte in på samhälle och kom in där och gick ungefär en månad tror jag 

sen kände jag att nej det här kommer bli för mycket för mig så då bytte jag till 

barn och fritid.” [R5] 

 

Samtliga respondenter upplever att de lyckades uppnå deras önskade mål studiemässig under 

gymnasietiden. Alla respondenter upplever att de var mer inriktad på en god prestation på 

ishockeyspelandet före studierna. Respondenterna siktade såklart på att bli godkänd i alla 

kursen och flera av respondenterna fick högt betyg i en del kurser trots att de inte upplevde att 

de la ner så mycket tid på studierna. En respondent upplevde nu i efterhand att han skulle lagt 

ner mer tid på studierna men att det vid tillfället inte var möjligt på grund av den stora 

träningsmängden. 
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”Nu gick jag ut och fick stipendiet för bästa betyg av alla som gick Barn och 

fritid. Men jag skulle inte säga att jag la ner någon större tid på det alla, det går 

att räkna på en hand de gånger jag satt hemma och plugga.” [R1] 

 

”Nu i efterhand efter man gått klart gymnasiet och skolan och allting sånt 

känner man att man kanske skulle lagt lite mer tid på det men samtidigt så hade 

man nog inte orkat med det.” [R3] 

 

”Jag körde väl mer på det atletiska, det var ju den delen jag satsade på sen tog 

jag och körde godkänt i skolan liksom, så det var så jag tänkte.” [R5] 

 

Om respondenterna skulle vilja studera på högskola/universitet senare i livet tror samtliga att 

de har möjlighet till detta om de så önskar. Samtliga upplever att de förmodligen kommer 

behöva läsa upp vissa kurser för att få en behörighet till att söka vissa kurser eller program. 

 

”Man har inte så mycket utbildning när man har gått barn och fritid, det går 

såklart att läsa upp det och det tar bara lite längre tid men det är något jag 

skulle kunna göra, läsa något basår eller vad som helst. Det skulle varit bättre 

om man gjort lite av det redan innan så det var lite synd att man inte fick den 

möjligheten, men jag ser inte det som något problem att göra någonting annat 

eller läsa något annat.” [R2] 

 

”Jag gick ju barn och fritid så det är kanske vissa ämnen som matte och sånt 

man skulle behöva läsa upp i efterhand för att man inte läste de kurserna när 

man spela hockey, men möjligheterna är goda.” [R3] 

 

”Jag tror inte jag skulle kunna göra det med de betyg jag har nu men jag tror 

inte det krävs så mycket för att jag ska läsa upp de heller. Så jag tror det är 

ganska lätt fixat om jag skulle vilja plugga vidare senare, så det är ganska skönt 

ändå att veta om.” [R5] 

 

Samtliga respondenter upplevde att de satsade mer på idrotten än att prestera bra i skolan. De 

gjorde det som krävdes för att bli godkänd på kurserna men inte mer än så. 

 

”Det var 100% hockey, gick ju hockeygymnasium och hade flyttat för hockeyn” 

[R3] 

 

”Nu tog jag väl inte chansen så att plugga men det hade jag i och för sig inte 

som mål heller. Det är väl att man fokuserade mer på hockeyn under de tre 

åren, det var det som var mer prio tyckte jag man hade ju ändå valt 

hockeygymnasium.” [R4] 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka elevernas upplevelser av att ha studerat på 

hockeygymnasium med kombinerad karriärsatsning inom ishockey och gymnasiestudier. De 

respondenter som deltog i den här studien upplevde att de hade fått en större möjlighet till att 

kunna göra karriär inom ishockey. Det krävs dock väldigt mycket för att lyckas och alla blir 

inte professionella. Respondenterna upplevde att den ökade träningsmängden var den stora 

bidragande faktorn till deras personliga utveckling som ledde till ökad möjlighet att kunna 

göra karriär. I en studie av Eriksson (2007) påpekas det att idrottsgymnasier är viktiga för 

svensk elitidrott då 2 av 5 landslagsutövare har genomgått studier på ett riksidrottsgymnasium 

eller någon annan form av idrottsgymnasium.  

 

Resultatdiskussion 

Den stora träningsmängden (ca 12 träningspass/vecka + matcher) som idrottsgymnasium 

medför skulle säkerligen bli svår att hinna med att uppnå om man valt att inte studera på 

idrottsgymnasium. Därför kan det vara fördelaktigt för den individuella utvecklingen med den 

idrottsspecialiserade träningen under skoltid som idrottsgymnasium medför. 

 

Det är inte bara träningsmängden som är avgörande för möjligheterna till att uppnå en karriär 

inom ishockeyn. Våra kroppar kan bara träna viss mängd varje vecka/dag för att hinna med 

återhämtningen. Det är därför viktigt att all träning blir anpassad utifrån individens behov för 

att få en optimal utveckling. Elever på utbildningen hade 2-3 tränare fördelat på ca 40 elever. 

Detta väcker frågeställningar om hur många elever en tränare kan ansvara över för att se till så 

att träningen blir optimalt individanpassad. Detta är förmodligen en fråga om resurser och 

kompetens hos ansvariga för utbildningen, men det skulle kunna vara fördelaktigt med att ha 

fler tränare för att alla elever ska bli sedda.  

 

Respondenterna hade en annan tränare under kvällstid med föreningen vilket de tyckte var bra 

då kunde få feedback från flera olika tränare. Att ha flera tränare kan på så sätt vara 

fördelaktigt då de ser varje individ olika. Nackdelen med många tränare är att det är flera som 

ska vara med att bestämma och om det råder en bristfällande kommunikation mellan tränarna 

kan det resultera att det inte blir optimalt anpassat för elevens utveckling. Som sagt är detta en 

resursfråga och att anställa fler tränare kostar såklart mer för gymnasieskolan, vilket gör att 

det kan vara en begränsning. 
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Respondenterna hade förslag på punkter som de upplevde kunde förbättras för att göra 

utbildningen bättre. Dels var det att se över upplägget för träningstiderna och sedan erbjuda 

möjligheten till att läsa programmet på 4 år istället för 3. Det sistnämnda förslaget från 

respondenterna stämmer överens med det som Eriksson (2007) anser vara bidragande till en 

optimal modell för hur idrottsgymnasiers system bör vara uppbyggt.   

 

En vanlig dag för eleverna kunde bestå av träning från klockan 8 på morgonen fram till lunch, 

därefter lektioner på gymnasieskolan fram till klockan 16-17 och sedan kvällsträning från 

klockan 20. Det finns alltså inte mycket tid till fritid med träning tidigt på morgonen och sent 

på kvällen. Några respondenter skulle vilja lägga dagens första träning efter lunch och menar 

på att det skulle resultera i en bättre återhämtning för dem. I så fall skulle detta resultera i ca 

4-6 timmars återhämtningstid mellan passen istället för nuvarande ca 8-10 timmar. Rent 

fysiologiskt är det inte helt klart vilken återhämtningstid som är optimal för utvecklingen 

(Bishop & Woods 2008). Den träning som hockeyspelare utför är en form av kombinations 

träning mellan styrketräning och isträning (uthållighet/intervall), och det finns idag inga 

tydliga bevis på hur man praktiskt bör tillämpa återhämtningstiden mellan träningarna för att 

minimera störningar mellan dessa träningsformer (Fyfe, Bishop & Stepto 2014). Därför 

behöver en längre vila mellan passen inte nödvändigtvis vara bättre, men med tanke på 

träningsmängden så kan det eventuellt vara fördelaktigt att hinna återhämta sig så mycket som 

möjligt mellan passen. Därför kan det nuvarande upplägget med träningstider vara det som är 

mest optimalt för återhämtningen. 

 

Önskan om att programmet skulle vara 4 år istället för 3 uttrycktes också bland 

respondenterna. Då skulle eleverna även få träna det sista året i juniorverksamheten på 

idrottsgymnasium. De övriga lektionerna skulle även de dras ut på 4 år vilket förmodligen 

skulle resultera i kortare skoldagar, färre skoluppgifter samtidigt och mer fokus skulle kunna 

läggas på ishockeyn. Även detta är en fråga om resurser och att ha eleverna i 4 år kommer 

kosta gymnasieskolan mer pengar. Skulle det vara 4 årskurser samtidigt behövs det även fler 

tränare för att det fortfarande ska vara kvalité på träningen. Det skulle kunna leda till större 

personlig utvecklingen ishockeymässigt hos eleverna och ge större möjligheter till att göra 

karriär.  

 

Motivationen hos samtliga var hög innan de började utbildningen och den förändrade sig inte 

så mycket för de flesta respondenterna, för några sjönk den en aning när de insåg att de 
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kanske inte skulle lyckas bli professionella. Tidigare studier (Stambulova, Engström, Franck, 

Linnér  & Lindahl, 2014) som forskat kring upplevelser och erfarenheter hos elever på 

riksrekryterande idrottsutbildning (RIG) gällande en dubbelsatsning på idrottskarriär och 

gymnasial utbildning har också kollat på motivationen vid en sådan satsning. Stambulova et 

al. (2014) gjorde två mätningar, en vid början och en vid slutet av första läsåret. Resultatet av 

mätningarna visade att RIG eleverna upplevde en minskning i motivationen till en 

dubbelkarriärsatsning, trots minskningen var ändå motivationen hög. Detta resultat från 

Stambulova et al. (2014) stämmer delvis överens med de resultat som presenterats i den här 

studien, då en del respondenter upplevde att deras motivation till en karriärsatsning minskat 

under utbildningens gång. 

 

I den här studien verkar det som att jämförelsen mellan spelarna var en bidragande faktor till 

att hålla motivationen uppe. De som går idrottsgymnasium är oftast personer som vill satsa på 

idrotten bör de därför även vara tävlingsmänniskor. Att då jämföra sig med varandra kan vara 

ett bra sätt att se till att man hela tiden utmanar sig själv till att bli bättre. Samtidigt kan de 

också vara negativt för motivationen om andra utvecklas fortare eller om individen själv 

upplever att de andra är mycket bättre.  

 

Respondenterna upplevde att de hade möjlighet till att uppnå sina mål med studierna. För 

vissa var dessa mål endast att få godkänt i kurserna och de spenderade därför inte så mycket 

tid på att studera. En orsak till detta är som respondenterna nämnt att de satsade mer på 

idrotten än skolan vilket stämmer överens med resultatet som tidigare studier har visat 

(Stambulova et al, 2014). Stambulova et al. (2014) såg att elever i idrotter där det finns 

möjlighet till en professionell karriär satsade mer på idrotten än på studierna. Detta 

överensstämmer med de resultat som presenterats i den här studien gällande respondenternas 

prioriteringar i idrott och studier. 

 

Flertalet av respondenterna skulle vilja studera idrottsgymnasium med ett annat program än 

de tre valbara: Samhällsvetenskap, naturvetenskap och barn och fritid. En respondent 

upplevde däremot att det blev för mycket studier när han gick samhälle och fick därför byta 

till barn och fritid. Detta kan säkerligen vara en orsak till att inga andra program erbjuds än 

dessa tre. Det blir för mycket helt enkelt och har man valt att gå idrottsgymnasium vill de 

flesta förmodligen satsa på idrotten som den här och andra studier (Stambulova et al, 2014)  

har visat. Den gymnasiala utbildningen ska såklart inte bli sämre bara för att eleven vill göra 
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en idrottssatsning, men med dessa tre program uppnås en basutbildning som kan ligga till 

grund för att studera vidare senare om idrotten inte skulle resultera en karriär.  

 

En gemensam upplevelse för samtliga respondenterna efter att ha studerat barn och fritid är att 

de inte har en bra utbildning och om de vill studera vidare så kommer de bli tvungna att läsa 

vissa kurser innan de kan söka utbildningar. De ser det dock inte som något hinder utan mer 

som att det är enkelt att uppnå om de så önskar, det kommer bara ta lite längre tid innan de 

kan söka utbildningen. 

 

Förutsättningar för att kunna få en bra grundläggande utbildning finns att uppnå genom att 

studera idrottsgymnasium. Däremot kommer det krävas väldigt mycket av individen om 

denne väljer att studera samhälls- eller naturvetenskap då dessa är mer studieinriktade linjer är 

barn och fritid. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studiedesign med intervjuer valdes istället för en enkätstudie, detta för att få en 

djupare inblick i hur upplevelsen hos tidigare elever på NIU-hockey var angående möjlighet 

till karriär och gymnasiala studier. En studie i enkätform har både för- och nackdelar (Kvale 

& Brickman 2009). Det skulle vara mer tids- och kostnadseffektivt med en enkätstudie som 

också är enkel att analysera och sammanställa. Andra fördelar kan vara att intervjuarens 

påverkan till stor del skulle försvinna och den som svarar på enkäten har god tid på sig att 

tänka igenom svaren (Kvale & Brickman 2009). Men det finns även nackdelar med att välja 

enkät före intervjuer. Att skicka ut enkäter kan ge en dålig svarsfrekvens och en dålig 

svarsfrekvens påverkar trovärdigheten i undersökningen. Det går heller inte att vara säker på 

att den enkäten har skickats till är densamme som svarar på enkäten, vilket såklart påverkar 

resultatet. Det blir även svårare att ställa följdfrågor som kan vara viktiga för ett djupare svar 

(Kvale & Brickman 2009). Om en kombination av enkät och intervju hade tillämpats i den här 

studien hade det eventuellt kunna vara fördelaktigt för en tydligare svarsbild. Detta uteblev då 

studenten var osäker på hur mycket data som skulle hinna behandlas och analyseras. 

 

Studien syftade till att ge ökad kunskap om idrottsgymnasium med hockeyinriktning upplevs 

kunna leda till en förbättrad möjlighet till att bli elitspelare och om det är möjligt att samtidigt 

få en god gymnasial utbildning. Därför ansågs kvalitativ studiedesign vara fördelaktig och 

intervjuer av fem respondenter bör vara tillräckligt för rimliga resultat (Kvale & Brickman 
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2009). För att få en mer generaliserad svarsbild krävs dock fler respondenter och då bör en 

kvantitativ metod i enkätform tillämpas förslagsvis. 

 

Till studien skickades förfrågan om deltagande ut till 14 tidigare elever, av dessa valde endast 

fem att delta. Önskvärt hade varit att få intervjua 2-3 till men då samtliga som föll inom 

urvalskriterierna hade tillfrågats var detta ingenting som kunde påverkas i någon större 

utsträckning. Av praktiska skäl begränsades urvalet endast till idrottsgymnasium i Östersund 

där det endast fanns ett idrottsgymnasium med inriktning hockey. 

 

Valet att intervjua respondenter som redan hade studerat klart på utbildningen var för att dessa 

hade en uppfattning om hela utbildningen. Dessa spelade dock fortfarande på juniornivå och 

ska börja som seniorer nästa år och det är främst då det märks om idrottsgymnasium gav 

resultat. Det skulle ha varit intressant att studera elever som genomgått utbildningen för ett 

par år sedan och se hur det har gått för dem, det var dock inte genomförbart då detta var första 

årskursen att avsluta utbildningen på NIU-hockey vid JGY. 

 

Intervjumallen var utformad på ett sådant sätt att frågeställningarna och syftet skulle kunna 

besvaras genom att få fram olika påverkande faktorer och respondenternas egna upplevelser 

och erfarenheter om hur det har varit att studera på ett idrottsgymnasium. Nu var det endast 

respondenter som fortfarande spelar ishockey som deltog i den här studien, det hade varit 

intressant att få höra åsikter och upplevelser från någon som inte längre är aktiv inom idrotten. 

 

En annan intressant tanke hade varit att även intervjua idrottssatsande elever som inte gått 

idrottsgymnasium. Detta för att ta del av deras upplevelser om möjlighet till idrottskarriär och 

skolprestation. Detta skulle dock innebära intervju av minst 5 ytterligare personer med 

tillhörande transkribering och analys, vilket eventuellt inte skulle rymmas inom tidsplanen för 

den här uppsatsen. 

 

Framtida forskning 

Det hade varit intressant att studera hur många av de svenska elitidrottarna, inom ishockey, 

som har studerat på idrottsgymnasium eller inte. Detta borde kunna ge en ännu bättre 

indikation på om huruvida det är lönsamt att bedriva verksamheten för karriärmöjligheter 

inom ishockey. 
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Slutsats 

Respondenterna upplevde att hockeygymnasium har förbättrat deras möjligheter till att kunna 

göra karriär inom idrotten. Det upplevdes också som att det finns möjlighet till att studera 

vidare om hockeykarriären inte skulle ta fart. Då den gymnasiala utbildningen är av 

grundläggande karaktär kan det dock vara aktuellt att läsa vissa extra kurser för att uppnå 

behörighet till att söka olika utbildningar. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

 

 

Deltagande i forskningsstudie – informerat samtycke 

Härmed intygar jag att jag tagit del av informationen kring studien Hockeygymnasium - ökad 

möjlighet till idrottskarriär? 

Mitt deltagande i studien kommer innefatta en intervju. 

Jag tillåter att intervjun spelas in och att mina svar kommer att användas som resultat i 

studien. Alla uppgifter om mig och mina svar kommer att behandlas konfidentiellt och jag 

som försöksperson har rätt att avbryta mitt deltagande i den här studien när som helst utan att 

behöva uppge orsak till varför. 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt medgivande till deltagande i den här studien. 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

Signatur: 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

  

Upplevd möjlighet till att göra karriär inom ishockey? 

-Hur har du upplevt att hockeygymnasium har påverkat dina möjligheter till att göra karriär 

inom ishockey? 

- Beskriv hur du har upplevt att du fått stöd från a) tränare, b) lagkamrater 

- Berätta om dina erfarenheter med hjälp inom personlig vägledning/utveckling 

- Beskriv hur det skulle vara för att du skulle utvecklas optimalt? 

- Beskriv din relation till ishockey idag (karriär, lagt av, spelar för nöje) 

 

Motivation 

-Beskriv din motivation för en karriär inom ishockey: 

-innan du började på hockeygymnasium 

-efter halva utbildningen 

-efter avslutat utbildning 

 

-Beskriv hur du upplevde att kraven påverkade din motivation? 

-Berätta om hur du upplevde att jämförelsen mellan spelarna påverkade din motivation? 

 

 

Upplevd prestation på de akademiska studierna 

-Hur upplevde du möjligheten att nå dina önskade mål med de akademiska studierna? 

-Beskriv hur du upplevde din egen prestation akademiskt kontra atletiskt? 

-Berätta hur du upplever dina möjligheter till att studera vidare mot önskad 

utbildning/karriärsval? 

 

 

 

 

 



Bilaga 3  

TEMA: Möjlighet till att göra karriär inom ishockey 

Respondent Meningsbärande enhet Kondensering Kod Undertema 

1 Chansen har ökat. Jämför jag mig och de andra som gick 

hockeygymnasium med de som inte gick det är det stor skillnad i 

utvecklingen. Det är även stor skillnad i träningsmängd vilket jag tror 

har gett bra möjligheter. Det beror på sig själv också hur mycket man 

vill satsa. Jag tror att det ger bättre förutsättningar än att inte gå det i 

alla fall.  

 

Ökad chans. Större utveckling mot de som inte 

gick det. Stor skillnad i träningsmängd leder till 

bättre möjligheter. Egen satsning är avgörande. 

Bättre förutsättningar. 

Ökad utveckling och 

träningsmängd ger bättre 

förutsättningar att lyckas 

Programmets påverkan 

1 Vi har haft bra stöd från tränare och fått bra förklarat vad vi behöver 

göra. Jag tycker inte vi har fått så klar linje i vad som krävs, det krävs 

mycket för att bli bra. Krävs säkert mer utöver det som görs på 

hockeygym för att bli en utav de bästa. Man börjar som 16 och är inte 

klokast, skulle behövas mer guidning på vad som krävs och det ganska 

tidigt för att få uppfattningen direkt. 

 

Bra stöd från tränare, bra förklarat vad vi ska göra. 

Oklart vad som krävs för att bli bra. Behövs mer 

guidning i vad som krävs tidigt 

Stöd och goda instruktioner. 

Krävs mer guidning tidigt i 

det som krävs 

Tränarnas påverkan 

1 Vissa är alltid där och gör sitt bästa vilket är inspireradande. Det blir 

tävling i vardagen då man vill tävla med de hela tiden. Vi har haft bra 

grupp och bra stöd från varandra, man lär sig mycket av varandra. 

Både när det handlar om ishockeyn och studier. 

 

Andras prestationer är inspirerande. Leder till 

interna tävlingar. Bra grupp som stöttar varandra 

på alla plan. 

Inspiration, stöttning, 

lärande 

Lagkamraters påverkan 

1 Grunden i ett hockeygymnasium är att utveckla spelare individuellt. 

Från början var det mer teknik och individuell träning på både den 

fysiska biten och ishockeyspelandet. Sen i 3:an kunde det lätt sväva 

iväg.   

 

Grunden att utvecklas individuellt. Mer 

individanpassad träning i början än mot slutet. 

Individutveckling, 

Avtagande 

individanpassning 

Individualisering av 

träningen 

2 Har tränat mycket mer än om jag inte hade gått det vilket är 

huvudpunkten, på ett vanligt program skulle jag aldrig ha tränat 

förmiddagar, mer träning har gjort att jag har blivit bättre. 

 

Mer träning genom att gå hockeygymnasium, 

träningar på förmiddagar 

Ökad träningsmängd Programmets påverkan 

Tabell.1 Exempel som visar tillvägagångssätt för hur innehållsanalysen av intervjuerna har genomförts. 


