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Sammanfattning  

Många tror att människor som lever på sin hobby har ett perfekt liv och lever sin dröm. Jag ville 

ta reda på om det verkligen är så och hur de här människorna får balans i sitt liv. Vidare ville 

jag undersöka hur kraven och pressen påverkar utövarna samt familjen. Syftet med uppsatsen 

är att öka förståelsen för hur personer som har ett utövande man är passionerad över upplever 

balansen mellan privata livet och arbetslivet. Vidare vill jag titta på hur individer med sin 

försörjning inom ett område som kännetecknas av passion, hanterar de krav och otrygga 

arbetsvillkor som finns samt hur det påverkar övriga livet. Jag utformade mitt teorikapitel med 

hjälp av litteratur och forskning. Det kapitlet består av två övergripande områden och sedan 

utformade jag delområden under dessa. Huvudområdena är work life balance samt ”när 

passionen blir ett utövande”. Därefter formade jag delområdena efter de fenomen som hänger 

ihop med dessa.  

 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning där jag intervjuade sex personer, fyra ishockey-

spelare och två personer ur den sportsliga ledningsgruppen i en organisation. Resultatet av 

intervjuerna kommer redovisas genom citat och återberättelser som analyserats utifrån den 

teoretiska referensramen. I analysen visas att en viss obalans råder i utövarnas liv då arbetet 

kräver hög grad av tillgänglighet. Kraven och pressen påverkar utövarna och skiljer sig åt 

beroende på livssituation samt individuella omständigheter. Även familjen påverkas av 

utövarnas otrygga arbetsvillkor och ofta är det de som får dra största lasset. I slutsatsen återger 

jag studiens frågeställningar och besvarar dessa.  
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1. Inledning 

Work life balance är något som berör nästan alla människor och är problem i dagens samhälle 

då gränsdragningarna mellan arbete och privatliv blir allt suddigare. Intresset för begreppet har 

ökat den senaste tiden och en hel del forskning har genomförts. Work life balance handlar om 

att hitta en balans mellan arbetslivet och privatlivet utan att den ena ska försvaga 

tillfredställelsen av den andra (Noon & Blyton 2013, s. 342). Redan under 1900-talet skedde en 

minskning av arbetstimmarna, detta för att försöka bidra till en ökad balans i arbetslivet. I 

dagens samhälle och med den teknik vi lever med idag är vi mer tillgängliga än någonsin. 

 

Det finns ytterst lite forskning om hur work life balance fungerar för människor som utövar sin 

passion som försörjning och därför är det den yrkesgruppen jag har valt att studera. Jag har en 

viss förförståelse för deras upplevelser då jag har nära bekanta som jobbar inom ishockeyn och 

det är också dessa anhörigas berättelser som väckt intresse för ämnet. Utövarna lever med hög 

tillgänglighet och har ingen direkt flexibilitet. Så hur påverkar detta deras work life balance och 

hur är det att leva som ishockeyspelare eller person ur den sportsliga ledningsgruppen i den 

högsta ligan i Sverige egentligen? Ivarsson (2014, s. 572) tar upp flera olika exempel på 

idrottsmän och musiker som beskriver hur deras fruar tagit hand om barnen till största delen 

vilket lett till att de missat större delen av sina barns uppväxt. Ishockeyspelare i Sverige har ofta 

kontrakt året runt och under den tiden som säsongen inte är igång är det fysträning som gäller. 

Den undersökning jag valt att göra kändes intressant då det inte finns mycket forskning om 

detta urval i relation till work life balance. Ivarsson (2014 s.461) beskriver att många upplever 

de som får utföra sin passion som arbete som att de lever drömmen och att allt är ”guld och 

gröna skogar”. Men är det verkligen så? Jag kommer titta närmre på tillgängligheten, 

flexibiliteten men framförallt hur den yrkesgrupp försöker balansera sitt privatliv med sitt 

arbetsliv.  

 

När jag pratar om work life balance i studien, kommer jag även använda mig av begreppet 

livspussel för att variera texten. Begreppen övriga livet, privatliv, fritid kommer även de 

användas som synonymer. Jag kommer även använda mig av begreppen respondent och 

intervjuperson i texten som synonymer för varandra.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur personer med sin passion som försörjning 

upplever att balansen mellan privata livet och arbetslivet. Vidare vill jag se på hur individer 

med sin försörjning inom ett område som kännetecknas av passion, hanterar de krav och otrygga 

arbetsvillkor som finns samt hur det påverkar det övriga livet. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser livsbalansen ut för individerna där det förväntas finnas passion och i detta fall 

ishockey? 
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- Hur påverkas familjen av det annorlunda arbetslivet?  

- Hur upplevs kraven och villkoren för utövandet? 

 

1.3 Disposition 

Jag har valt att dela in min uppsats i olika avsnitt, där jag har gjort fem indelningar vilka är 

inledning, teoretisk referensram, metod, analys och resultat samt slutsats och diskussion.  

 

I den teoretiska referensramen kommer en genomgång av begreppet work life balance ske, hur 

det sett ut historiskt och hur det utvecklats under tidens gång. Därefter kommer jag diskutera 

balansen samt obalansen i work life balance. Efter detta kommer ett avsnitt om flexibilitet och 

tillgänglighet samt dess underbegrepp att förklaras. Till sist görs även ett avsnitt om personer 

som har ett utövande man är passionerad över. Där går jag igenom de olika aspekterna kring att 

försörja sig på sin hobby. Efter den teoretiska referensramen kommer jag behandla avsnittet 

metod. Här beskriver jag vilken metod jag använt mig av, vilka urval som gjorts, vilka 

respondenter jag haft, hur jag fick fram min intervjuguide och även hur intervjuerna 

genomfördes. Därefter beskriver jag även hur jag valt att analysera mina intervjuer. Till sist 

diskuteras validitet och reabilitet samt forskningsetik. Det fjärde kapitlet består av resultat och 

analys där resultaten i undersökningen kommer presenteras och jämföras med den teoretiska 

genomgången. Avslutningsvis presenteras slutsatser, svar på frågeställningarna och slutligen 

en diskussion av resultaten. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer en teoretisk genomgång göras. Jag kommer redogöra för och 

definiera begreppet work life balance. Sedan kommer jag beskriva tillgänglighet som blir 

aktuellt då det ligger nära begreppet work life balance begreppet. Där kommer jag redogöra 

begreppet tillgänglig i tid och rum, tillgängligheten under tjänsteresor samt de olika 

dimensionerna av tillgänglighet. Efter detta kommer ett avsnitt om flexibilitet och dess 

innebörd. Till sist kommer ett avsnitt som handlar om när hobbyn blir ens yrke då detta är den 

yrkesgrupp som kommer undersökas i min studie. Hur kraven upplevs, hur familjelivet 

påverkas samt vad som förändras den dagen hobbyn blir ens arbete. Slutligen kommer jag gå 

igenom Karaseks krav- och kontrollmodell.   

 

2.1 Work life balance och dess betydelse 

Work life balance definieras enligt följande:  

 

Work life balance redogör för individers förmåga att söka framgång i både arbetslivet och icke- 

arbetslivet utan att den ena sfären ska underminera tillfredställelsen av den andra upplevelsen 

(Noon & Blyton 2013, s. 342 egen översättning). 

 

Work life balance handlar om att anpassa arbetsmönster oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller kön. 

Att hitta en rytm för att kunna kombinera arbete med sina andra ansvarsområden eller strävanden 

(Maxwell & McDougall 2004, s. 378 egen översättning). 

 

Något som är viktigt att reda ut när man diskuterar begreppet är arbetsliv och icke arbetsliv. 

Med arbetsliv menas den tiden på dygnet som en person tjänar pengar, alltså lönearbete. 

Begreppen icke-arbetsliv, privatliv eller övriga livet handlar om den tiden på dygnet som ger 

personen utrymme för det privata livet eller familjelivet. Det kan även vara fritidsaktiviteter 

som inte innebär att man tjänar några pengar såsom till exempel fiske, målning och så vidare. 

Vad som sedan ger en tillfredställande balans mellan arbetslivet och privatlivet är olika och 

skiljer sig åt beroende på individuella omständigheter, det kan till exempel handla om 

familjesituation (Noon & Blyton 2013, s. 342ff).  

 

2.1.1 Traditionella perspektiv och historia kring work life balance  

För att få ett större perspektiv samt för att kunna se fenomenets utveckling kommer jag här 

nedan gå igenom begreppet work life balance ur ett historiskt perspektiv.   

 

Allvin et al. (2006, s. 105) menar att sfärerna arbete och övrigt liv har växlat under 1900-talet 

och tre olika modeller har tagits fram under tidens gång för att se hur dessa sfärer påverkar 

varandra. Den första modellen som togs fram var segmenteringsmodellen och denna innebär att 

de två sfärerna arbete och övrigt liv inte påverkar varandra. Det innebär att arbetslivet fyllde de 

materiella behov som fanns och det övriga livet var där människan kunde slappna av och släppa 

alla förväntningar. Det tog inte lång tid innan det upptäcktes att detta inte var hållbart och att 

arbete och övrigt liv måste ses som ett helhetsperspektiv. Då utvecklades överspridnings-
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modellen och man förstod att det kan handla om att problem som uppstår i den ena sfären 

faktiskt påverkar den andra sfären. Attityder, händelser och lärdomar från den ena sfären tas 

med in i den andra och därför sker en överspridning, det kan till exempel handla om att en 

ishockeyspelare gör en dålig match och sedan tar med sig den dåliga attityden hem vilket 

påverkar familjen. Enligt Allvin et al. (2006, s. 106) handlar det om såväl positiva som negativa 

överspridningar. Den senare modellen som formades var kompensationsmodellen som innebar 

att det som inte tillgodoses i den ena sfären kan man tillgodose i den andra, till exempel om 

man har ett väldigt aktivt och fysiskt jobb kan det innebära att man istället behöver mycket vila 

när man kommer hem. Det är viktigt att konstatera att prototypen av den som arbetade var 

mannen under denna tid och hemarbetet var det kvinnan eller någon annan som stod för enligt 

Allvin et al. (2006, s. 106). 

 

Enligt Noon och Blyton (2013, s. 345) är begreppet work life balance tämligen nytt även om 

problemet funnits en längre tid. En arbetsdag under den industriella utvecklingen kunde vara 

12 timmar lång och ibland längre än så. Under denna tid levde medarbetarna för att jobba och 

när då båda i förhållandet skulle göra det blev obalansen ett problem. Detta innebar att det inte 

fanns någon tid över för annat än att sova. Det fanns heller ingen tid att som ung i samhället 

utbilda sig (Noon & Blyton 2013, s. 345). Det var inte förrän under 1900-talet det infördes 

bland annat betald ledighet för gravida. Det infördes också en minskning av arbetstimmarna 

under veckorna, vilket bidrog till en ökad balans i arbetslivet. Inte långt därefter utvecklades 

även en ”breadwinner” och ”homemaker” i hemmen där den förstnämnde är den som skulle stå 

för inkomsten och där med vara den som arbetade. Homemaker blev då den som skulle ta hand 

om hushållet och barnen. Tyvärr utvecklades detta till att breadwinner ofta var mannen och 

homemaker ofta var kvinnan (Noon & Blyton 2013, s. 345).  

 

Noon och Blyton (2013, s. 346ff) nämner ett par olika anledningar till varför work life 

balance blivit viktigt i dagens samhälle. Dessa nämns redan och redogörs för sedan i tur och 

ordning: 

 

-  förändringar i deltagandet på arbetsmarknaden 

-  förändringen av mönster i arbetstimmar 

- förändringar i upplevelsen av arbetet 

- förändringar i den icke arbetande sfären.  

 

Den första handlar om förändringar i deltagandet på arbetsmarknaden och detta har lett till 

ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor behöver inte längre endast stå för 

hemarbetet och ta hand om familjelivet utan börjar också att ta sig in på arbetsmarknaden. På-

följden av detta är att vi allt mer och mer kommer ifrån den traditionella modellen som innebär 

att en i familjen var den som stod för inkomsten och den andra stod för hemarbetet. Istället blev 

det viktigt att båda parterna i familjen stod för arbetet i hemmet såväl som arbetslivet. Detta 

bidrog även till att en ökning av deltidsjobb för att kunna balansera privat och övrigt liv (Noon 

& Blyton 2013, s. 347ff).  
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Den andra stora förändringen Noon och Blyton (2013, s. 347ff) talar om är förändringar av 

antalet arbetstimmar, de menar att det skett en ökning av de timmar som den anställda lägger 

ner på jobbet och att människor spenderar mer tid på jobbet. Den nya tekniken gör det även 

enklare att arbeta i hemmet vilket leder till att gränsen mellan arbete och övriga livet försvinner 

mer och mer. Anledningen till att människor arbetar mer kan vara att för att man måste arbeta 

mer timmar för att tjäna de pengar man behöver och för andra kan det handla om att man vill 

visa sig engagerad i arbetet för chefer och medarbetare.  

 

Vidare diskuterar Noon och Blyton (2013, s. 349ff) att förändringar i upplevelsen av arbetet 

skett och detta innebär att en obalans mellan privatlivet och arbetslivet kan grunda sig i en 

stressbaserad konflikt och att stress i den ena sfären påverkar den andra sfären. Att stressen i 

detta fall kan påverka konflikter i den andra sfären.  

 

Det sista området beskriver Noon och Blyton (2013, s. 350ff) som förändringen i den icke- 

arbetande sfären vilket de delar in i två delar, familjestrukturen samt kulturella strukturen. Den 

förändrade familjestrukturen menar de handlar om att man kommer längre och längre ifrån sina 

släktingar och därför inte längre kan ta samma hjälp av dessa vid behov såsom till exempel 

barnvakt. Det har även skett en ökning av instabilitet i familjen där skilsmässor och separationer 

har ökat. Att vara ensamstående är krävande och innebär en stor påfrestning på en individs work 

life balance. Med den kulturella förändringen menar Noon och Blyton (2013, s. 351) att 

konsumtionen ökat och därav vill människor tjäna mer och mer pengar. Genom att köpa saker 

skapar människan sin identitet. I dagens samhälle ”jobbar människan för att kunna konsumera” 

menar Noon och Blyton (2013, s. 351).  

 

2.2 Balans mellan sfärerna 
Guest (2002, s. 263) beskriver work life balance och menar att en balans mellan arbete och 

resten av livet ska finnas. Han menar också att arbetssammangang och hemsammanghang är de 

centrala delarna för work life balance där arbetssammanhang handlar om allt som har med 

arbetet att göra och kraven som ställs under arbetssammanhang kan vara låga eller höga och 

kommer från arbetsgivaren eller individen. Hemsammanhanget är alltså det som står utanför 

arbetet och de krav som ställs i hemsammanhang är två olika och det rör sig om familj och 

fritidsaktiviteter. Kraven som ställs i familjesammanhang kan variera väldigt mycket beroende 

på familjesituation. De andra kraven som ställs i hemsammanhang kan vara fritidsaktiviteter 

och kan handla om till exempel hobby såsom träning, fiske eller musik. Även om det inte finns 

några krav på att utföra dessa så kan det vara något individen ändå vill hinna med. Individuella 

faktorer, uppfattningen av arbete samt arbetets och övriga livets betydelse för personen spelar 

en stor roll för work life balance 

 

Noon och Blyton (2013, s. 342) menar att balans uppnås när de båda sfärerna kan balanseras 

framgångsrikt utan att den ena inkräktar på den andra. Vad som upplevs som tillfredställande 

varierar dock från person till person. Guest (2002, s. 267) påstår samma sak och menar att 
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resultatet av balans i livet handlar om den tillfredställelse individen känner samt välbefinnande 

både i jobbet och i övriga livet. 

 

Enligt Allvin et al. (2006, s.129) bygger balansen på att det övriga livet hela tiden anpassas efter 

arbetslivet. Att kunna uppnå en balans betyder alltså att man ska kunna anpassa sig och vara 

flexibel i privata livet. Det finns även de som upplever balans när man kan få de båda liven att 

flyta ihop, att det inte finns några större gränser mellan dem. Livets alla sfärer ska således ses 

som en helhet där allt flyter samman. Med detta sagt menar Allvin et al. (2006, s. 130) att hur 

man upplever balans beror på individen själv och dess förhållningssätt till arbetet.  

 

2.3 Obalans i sfärerna 

2.3.1 Gränsdragningsproblem 

Det finns flera olika anledningar till att individer inte kan ha den där balansen mellan arbete 

och privatliv som önskas och här nedan kommer jag därför redogöra för motsatsen till balans 

som är obalansen i work life balance. 

Allvin et al. (2006, s.124) nämner de gränsdragningsproblem som finns och menar att detta sker 

när arbetslivet tränger sig på det privata livet. Anställda kan i större utsträckning jobba var som 

helst och inte bara under arbetstiden utan också under fritiden. En undersökning som han gjort 

visar att många har svårt att släppa den mentala biten med arbetet när man kommer hem. För 

att kunna släppa arbetet är det många som ägnar sig åt andra aktiviteter för att undvika att tänka 

på arbetet. Allvin et al. (2006, s.122ff) konstaterar också att tekniken har utvecklats inom vissa 

yrken och gjort det enklare för de anställda att arbeta nästan överallt och det leder till att arbetet 

är inte längre är lika inramat i tid och rum. Från de tidigare modellerna som jag nämnt här ovan 

(segmenteringsmodellen, överspridningsmodellen, kompensationsmodellen) utvecklades 

konflikt- och konkurrensmodellen som innebär att privatlivet och arbetslivet delar på individens 

energi och tid. Detta innebär att höga krav i den ena sfären innebär att man inte klarar av för 

höga krav i den andra sfären.  

2.3.2 Konflikter i privata livet och arbetslivet 

Greenhaus och Beutell (1985, s. 76) talar om tre olika konflikter som kan ske mellan privatlivet 

och arbetslivet. Det handlar om konflikter mellan de olika rollerna man står inför och dessa är 

då till exempel familjerollen och arbetsrollen. De olika typer av konflikter som Greenhaus och 

Beutell (1985, s. 77) diskuterar i sin artikel är: tidbaserade konflikten, stressbaserade konflikten 

och beteendebaserade konflikten.  

Den tidsbaserade konflikten handlar om att få tiden att räcka till för båda sfärerna då dessa 

konkurrerar om tiden. Detta kan leda till att om en person spenderar mycket tid i den ena sfären 

kommer det ta tid från den andra sfären. Konflikter som uppstår här kan vara när påfrestningar 

från den ena sfären leder till påtryckningar i den andra. Det kan till exempel innebära att 

personen måste ta med sig arbetet hem och då kommer förlust av tid i den privata sfären ske 

(Greenhaus & Beutell 1985, s. 77ff).  
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Den andra konflikten har Greenhaus och Beutell (1985, s. 80) valt att kalla stressbaserad 

konflikt och handlar om någon slags spänning, ångest och trötthet. När ens prestation i en roll 

försämrar prestationen i den andra rollen och då utformar någon slags stress. Detta gör det svårt 

att uppfylla kraven i den andra rollen (Greenhaus & Beutell 1985, s. 80). Noon och Blyton 

(2013, s. 343) tar upp ett exempel av denna konflikt och menar att om press från hemmet, till 

exempel sjukdom i familjen gör det svårt för individen att utföra sina uppgifter i arbetet.  

Den sista konflikten Greenhaus och Beutell (1985, s. 81ff) tar upp är den beteendebaserade 

konflikten. Denna handlar om att de olika roller man har i arbetslivet och privata livet kan gå 

emot varandra och att dessa två roller inte riktigt går ihop och att man sedan för över beteende 

från de olika rollerna till varandra vilket i vissa fall kan vara opassande. Detta leder då till en 

konflikt mellan de olika rollerna. Noon och Blyton (2013, s. 344) exemplifierar på en sådan 

konflikt kan vara när en person för över ett arbetsrelaterade beteende till hemmet.  

2.4 Flexibilitet 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom begreppet flexibilitet men med avgränsningar på flexibla 

arbetstider och flexibla familjer. Flexibilitet är ett centralt begrepp när work life balance 

diskuteras och därav görs en genomgång nedan. 

 

På 1980-talet uppmärksammades problemet att balansera arbete och privata livet som redan då 

många arbetstagare upplevde. Det var då man införde den första flexibiliteten för arbetstagare 

och detta handlade om flextid. Detta gjordes för att enklare kunna balansera familjelivet med 

arbetet utan att behöva gå ner i arbetstid. Det var inte bara flextid man införde utan även 

möjligheten att jobba utanför arbetsplatsen, det vill säga distansarbete (Allvin et al. 2012, s. 

12). Även idag använder sig en stor del av företagen distansarbete och det har blivit allt 

vanligare på arbetsplatser. Eriksson (2007, s. 43f) anser att ordet flexibilitet är ett begrepp som 

ofta används men utan att vara helt definierat. Eriksson (2007, s. 44) utvecklar begreppet 

flexibilitet och menar att det måste finnas en slags relation för att flexibilitet ska finnas, där 

någon har flexibilitet och någon annan är flexibel. Ett exempel på detta kan vara en arbetstagare 

som önskar flexibel arbetstid där krävs att arbetsgivaren då är flexibel. 

 

2.4.1 Flexibla arbeten 

Grönlund (2004, s. 77) konstaterar att flexibla arbetstider ska underlätta för individer att 

balansera privatliv och arbetsliv och detta kommer i sin tur leda till en ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män i arbetlivet. Flexibla arbetstider ger arbetstagaren en möjlighet att själv välja 

när denne ska arbeta och därmed kan planera lite efter privata livet. Att ha denna flexibilitet 

innebär att den anställde själv kan variera arbetstiden efter individuella behov. Detta är ofta en 

lösning för att få familjelivet och arbetslivet att gå ihop och utvecklades för att hjälpa till att 

dämpa de familjekonflikter som fanns. Att kunna ha denna flexibilitet innebär också att 

individen själv kan planera hur dagen skall se ut och därmed anpassa detta efter dagens måsten 

såsom till exempel möten på skolan, hämtning på dagis och så vidare. Enligt Grönlund (2004, 
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s. 152f) är inte denna flexibilitet alltid något positivt då den kan ses som stressande för personen 

själv tvingas att dra de gränser som behöver dras mellan arbete och familj.  

 

Hill et al. (2008, s. 152) beskriver de fyra olika valmöjligheter som finns när man diskuterar 

flexibilitet: 

 

- Valmöjlighet i arbetsscheman 

- Valmöjlighet i arbetstid 

- Möjligheten att kunna komma in och ut ur arbetskraften 

- Möjligheten att kunna hantera oväntat familjeansvar 

 

Om vi tittar på den första Hill et al. (2008, s. 152 f) tagit fram så handlar den om valmöjligheten 

i arbetsscheman vilket innebär att kunna variera start- och sluttid på arbetsdagen. Det kan även 

vara om man vill göra längre arbetsdagar för att då istället vara ledig en annan arbetsdag det 

vill säga att en anställd kan välja när den vill utföra sina arbetsuppgifter och därmed kunna 

ändra sitt schema. Ett exempel på denna typ av valmöjlighet är flextid och då kan den anställda 

välja om den vill börja klockan 9:00 istället för 8:00 för att till exempel hinna lämna barnen på 

skolan. 

 

Den andra flexibiliteten som tas upp är då valmöjligheten i arbetstid som innebär att 

arbetstagaren själv får välja om man vill jobba heltid eller mindre än heltid, det kan till exempel 

handla om deltid eller att arbetaren har möjlighet att ta ut förtidspension. Vilket leder till att 

arbetsgivaren gör det möjligt för arbetstagaren att arbeta mindre för att kunna spendera mera 

tid i hemmet (Hill et al. 2008, s. 152 f).  

 

Den tredje är då möjligheten att kunna ta sig in och ut ur arbetskraften, ett exempel på detta är 

om man som individ under en längre tid vill lämna och arbetet kunna ha möjlighet att sedan 

kunna ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden (Hill et al. 2008, s. 152 ff).  

 

Den sista som Hill et al. (2008, s. 152) pratar om är möjligheten att kunna hantera oväntat 

familjeansvar, detta kan till exempel vara att man under arbetsdagen behöver lämna jobbet för 

att ta ett möte i skolan med barnen eller att akut kunna lämna arbetet för att barnen behöver 

hämtas på dagis.  

 

2.4.2 Flexibla familjer 

Eriksson (2007, s. 44) utvecklar som sagt begreppet flexibilitet och menar att det måste finnas 

en slags relation där någon har flexibilitet och någon annan är flexibel. Även Ivarsson (2014, s. 

570) menar att den som utför sin hobby och livnär sig på den har flexibilitet medan partnern är 

flexibel. För att överhuvudtaget kunna försörja sig på sin hobby och ha en framgångsrik karriär 

samtidigt som man har familj krävs det att någon tar hand om det dagliga familjelivet. Detta 

innebär att någon anpassar sig till utövarens arbete vilket då leder till att den är flexibel och 

utövaren har flexibilitet. Det handlar inte bara om att vara flexibel för familjemedlemmarna 
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utan också att kunna anpassa sig till de förväntningar som krävs för att passa in. Ofta påverkar 

dessa förväntningar möjligheterna till ett eget yrkesliv. Ivarsson (2014, s. 577ff) diskuterar även 

tidsbristen för utövaren som innebär att det ofta inte finns mycket tid över till familj och vänner. 

Även om mycket tid finns så läggs den största delen av tiden och energin på utövandet. Det 

krävs också att partnern och familjemedlemmarna stöttar utövaren och hela tiden underlättar 

tillvaron för denne vilket gör det svårt för partnern att ha eget arbete och liv.  

Haunschild och Eikhof (2009, s. 166) konstaterar också att det gäller att vara rumsligt flexibel 

vilket innebär att utövaren måste vara beredd att flytta på sig, alltså att vara beredd på att byta 

stad och lag. Detta gäller inte bara utövaren utan också familjen. En fotbollsspelare pratar i en 

intervju om konsekvenserna av att flytta till en ny stad och menar att den största utmaningen 

faktiskt ligger hos familjemedlemmarna och partnern. Med det menar han att för utövaren 

kommer det mesta av sig själv då laget består av 20 lagkamrater och en rad olika människor 

som vill hjälpa till med saker. För fruarna innebär en flytt att på egen hand skaffa nya vänner 

och inte bara det, det ska också fixas med ny skola åt barnen, den nya lägenheten ska fixas 

iordning och så vidare (Ivarsson 2014, s. 495).  

2.5 Tillgänglighet 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom begreppet tillgänglighet. Eftersom gränserna mellan 

arbete och övriga livet suddats ut mer och mer är detta ett ytterst intressant ämne att titta på när 

work life balance undersöks. Begreppet tillgänglighet definierats enligt följande: 

 

Att vara tillgänglig i både tid och rum och lyhördhet för andras behov och önskemål, 

inklusive arbetsgivare och familj (Bergman & Gardiner 2007, s. 412 egen översättning). 

 

Bergman och Gustafson (2008, s. 13) vill skilja på work life balance och tillgänglighet då 

tillgängligheten kan mätas mer objektivt än work life balance begreppet. Tillgänglighet handlar 

om förmågan hos en person eller grupp att vara någon eller något tillgängligt. Det kan handla 

om olika beteenden eller handlingar.  

 

2.5.1 Tillgänglig i tid och rum 

I definitionen ovan beskrivs tillgängligheten i tid och rum där den rumsliga tillgängligheten 

handlar om närvarandet på arbetsplatsen men även de kraven som ställs från arbetet men måste 

utföras utanför arbetet, alltså i hemmet. Ett exempel kan vara att ta med arbetet hem efter 

avslutad arbetstid. Den tidsliga tillgängligheten handlar om hur mycket tid man faktiskt arbetar. 

Tillexempel om man har heltidsarbete, deltidsarbete, om man jobbar mycket övertid, om man 

arbetar mycket på obekväma arbetstider och så vidare. Att vara tillgänglig i tid och rum innebär 

alltså att arbetet skall utföras på en specifik arbetsplats på specifika tider. De krav som ställs på 

tillgänglighet kommer inte bara från arbetet och familjen utan även från individerna själva 

menar Bergman och Ivarsson (2010 s. 9). Tillgängligheten i arbetet påverkas av arbetsgivarens 

krav men också kraven från de anställda själva. Ofta är det något slags samspel mellan dessa 
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två som sker. Det handlar ofta om en kombination av de krav som ställs från arbetsgivaren men 

även viljan att klättra karriärmässigt.  

 

Det är inte bara arbetslivet som kräver tillgänglighet utan familjelivet kräver också en viss till-

gänglighet menar Bergman och Gustafson (2008, s. 13). Det handlar om allt från hushållssysslor 

till att ta hand om barnen. Bergman och Ivarsson (2010 s. 10) konstaterar samma sak och menar 

att det är till största delen kvinnor som har ansvaret för hemmet. När man tittar på till-

gängligheten i privatlivet handlar det också om vilken utsträckningen man kan vara tillgänglig 

under arbetstid för familjerelaterade händelser. 

 

Bergman (2011, s.2ff) menar att tillgänglighet kan finnas i fyra olika dimensioner och dessa är:  

 

- Förutsägbar eller oförutsägbar 

- Absolut eller partiell 

- Reflexiv eller oreflexiv 

- Frivillig eller påtvingad 

 

Den första som handlar om förutsägbar eller oförutsägbar beskriver i vilken utsträckning 

kraven från arbete och familj kan förutsägas eller inte. Om kraven är förutsägbara kan de ofta 

upplevas som lättare att hantera, det kan till exempel handla om en tjänsteresa som man länge 

planerat och kunnat förbereda sig på. Även kraven i familjelivet kan till stor del vara o-

förutsägbara, det kan vara att barnen blir sjuka och måste hämtas tidigare än bestämt på dagis. 

Att ha oförutsägbar tillgänglighet i både arbetslivet och privatlivet kan leda till konflikter och 

dåligt samvete (Bergman 2011, s.2ff).  

 

Den absoluta eller partiella tillgängligheten innebär alla de krav som ställs på arbetstagaren att 

vara närvarande. Den absoluta innebär en närvaro i tid och rum, den partiella handlar istället 

om att vara närvarande på telefon eller mail antingen för familjen under arbetstid eller för 

arbetet under familjetiden. Bergman (2011, s. 6) tar även upp att gränserna mellan arbete och 

familj blir allt suddigare och gör det svårare att skilja mellan dessa två. Vissa menar till och 

med att vara tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan ingår i deras jobb.  

 

Frivillig eller påtvingad tillgänglighet handlar om i vilken grad tillgängligheten är frivillig eller 

tvingande. Ibland kan det vara en blandning av dessa två. Men denna tillgänglighet handlar 

alltså om det är arbetstagaren själv som väljer att jobba över en fredag kväll eller om detta är 

arbetsgivarens krav (Bergman 2011, s. 8).  

 

Den sista dimensionen som Bergman (2011, s. 10) tar upp är reflexiv eller oreflexiv. Denna 

tillgänglighet innebär reflektionen av att vara tillgänglig eller ej. Tänker individen på att den 

hela tiden är tillgängliga eller har det blivit en naturlig del av livet? 
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2.5.2 Tjänsteresor och tillgängligheten dessa kräver 

Tjänsteresor är ett av de arbetsvillkor som kräver hög tillgänglighet i både tid och rum. Resorna 

sker utanför ordinarie arbetstid och arbetsplatsen. Att resa mycket i arbetet har både positiva 

men också negativa följder. Om vi ser till de negativa följderna så menar Bergman och 

Gustafson (2008, s. 14) att stress är vanligt förekommande under tjänsteresor då det innan 

avresa krävs en hel del planering och förberedelser. Under resans gång kan oro och rädsla 

uppstå och ofta är arbetstempot på dessa resor högre än vanligt. Efter resan ska till exempel 

väskan packas upp och då  är det dags att komma ner i varv efter en ganska hektisk period. 

Bergman och Gustafson (2008, s. 14) konstaterar också att det inte bara är individen som åker 

iväg på resan som påverkas utan också familjen och familjelivet. Det kan upplevas som 

påfrestande för familjen och för den resande att lämna och speciellt om de själva inte kan 

påverka när och vart de ska resa eftersom arbetsgivaren bestämmer det. Bergström och 

Casinowsky (2010, s. 42) menar att hemmet är där familjen träffas för att umgås och när då en 

tjänsteresa ska planeras in binder det individen till en annan plats än hemmet och därav krävs 

som tidigare nämnt mycket planering för att familjelivet ska fungera. Tjänsteresorna medför att 

det två föräldrar delar på annars i vardagen ska en förälder göra ensam och därmed kan det 

behövas stöd och hjälp från släkt eller andra familjemedlemmar (Bergström & Casinowsky 

2010, s. 42). För alla upplevs inte tjänsteresor som något negativt menar tidigare forskning utan 

vissa ser det som en avkoppling och ett sätt att komma undan de fasta rutinerna som finns i 

hemmet.  

 

2.6 Att försörja sig på sin hobby 

Att kunna livnära sig på något som de flesta av oss skulle uppleva som ett fritidsintresse kan 

upplevas som bekymmerslöst och härligt. Att ha sitt personliga intresse som sin försörjning 

upplevs av många som spännande och häftigt. Men hur är det egentligen för de som gör det och 

är det så förtjusande som det låter? (Ivarsson 2011, s. 69). 

 

Ivarsson (2014, s. 271) definierar professionella utövare som de som helt försörjer sig och får 

sin försörjning från en viss sysselsättning. När hobbyn övergår till betald sysselsättning sker en 

förändring i utövandet, där den egna kontrollen och det autonoma beslutsfattandet minskar. De 

som utför sina fritidsintressen på en professionell nivå och kan försörja sig på detta upplever 

ofta en overklig tillvaro. Även om stora delar av livet skiljer sig åt för en person som försörjer 

sig på sin passion så finns en vardag som är precis som alla andras menar Ivarsson (2014, s 

393ff).  

 

2.6.1 Med första lönen kommer kraven 

När den professionella karriären tar fart innebär det att trycket från media blir allt större. Ofta 

ses individen som ett varumärke där man växer fram och blir någons idol och förebild. När 

utövaren presterar växer intresset i media och detta leder till att organisationen men även 

sponsorer vill få ut en viss lönsamhet av utövaren (Stiern 2005, s. 50ff).  
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Ivarsson (2011, s. 405ff) konstaterar att charmen med att ha en hobby är att det finns en frihet 

i utövandet, en slags glädje. När hobbyn sedan övergår till att bli något som individen ska 

försörja sig på kan saker förändras. Det upplevs att kontrollen minskar och stressen och pressen 

börjar växa fram. Kraven från utomstående börjar växa fram och det gäller att träna ännu 

hårdare för att kunna leverera mer. Med framgångarna kommer hela tiden mer och mer press 

och vad som ibland kan uppfattas som orimliga krav.  

 

Att vara utövare av sin hobby på professionell nivå leder till en hel del påfrestningar. Många 

ser framgången som något stort och häftigt och många tror att man lever ett drömliv. Ofta glöms 

det faktiskt bort hur mycket det påverkar privatlivet (Ivarsson 2014, s. 478ff). Att utöva sin 

hobby innebär en viss kontroll i utövandet men däremot så saknas nästan kontrollen helt vad 

gäller omständigheterna kring det. Om vi till exempel tittar på ishockeyspelare har dessa sällan 

ett val om vart de ska spela och även om de blivit valda till ett lag kan de sedan bytas ut, utan 

att ha någonting att säga till om. Detta påverkar tillvaron för både utövaren men även för 

familjemedlemmarna. Utövaren och dennes familj kan regelbundet behöva flytta till nya städer 

och har därför ingen trygg punkt i livet. Detta leder till att långsiktiga beslut angående 

privatlivet inte kan tas och det gäller att vara beredd på förändringar (Ivarsson 2014, s. 494ff).  

 

2.6.2 Är det en dröm att försörja sig på sin passion? 

För många som utför sin hobby som en försörjning handlar det om osäkra villkor och om-

ständigheter som har koppling till dennes karaktär och varaktighet. Det kan till exempel handla 

om klubbens utnyttjande av dig som individ under den tid du anses vara lönsam och användbar 

för klubben (Ivarsson 2014, s. 529). Det finns inget utrymme för misslyckande och det handlar 

hela tiden om att leva upp till de förväntningar som ställs på dig. Att försörja sig på sin hobby 

leder till en viss osäkerhet och otrygghet, det kan handla om en skada eller en dålig match och 

du blir bortskickad från din ordinarie plats eller nedskickad till det sämre laget. Enligt Ivarsson 

(2014, s. 532) är idrottens värld känslokall och när utövaren inte lever upp till de förväntningar 

som finns så är värdet av denne tämligen litet.  

 

Ivarsson (2011, s. 77f) menar att många upplever det som himmelriket att kunna försörja sig på 

sin hobby, att utövaren lever en vardag som är bekymmersfri och spännande. Men är det 

verkligen så förtrollande som det verkar? Att vara utövare av sin hobby och därmed kunna 

försörja sig på denna innebär både skyldigheter och ansvar. Ofta försvinner möjligheten att själv 

kunna bestämma när aktiviteten ska utövas, om man ska utöva den och hur det ska utövas. 

Omgivningen får också höga förväntningar och krav på utförandet då det ses som ett yrke. Det 

gäller att leva upp till de förväntningar som finns på dig för att kunna fortsätta försörja dig. 

Detta kan leda till utövaren upplever otrygghet och osäkerhet då det hela tiden handlar om att 

prestera. De har inte samma rättigheter som andra med ”vanliga” yrkesliv och utsätts ofta för 

mycket konkurrens menar Ivarsson (2011, s. 77f). Utövaren och dennes familj tvingas leva med 

en ovisshet och det är nästintill omöjligt att bibehålla en livslång karriär.  
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2.6.3 Påverkan på familjen vid utförandet av sin hobby 

Det är många idrottare som upplever att kontrollen och ingripandet av privatlivet är något som 

de inte själva kan styra över. Ivarsson (2014, s. 497) menar att i en dokumentärfilm kan man se 

att ishockeyspelare ofta känner en enorm press att vinna och prestera. De som är i utövarens 

omgivning får då bevittna hur tillvaron kretsar kring dem som livnär sig på hobbyn. Det kan 

alltså ske en viss självcentrering, personen har ofta ett stort fokus på sig själv och sina behov 

och kan därför lätt glömma bort omgivningens behov. Detta kan leda till att familjen kan känna 

sig åsidosatta och tagna för givet. Samtidigt som familjen kan uppleva att de är övergivna så 

kan utövaren känna likadant fast för familjelivet. Med detta menas att utövaren får göra 

uppoffringar och därmed missa saker i familjelivet för att kunna försörja sig på sin hobby menar 

Ivarsson (2014, s. 573ff). Det råder inga tvivel om att familjen är tvungen att anpassa sig till 

individens utövande och dess arbetsvillkor. För utomstående kan det vara svårt att förstå de 

känslor som respektive känner. Men det handlar mycket om ensamhet och anpassning efter 

utövaren. En annan rädsla som utövarna ofta beskriver är utnyttjandet, att andra människor vill 

bli ens vän för att kunna utnyttja en.  

 

2.7 Karaseks krav och kontrollmodell 

Robert Karasek utvecklade en modell om stress i arbetslivet för att kategorisera yrken. Denna 

modell kallas krav/kontroll-modellen och bygger på ett stressperspektiv samt kvalifikation-

perspektiv. Modellen beskriver en arbetstagares upplevelse av hög respektive låg kontroll och 

även höga respektive låga krav (Karasek & Theorell 1990). Modellen bestod till början av två 

dimensioner och dessa var arbetskrav och egenkontroll. Arbetskraven handlar om den fysiska 

och intellektuella ansträngningen som krävs i arbetet och kan vara till exempel kraven från 

arbetsgivare eller från en själv, det kan även handla om en ishockeyspelare som har krav på sig 

att göra visst antal poäng per säsong. Egenkontrollen handlar om möjligheten att bestämma i 

och över arbetet samt hur det ska utformas så som till exempel hur arbetsuppgifter ska göras 

samt när de ska göras. Modellen kompletterades sedan med en ytterligare dimension som kallas 

socialt stöd och denna beskriver den hjälp och det stöd som den anställde får från kollegor och 

ledning. Det kan handla om den stöttning som till exempel en ishockeyspelare upplever från 

sina lagkamrater. Modellen beskriver fyra olika typer av arbeten och dessa är:  

 

- Passiva arbeten 

- Lågstressarbeten 

- Högstressarbeten  

- Aktiva arbeten 

 

Passiva arbeten innebär att arbetstagaren har låga arbetskrav men även låg egenkontroll. Detta 

kan leda till att kompetensen hos arbetstagaren minskar. Dessa arbeten innebär mycket stress 

och resulterar i stor del till ohälsa. Individer som befinner sig i dessa yrken ställs inte inför några 
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utmaningar och har ingen möjlighet till att ta egna initiativ i arbetet menar Karasek och Theorell 

(1990, s. 37f).  

 

Lågstressarbeten innebär att arbetstagaren har låga arbetskrav men hög egenkontroll. Personer 

som har dessa typer av yrken kan uppleva arbetet som otillfredsställande då det inte ställs nog 

med utmaningar. Dessa yrken ses inte som speciellt stressande och leder inte heller till ohälsa 

(Karasek & Theorell 1990, s. 36f).  

 

Högstressarbeten kännetecknas av att arbetaren har höga krav och lite egenkontroll. Inom dessa 

arbeten förekommer det mycket stress och ohälsa. Yrken inom högstressande arbeten leder ofta 

till utmattning eller depression. Arbetstagaren har höga krav och kan inte påverka situationen 

vilket leder till att motivationen försvinner menar Karasek och Theorell (1990, s. 31f).  

 

Aktiva arbeten menar Karasek och Theorell (1990, s. 36) handlar om att arbetstagaren har höga 

arbetskrav men även hög egenkontroll. Detta leder till att individen ofta har hög motivation och 

känner sig tillfredsställd på arbetsplatsen.  

 

Karasek och Theorell (1990) menade också att utöver de fyra olika arbetstyperna fanns en 

aktivitetsdiagonal och stressdiagonal. Stressdiagonalen innebär att ju längre ut arbetet befinner 

sig på denna diagonal, desto vanligare är det med stress och ohälsa i arbetet. Aktivitets-

diagonalen visar att ju längre ut på denna diagonal arbetet är desto mer utvecklande och 

attraktivt är det för arbetstagaren. Som tidigare nämnt så utvecklades sedan denna modell med 

ytterligare en dimension som kallas socialt stöd. Det ansågs att det sociala stödet har såpass stor 

betydelse för arbetstagaren då det ger en känsla av tillhörighet, gemenskap och en gruppkänsla. 

Det sociala stödet kan väga upp stressen och öka känslan av egenkontroll. Det sociala stödet 

har en positiv påverkan på relationer i arbetet och de aktiva arbeten som har höga krav och hög 

kontroll kan med högt socialt stöd anses vara utvecklade. Om det finns hög grad av socialt stöd 

är arbetet kollektivt och om det är låg grav av socialt stöd anses arbetet vara isolerat.  
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3. Metod 

I följande avsnitt kommer jag gå igenom hur jag gått tillväga när jag genomförde min 

undersökning. Jag kommer först gå igenom varför jag valde den metod jag valt att använda mig 

av och sedan förklara de fördelar och nackdelar som finns med den metoden. Sedan beskriver 

jag hur jag utformade min intervjuguide och därefter kommer jag beskriva hur mitt urval 

gjordes samt en beskrivning av de respondenter som jag intervjuade. Därefter kommer jag 

beskriva hur jag analyserade och bearbetade den information jag samlade in under intervju-

tillfällena. Begreppen reliabilitet och validitet samt forskningsetik kommer avslutningsvis 

diskuteras.  

 

3.1 Metodval  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur personer som har ett utövande man är 

passionerad över upplever balansen mellan privata livet och arbetslivet. Vidare ville jag titta på 

hur individer med sin försörjning inom ett område som kännetecknas av passion hanterar de 

krav och otrygga arbetsvillkor som finns samt hur det påverkar övriga livet. Redan från första 

början ansåg jag att en kvalitativ undersökning var det som passade min uppsats bäst. 

Anledningen till att jag valde det var främst för att jag upplevde att det saknades kvalitativ 

forskning inom området. Det var viktigt för mig att få med så mycket åsikter, synpunkter och 

erfarenheter som möjligt för att nå bästa resultat och då passade den kvalitativa undersökningen 

bäst. Trost (2010, s. 32f) menar att om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt 

att resonera och reagera alternativt särskilja eller urskilja handlingsmönster så är den kvalitativa 

studien en tänkbar studie. Patel och Davidson (2011, s.14) menar också att den kvalitativa 

undersökningen fokuserar på den mjuka delen, det vill säga att tolka och förstå upplevelser, 

vilket var viktigt för mig. Den datainsamlingsteknik jag valde var intervjuer då jag tyckte den 

passade bäst till min undersökning.  

 

För mig var det viktigt att ha förkunskaper och att den teori jag ska använda mig av färdig innan 

jag gjorde intervjuerna för att känna till området väl och för att jag skulle upplevas som påläst 

inför intervjupersonen. Patel och Davidson (2011, s.83) menar att det är viktigt med 

förkunskaper för att vara väl förberedd innan man drar igång med intervjuerna. När jag började 

med studien hade jag en viss förförståelse för ämnet. Jag upplever att den förförståelse jag hade 

med mig in i studien har påverkat min studie en hel del, bland annat i valet av syftet och 

frågeställningar. Förförståelsen är något som jag anser varit lite problematiskt men ändå en 

väldigt stor fördel i min uppsats. Den förförståelse jag hade om ämnet när jag började skriva 

har gjort det enkelt att knyta kontakter och få tag i respondenter. Det som blivit problematiskt 

är att jag tagit vissa saker förgivet och haft förutfattade meningar om resultatet. Tillexempel när 

jag transkriberade intervjuerna kunde jag känna att jag missade vissa följdfrågor på grund av 

att de var så självklara för mig. Genom studien har jag försökt att tänka på riskerna så som att 

inte missa viktig information under intervjutillfället och hela tiden försökt undvika dem. 

Förförståelsen har hjälpt mig få en större inblick för personer med sin passion som försörjning 

och deras work life balance. Jag upplever att detta ökat förståelsen för resultaten i studien. 
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3.2 Utformande av intervjuguide 

Det var viktigt för mig att ha klart den teori jag skulle använda för att ha förkunskaper innan 

jag satte igång min intervjuguide. Jag läste in mig ordentligt på min teori och började därefter 

forma en intervjuguide med hjälp av syftet i bakhuvudet. Trost (2010, s. 71) menar att det är 

bra att göra en lista med de områden man vill ha med i intervjuerna. Så jag började med att 

skriva ut de områden jag diskuterat i teorin för att veta vilka områden jag skulle ha med. De 

områden jag valde att ha med är: bakgrundsinformation, passion, work life balance, flexibilitet 

och tillgänglighet. Bakgrundsinformation kan enligt Aspers (2007, s. 139) vara en bra början 

vid intervjutillfället för att intervjupersonen ska bli varm i kläderna och känna sig bekväma. 

Därefter gick jag in på de mer privata frågorna i den ordning jag skrev här ovan. De områden 

jag valde hade jag skrivit om så många gånger i den teoretiska genomgången att jag kunde dem 

utantill vilket var en trygghet för mig. Därefter formade jag frågor till varje område till varje 

område. Det visade sig bli många frågor under varje område men det föreföll sig naturligt att 

inte ställa alla frågor eftersom intervjupersonen ibland svarade på två frågor med ett svar. Det 

var viktigt för mig att försöka ställa följdfrågor hela tiden då en del av de jag intervjuade var 

ganska korta i sina svar, så dessa följdfrågor skrev jag ner på ett annat papper för att lätt kunna 

komma åt dem efter de två första intervjuerna. Detta gjorde att jag hjälpte intervjupersonerna 

att utveckla sina svar lite extra, till exempel genom att be dem ge ett exempel på en viss 

situation.  

 

Patel och Davidson (2011, s.81) beskriver de kvalitativa intervjuerna som att de ofta har en låg 

grad av strukturering vilket innebär att frågorna man ställer till respondenten ger plats för öppna 

svar. Vid vissa tillfällen kan man välja att göra en intervju med hög grad av standardisering 

vilket innebär att frågorna som ställs under intervjutillfällena ställs på exakt samma sätt. Som 

tidigare nämnt så valde jag att först forma delområden för att sedan utveckla frågor om dessa 

ämnena. En semistrukturerad intervju betyder att man har en lista med områden som ska tas 

upp, det kan finnas utformade frågor som tas upp i en bestämd ordning men även att man som 

intervjuare inte har några frågor färdiga utan formar dem efter tidens gång (Patel & Davidson 

2011, s.82). Detta skulle jag ändå säga att jag använt mig av, en semistrukturerad intervjuguide 

där jag hade områden som jag skulle beröra med frågor som inte ställdes i någon specifik 

ordning. Lantz (2013, s.41f) beskriver olika intervjuerna beroende på grad av struktur och 

menar att intervjuer kan vara helt öppna eller helt strukturerade. När en intervju är helt öppen 

innebär det att intervjuaren frågar helt öppet och utvecklar svaren själva. Den strukturerade 

innebär istället att frågorna är formade i förväg och kommer att ställas i en bestämd ordning. 

Från början var min tanke att ha en ganska strukturerad intervju men jag såg direkt att för att få 

en så naturlig intervju som möjligt så utvecklades det till en mer öppen intervju. Det var väldigt 

bra för jag tycker jag fick med många olika infallsvinklar, tankar och känslor hos 

intervjupersonerna. 
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3.3 Urval  

När jag valde ut vilka jag ville intervjua var det ganska självklart för mig. Med syftet i 

baktanken valde jag ishockeyspelare och två personer ur den sportsliga ledningen, där alla är 

verksamma inom den högsta serien i Sverige, SHL. Anledningen till att jag valde just den 

yrkesgruppen var att mitt kontaktnät inom den yrkesgruppen var brett och det underlättade då 

för mig att få tag i så många respondenter jag behövde. Jag ville ha respondenter som hade 

familj men även respondenter som inte hade familj, alltså var det viktigt med så olika 

familjesituationer som möjligt. Ett av de kriterier jag hade var dock att personen inte skulle vara 

för ung och ny inom yrket, detta för att jag ville komma åt erfarenheter inom yrkesgruppen. 

Eftersom det är en begränsad tid vi får till denna undersökning valde jag att intervjua sex 

personer. Trost (2010, s. 137f) menar att i de flesta fall av kvalitativa undersökningar vill man 

ha en så stor variation av urvalet som möjligt. Därför valde jag att ta två olika yrkesgrupper. De 

fyra som var inom samma yrkesgrupp valde jag ut med så olika familjesituationer som möjligt. 

De andra två har även de ganska olika familjesituationer. På så sätt fick jag personer som är 

olika men ändå inte helt avvikande från varandra. Jag gjorde ett strategiskt urval vilket Trost 

(2010, s. 138f) menar innebär att välja ut personer som passar bäst för syftet studien. Jag frågade 

med hjälp av kontakter jag hade sedan innan personer som jag vet försörjer sig inom yrken som 

också är deras passion. 

 

Kontakten skedde genom mail där jag frågade om en intervju skulle vara möjlig. Deras 

mailadresser fick jag tag på genom kontakter jag hade och kunde därför kontakta dem direkt 

istället för att gå genom arbetsgivaren. I mailet beskrev jag vad intervjuerna skulle vara till för 

och syftet med dem. Intervjuerna bokades sedan via svarsmailet och där bestämdes tid och plats 

vi skulle ses. Lyckligtvis fick jag tag i sex relevanta respondenter direkt och alla kändes väldigt 

positiva till undersökningen.  

 

3.3.1 Respondenter 

Som tidigare nämnt så valde jag att intervjua sex personer från en och samma organisation men 

med olika bakgrunder och yrken. Av dessa respondenter är två av dem personer ur den 

sportsliga ledningen och fyra av dem ishockeyspelare. Respondenterna blev lovade i 

mailförfrågan att vara anonyma och behandlas konfidentiellt och därför kommer jag byta ut 

deras namn här nedan. Detta gör det omöjligt att koppla personen till organisation eller specifik 

individ.  

 

Nedan kommer jag göra en kort förklaring av de respondenter jag valde att intervjua: 

 

Calle 

22 år gammal, är och har varit professionell idrottare sedan 18 års ålder.  

Flickvän men inga barn. Hans flickvän studerar på heltid.  

 

Oscar 
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45 år gammal, tidigare professionell idrottare som nu sedan fyra år tillbaka arbetar i den 

sportsliga ledningsgruppen. Gift och har tre barn som är 11, 5 och 3 år gamla. Hans fru jobbar 

cirka 95%.  

 

Ludwig 

42 år gammal, tidigare professionell idrottare som nu sedan fyra år tillbaka arbetar i den 

sportsliga ledningsgruppen. Gift och har två barn som är 7 och 6 år gamla. Hans fru jobbar 

deltid.  

 

Andreas 

34 år gammal, är och har varit professionell idrottare sedan 17 års ålder.  

Gift och har två barn som är 8 och 5 år gamla. Hans fru jobbar halvtid.  

 

Benjamin 

31 år gammal, är och har varit professionell idrottare sedan 18 års ålder. 

Sambo och inga barn. Hans sambo jobbar heltid.  

 

Robert  

32 år gammal, är och har varit professionell idrottare sedan 16 års ålder. 

Gift och har ett barn som är 10 månader gammal. Hans fru är hemma och är mammaledig.  

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

När jag format min intervjuguide (bilaga 1) var det sedan dags att genomföra intervjuerna. Jag 

hade som sagt sex respondenter som informerats via mail om syftet med intervjuerna. När jag 

mailade mina respondenter om de skulle kunna tänka sig att medverka gav jag dem alternativ 

på var intervjun kunde genomföras och när de ville utföra intervjun för att ge dem en viss 

flexibilitet och inte ställa några som helst krav på dem. Jag informerade även lite kortfattat om 

vad intervjun skulle handla om. Jag var även noga med att informera om anonymiteten, 

möjligheten till att avbryta intervjun när som helst och konfidentialiteten.  

 

Intervjuerna hölls en och en vilket innebar sex olika intervjutillfällen. Trost (2010, s. 46f) menar 

att gruppintervju är väldigt komplicerat och det kan göra att vissa deltagare inte får sitt sagt så 

därför var det aldrig ett alternativ för mig. Intervjuerna hölls på olika ställen, fyra av dem 

utfördes i intervjupersonens hem och två på respondentens kontor. Intervjuerna varierade i 

längd där den längsta höll på en timme och sju minuter och den kortaste 45 minuter, men de 

flesta höll på kring 50 minuter. Anledningen till de olika långa intervjuerna beror såklart på att 

vissa har lättare för att utveckla sina svar och ge exempel på situationer men eftersom det inte 

skiljde så mycket så tycker inte jag att det är speciellt avvikande. Trost (2010, s. 65f) tycker att 

intervjun ska hållas på en plats där man kan prata ostört och helst av allt ska det vara en trygg 

miljö för personen man intervjuar. Vidare menar han att den intervjuades hem är lämpligt ur 

trygghetssynpunkt men kan bli ett problem om man ser till störningsmoment runtom. Det var 

viktigt för mig när jag gjorde intervjun att undvika störningsmoment såsom telefoner eller andra 
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personer. Dock är det svårt att helt komma ifrån dessa och i vissa intervjuer ringde telefoner 

eller någon kom in och frågade om något. Men jag upplever inte att det var ett problem eller 

fick oss ur fokus, vi satte oss i köket runt matbordet och fick till största delen av intervjun vara 

ensamma och det kändes som att respondenterna var trygga med situationen. Anledningen till 

att jag valde någorlunda lika platser för alla intervjuer var för att få samma förutsättningar för 

alla respondenter. Trost (2010, s. 65) anser att platsen spelar en stor roll och att vara på ett kafé 

eller en restaurang kan betyda att andra människor hör vad du säger och då blir den intervjuade 

obekväm i sina svar. Eftersom mina frågor kan upplevas som känsliga och lite privata var det 

därför viktigt att jag förde dessa i enrum med den jag intervjuade. Lantz (2013, s.77f) menar 

också att provintervjuer är bra att göra innan de riktiga intervjuerna. Detta för att förstå vad det 

är man faktiskt är ute efter och att intervjun är genomförbar. Jag utförde två provintervjuer där 

jag testade min intervjuguide på min sambo och kompis, dels för att se hur den var men också 

för att förbereda mig själv på ett bra sätt och öva på min intervjuteknik. När jag gjorde 

provintervjun märkte jag att det behövdes ändra lite på ordningen i frågorna samt göra vissa av 

dem lättare att förstå, så det fick jag göra innan första intervjun. Självklart har inte resultatet av 

dessa intervjuer använts.  

 

Jag dokumenterade mina intervjuer med hjälp av ljudupptagning via min telefon men även 

röstmemon på datorn för att säkerställa mig att det inte blev något fel. Jag förklarade noga för 

de jag intervjuade varför jag spelade in och om det var okej för dem. Därefter kunde jag ändra 

om lite i frågorna i intervjuguiden samt lägga till några frågor jag kände att jag missat i de första 

intervjuerna för att få med det till nästa intervju. Jag upplevde att de första intervjuerna hoppade 

lite för mycket i ämnena och därför flyttade jag om dem lite för att få ett bättre flyt i samtalet.  

 

3.5 Databearbetning och analys  

Som tidigare nämnt så valde jag att spela in mina intervjuer, dels för att jag var ensam och inte 

skulle hinna skriva ner allt som sades under tillfället men också för att verkligen få med allt. 

Jag testade att spela in mina provintervjuer innan med min Iphone och dator för att se om det 

fungerade bra vilket det gjorde. Direkt efter varje intervju startade jag med transkriberingen, 

dels för att göra det under tiden jag kom ihåg dem lite men också för att upptäcka om jag missat 

något tills det var dags för nästa intervju och i så fall kunna lägga till eller ta bort sånt som 

verkade relevant eller irrelevant. Jag satte mig ner och lyssnade på varje intervju samtidigt som 

jag pausade och skrev ner exakt vad som sades. Därefter lyssnade jag igen samtidigt som jag 

läste ner det jag skrivit för att säkerställa att jag inte missat något viktigt som sades. Jag var 

noggrann med att inte ändra några meningsuppbyggnader eller ändra grammatik och det menar 

Patel och Davidson (2011, s. 107) är viktigt för att undvika snedvridning.  

 

När jag transkriberat alla intervjuer var det dags att börja analysera intervjuerna. Jag började 

med att läsa igenom allt material och fetmarkerade det som jag tyckte var viktigt gentemot 

syftet jag tagit fram. Därefter delade jag in det i olika kategorier och bröt ner texten i olika 

begrepp för att enklare kunna beskriva intervjupersonernas svar. Här nedan kommer jag att ge 

lite exempel på hur jag gick tillväga: 
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Citat från respondent:  

 

”Jag betraktar det som ett arbete men också ett fritidsnöje, på något sätt så är det en passion 

som man har. Det är nog en kombination. Men i grund och botten är det ju ett arbete. Jag har ju 

uppdrag som jag måste uppfylla så jag kan ju inte alltid göra som jag själv vill och det kan man 

ju i en hobby. ” 

 

Kategori: Passion 

Begrepp: Kombination, tveksam 

 

Citat från respondent:  

 

”Det är väldigt få gånger jag kopplar bort det helt. Vi har ju semester i Juli där någon gång 

samtidigt som spelarna, men det är sällan truppen är helt klar då, eller jag har på dessa fyra år 

inte varit med om det i alla fall vilket innebär att man måste jobba under semestern. Sen blir det 

en livsstil att leva såhär, det är jag nog inte unik om jag tror att spelare och tränare upplever 

samma sak.” 

 

Kategori: Tillgänglig 

Begrepp: Kopplar aldrig bort, livsstil, inte ensam 

 

Citat från respondent:  

 

”Och det är tack vare min familj och för att dem talat om det för mig att det här funkar och detta 

inte. Så har vi hittat en väg som funkar för oss, kanske en slags balans men den är definitivt inte 

50/50 mellan mig och min fru. Hon får ju ta större ansvar hemma än vad jag får. Så jag ska inte 

säga att det är en jämn balans. ” 

 

Kategori: Work life balance 

Begrepp: Balans, fru större ansvar, ojämn fördelning 

 

3.6 Forskningsetik 

Trost (2010, s. 123f) menar att man aldrig får riskera tystnadsplikten i sina intervjuer. Att ingen 

forskning är så viktig att man kan bryta mot tystnadsplikten. Det finns en hel del etiska aspekter 

som man behöver ta hänsyn till vid dessa undersökningar. Det är viktigt att de som ställer upp 

på intervjuerna har rätt till sin egen integritet och sin värdighet. Vissa intervjuer kan väcka 

känslor som kommer att göra den man intervjuar blir ledsen eller på något sätt berörd. Trost 

(2010, s. 123f) menar också att det är viktigt att informera den intervjuade om tystnadsplikten 

och att intervjun går att avbryta när denne vill. Tystnadsplikten och konfidentialiteten är 

ofrånkomliga.  

 



 21 

Även Patel och Davidson (2011, s.62) har samma åsikter om forskningsetiken och menar att 

detta är en viktig del i forskningen, i såväl stora projekt som mindre uppsatser. De tar även upp 

fyra övergripande etiksregler eller huvudkrav och dessa är:  

 

1. Informationskravet 

- Handlar om att den som utför intervjun noggrant skall informera om studiens syfte. 

Detta gjorde jag i det första mailet där jag skickade ut information till de 

respondenter jag ville intervjua. Där beskrev jag vad jag ville undersöka, jag 

förklarade även vid intervjutillfället lite kort om vad som kommer hända med 

materialet jag fick in.  

 

2. Samtyckeskravet 

- Detta kravet handlar om att den tillfrågade själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan i intervjun. När jag skickade ut mitt informationsmail stod det klart och 

tydligt att medverkan var helt frivillig. Detta kravet kändes dock rätt självklart för 

om man inte ville medverka fanns ju möjlighet att inte svara eller bara svara nej. 

Genom att sitta mittemot mig och svara på mina frågor anser jag vara tillräckligt 

som samtycke och det var mina respondenter väl informerade om.  

 

3. Konfidentialitetskravet 

- Detta kravet beskriver att de uppgifter som samlas skall behandlas konfidentiellt. 

Personerna som är med i en undersökning skall vara säkra på att obehöriga inte 

kommer åt materialet. Detta innebär att andra inte får ta del av materialet som samlas 

in, speciellt om man gör en undersökning på en mindre grupp. Det var viktigt för 

mig att från första informationsbrevet tills jag sa hejdå efter intervjun påpeka vikten 

av konfidentialiteten och att detta var något jag verkligen tog på allvar. Självklart 

har ingen fått ta del av materialet jag samlade in under intervjuerna, jag har heller 

inte skrivit ut några riktiga namn i mitt metodavsnitt eller analysdelen.  

 

4. Nyttjandekravet  

- Detta kravet innebär att de uppgifter man samlat in under intervjuerna endast får 

användas till forskningsändamålet. Även detta var jag tydlig med att berätta vid 

intervjutillfället och det materialet jag samlade in vid intervjutillfällena har endast 

använt till min uppsats.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010, s. 131f) beskriver begreppet reliabilitet som tillförlitlighet. Det handlar om att 

undvika slumpinflytelser och att försöka få alla intervjuer att vara så lika som möjligt både med 

frågorna men även med platsen intervjun utförs på. För att kunna garantera en hög reliabilitet 

ska situationerna vara standardiserade. Validitet är att verkligen ta reda på det man vill ha reda 

på. I de kvalitativa intervjuerna handlar det om att ta reda på det man vill undersöka genom att 

förstå och få fram den information man söker. Patel & Davidson (2011, s.102 f) menar även de 
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att validiteten handlar om att verkligen undersöka det vi ska undersöka. När kvalitativa 

undersökningar görs handlar det ofta om upplevelser och inställning, att definiera begreppet 

som undersökts för att kunna mäta och se om det vi undersökt är det som ska undersökas i 

studien och därmed om den har hög eller låg validitet.  

 

Trost (2010, s. 131f) menar att det kan bli lite problematiskt att mäta reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier då resultaten inte kan se exakt lika ut i undersökningarna. För att få exakta 

resultat kräver det att förhållanden är statiska och oföränderliga vilket är omöjligt då individer 

ständigt utvecklats och ändrar sin uppfattning. Patel & Davidson (2011, s.109) anser även de 

att det kan bli problematiskt att följa uppenbara regler då det finns en stor variation mellan de 

kvalitativa studierna. Det blir därför viktigt att beskriva grundligt de tolkningar som gjorts i 

studien.  

 

Något som jag värdesatte väldigt högt och var noga med var min förkunskap, jag ville bilda 

mig en förförståelse i den teori jag tagit fram och tagit del av. Under intervjutillfällena fick jag 

en del frågor där jag kände att den förkunskap jag hade var till nytta. Ett exempel på detta är 

när en av respondenterna inte förstod vad jag menade med tillgänglig i tid och rum, eftersom 

jag läst mycket om det och kunde en hel del om ämnet kunde jag på ett enkelt sätt beskriva vad 

det betydde. När jag gjorde mina intervjuer ville jag utföra dessa på så lika sätt som möjligt 

vilket jag tycker stärker reliabliteten i min undersökning. Det var viktigt för mig att dessa 

utfördes på ungefär samma plats eller i alla fall i en miljö där den intervjuade kände sig trygg. 

Intervjuerna jag gjorde utfördes i respondenternas hem eller på kontor och det var viktigt att jag 

såg till att dessa genomfördes ostört. Patel & Davidson (2011, s. 107) pratar även om de 

snedvridningar som kan ske under transkriptionsprocessen. Detta hade jag hela tiden i 

bakhuvudet och försökte undvika genom att skriva ner exakt vad som den intervjuade och jag 

som intervjuare sa under intervjutillfället utan att lägga till eller ta bort något vilket ger en hög 

tillförlitlighet. Jag försökte ha så öppna frågor som möjligt och hålla mina egna värderingar 

borta.  
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer jag redogöra för det resultat och analys som framkommit med hjälp av 

min teoretiska referensram samt de intervjuer jag gjort. Syftet med uppsatsen är att öka 

förståelsen för hur personer som har ett utövande man är passionerad över upplever balansen 

mellan privata livet och arbetslivet. Vidare vill jag titta på hur individer med sin försörjning 

inom ett område som kännetecknas av passion, hanterar de krav och otrygga arbetsvillkor som 

finns samt hur det påverkar övriga livet. En arbetsdag för ishockeyspelarna och den sportsliga 

ledargruppen ser olika ut, för ökad förståelse av analysen ger jag här ett exempel på en typisk 

arbetsdag. Ishockeyspelarna samlas ofta runt klockan nio i hallen. Där väntas genomgång av 

träningen och därefter är det egenträning som gäller innan gemensam träning väntar. Efter 

dagens träningar kan det vara ytterligare ett möte och därefter är det dags för lunch. Matchdagar 

ser självklart annorlunda ut. För personerna i den sportsliga ledningen är det nästan omöjligt att 

säga hur en dag kan se ut, men ofta är det möten, kontraktsskrivningar och så vidare. Dessa 

dagar påminner mer om vanliga dagjobb. 

 

Frågeställningarna som jag ska besvara är följande:  

- Hur ser livsbalansen ut för individerna där det förväntas finnas passion och i detta fall 

ishockey? 

- Hur påverkas familjen av det annorlunda arbetslivet?  

- Hur upplevs kraven och villkoren för utövandet? 

 

4.1 Vad är work life balance?  

När jag frågade mina respondenter vad de tyckte en balans var fick jag många olika svar, några 

av dem menade att det är så olika från individ till individ att det inte går att säga vilket 

överensstämmer med Noon och Blyton (2013, s. 342f) också menar. Vad som ger en 

tillfredställande balans mellan arbetslivet och privatlivet är olika och skiljer sig åt beroende på 

individuella omständigheter, det kan handla om familjesituation, om man har släkt som hjälper 

till, hur partnern jobbar och så vidare. Någon menade att det handlade om att känna att man 

hinner med båda delarna på ett bra sätt och att det skiljer sig mycket beroende på 

familjesituation. För en person fick livspusslet en helt annan betydelse när hund och barn kom 

in i bilden. En annan svarade även: 

 

Det är inte något jag har i mitt liv eller någonsin har haft. Jag tror inte det går att ha det när man 

lever det här livet, mitt jobb är med mig psykiskt nästintill jämt. Klart det finns en del lösningar 

som kan underlätta det men inte helt, det tror jag faktiskt inte. (Oscar, 45 år) 

 

Samtliga ishockeyspelare jag frågade om livspusslet nämnde att balansen är svår att få i deras 

yrke då det inte finns någon som helst flexibilitet. Ett exempel på det är att om deras barn 

behöver iväg till tandläkaren så kan inte de själva bli med eller flytta på en träning utan då måste 

det lösas på annat sätt. Eftersom det inte finns någon flexibilitet och styrda arbetstider måste 

allt anpassas efter utövandet. Något som också gör det svårt att få till livspusslet är till exempel 

på matchdag. Många av respondenterna beskriver att de måste sova en viss stund på dagen, 
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måste äta en viss mat och kan inte göra några som helst fysiskt jobbiga aktiviteter. Detta innebär 

att de nästan alltid anpassar och lägger upp sin vardag utifrån sitt arbete. Detta är dock inte det 

svaret alla respondenterna ger utan några av dem menar att det enda de försöker undvika på 

matchdag är andra fysiskt jobbiga aktiviteter. Den ena personen ur den sportsliga 

ledningsgruppen berättar även att han är kontaktbar för arbetet dygnet runt och kan jobba bara 

han har mobilen och datorn med sig vilket leder till att balansen inte riktigt är jämn mellan 

arbetet och privatlivet. Samtidigt som den andra personen ur den sportsliga ledningsgruppen 

menar att för att kunna prestera helhjärtat de timmar han är på jobbet måste han ha sin fritid 

vilket gjort att han verkligen försöker lägga undan jobbet efter arbetsdagen, även om detta inte 

alltid fungerar som han vill. Även om ishockeyspelarna jobbar mindre än en vanligt anställd är 

allt väldigt styrt från ledningen, när och hur jobbet skall utföras och detta kan inte rubbas på. 

Noon och Blyton (2013, s. 346f) pratar om de förändringar som gjort att work life balance blivit 

allt viktigare idag och en av dem är förändringar av antalet arbetstimmar där de menar att det 

är enklare att jobba hemifrån nu än förut vilket gör det svårt att dra en gräns mellan privatlivet 

och arbetslivet vilket stämmer med vad respondenten ovan säger. Gemensamt i svaren jag fick 

från mina respondenter är att balansen är svår att få till när man har ett sådant speciellt yrke 

som mina respondenter faktiskt har. Det som skiljde svaren åt är tillgängligheten i arbetet och 

hos personerna ur den sportsliga ledningsgruppen är den väldigt hög och inte riktigt lika hög 

hos ishockeyspelarna. Dock skiljer sig flexibiliteten åt i arbetet som person ur ledningsgruppen 

då de har hög flexibilitet och ishockeyspelarna låg flexibilitet.  

 

4.2 Obalans och konflikter mellan sfärerna 

4.2.1 Gränsdragningsproblem 

Allvin et al. (2006 s.124) nämner de gränsdragningsproblemen som finns och menar att detta 

sker när arbetslivet tränger sig på privatlivet. En undersökning som han gjort visar också att 

många har svårt att släppa den mentala biten med arbetet när man kommer hem till privata livet 

och detta stämmer väl överens med samtliga respondenterna i min undersökning. Allvin (2006) 

tog fram konflikt- och konkurrensmodellen som innebär att privatlivet och arbetslivet delar på 

individens tid och energi och när det blir för mycket i den ena sfären kan det påverka den andra 

negativt. En respondent uttrycker detta väldigt tydligt och menar att arbetet ofta inskränker på 

privatlivet rent psykiskt:  

 

Min fru kan säga att hon tappar mig ibland, perioder där det går dåligt eller när det är mycket. Då 

ser hon på mig att jag försvinner, blir disträ och i en annan värld liksom. Ibland kommer på mig 

själv när mitt barn står och drar i benet på mig och skriker för tredje gången och jag inte svarar. 

Då skäms jag och blir väldigt besviken på mig själv. Men då är liksom mina tankar någon 

annanstans. (Oscar, 45) 

 

Detta är något framträdande i samtliga intervjuer. Att det blir svårt att skilja på jobbet och 

privatlivet och detta är då mestadels psykiskt. Att i dåliga perioder såsom när laget förlorat 

mycket, spelaren inte presterat som den förväntas, personerna i den sportsliga ledningsgruppen 

gjort dåliga värvningar och så vidare tar de nästan allihop med sig jobbet hem rent mentalt. 
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Tankar som, ”hur ska jag kunna prestera som tidigare”, ”kommer jag få byta klubb nu” och så 

vidare. Många av dem upplever detta som en inre stress och märker hur det påverkar privata 

livet. Det märks genom till exempel att tålamodet försämras, tankspriddhet och flera av dem 

beskriver det även som att de går in i sin lilla bubbla och släpper inte in familjen i den bubblan. 

Det som skiljer respondenternas svar åt är att vissa av dem på ett enklare sätt kan ”glömma och 

gå vidare” samtidigt som det ändå går att se en viss skillnad där en av respondenterna menar att 

”nej det går inte att släppa det så lätt, jag behöver en kväll för mig själv då och då för att kunna 

gå vidare”. Precis som Allvin et al. (2006, s.124) beskriver i sin undersökning så är det svårt att 

släppa den mentala biten och det resultatet har jag sett i mina intervjuer.  

 

För att kunna släppa arbetet är det många som ägnar sig åt fritidsintressen såsom matlagning, 

golf, umgås med vänner och så vidare. En av dem säger ”när jag spelar golf är egentligen enda 

gången jag släpper jobbet helt, där ute får jag inte ha telefonen på”. En annan av respondenterna 

lagar mycket mat för att det får honom att tänka på annat. Ett gemensamt tema för alla 

respondenter är att de alla har en annan slags fritidsaktivitet utanför ishockeyn, de menar att 

eftersom det är ett sånt psykiskt påfrestande jobb så måste man nästan ha det, ibland räcker det 

med att gå till lekparken med dottern och ibland behövs det en runda golf med grabbarna. I 

undersökningen som Allvin et al. (2006, s.124) gjorde kunde han se att för att kunna släppa 

arbetet är det många som ägnar sig åt andra aktiviteter för att undvika att tänka på arbetet. Vilket 

stämmer väl överens med vad mina respondenter beskriver. 

 

4.2.2 Konflikter i Work life balance 

Även om ishockeyspelarna har mycket fritid på träningsdagar så kan det innebära att de sedan 

måste åka iväg på matcher onsdag till söndag till exempel. Respondenterna menar att det är ofta 

de missar barnens träningar, flickvännernas tillställningar och att det är deras fru som får stå för 

sysslorna hemma för de måste jobba. Flera av dem menar också att de inte hinner umgås med 

familj och vänner i den mån de skulle vilja vilket i många fall upplevs som en besvikelse främst 

från familjen men även dem själva. ”För mig är det inte så hemskt, jag har alltid haft det såhär, 

men min fru vet jag tycker det är jobbigt” svarar en av respondenterna när jag frågade hur han 

upplevde det att missa tid med vänner och släkt. Många tar ofta med sig arbetet hem rent 

psykiskt och menar att hela livet kretsat kring deras yrke, ett exempel på detta är när 

respondenterna förklarar att på matchdag är det inget annat som gäller än fokus på matchen, att 

om man inte levererar påverkar det extremt mycket hur man mår. Eftersom samtliga 

respondenter jobbar både helger, kvällar och dagar blir det svårt att få till det med alla 

aktiviteter. Respondenterna upplever alltså att de missar mycket men det som skiljer 

respondenterna åt är att vissa av dem har lättare att acceptera det än andra. En lösning på detta 

som två av respondenterna från den sportsliga ledningsgruppen och deras familj valt att göra är 

att den ena i förhållandet, i detta fall deras fruar, endast jobbar deltid. Detta görs dels för att 

kunna vara hemma mer med barnen eftersom han jobbar mycket och dels för att sköta det mesta 

i hemmet. En annan har valt att använda sig av städhjälp och ”matkassar” vilket innebär att 

maten kommer levererad till dörren. Resultatet jag kan se är alltså att det främst är jobbet som 

tar den mesta tiden och familjen får helt enkelt anpassa sig efter det. Att det väcker en del 
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känslor men ändå har de lärt sig acceptera det. Greenhaus och Beutell (1985, s. 76) talar om 

olika konflikter som kan ske mellan privatlivet och arbetslivet. Detta kan leda till att om en 

person spenderar mycket tid i den ena sfären kommer det ta tid från den andra sfären. I 

intervjuerna jag genomfört har jag sett den tidsbaserade konflikten, stressbaserade konflikten 

och beteendebaseradekonflikten. Ovanstående exempel kan tyda på den tidsbaserade konflikten 

som handlar om att få tiden att räcka till då sfärerna konkurrerar om samma tid. 

 

En annan konflikt som jag uppmärksammade i mina intervjuer var den Greenhaus och Beutell 

(1985, s. 80) valt att kalla stressbaserad konflikt och handlar om någon slags spänning, ångest 

och trötthet. När ens prestation i en roll försämrar prestationen i den andra rollen och utformar 

någon slags stress. Denna konflikt kunde jag utläsa i alla mina intervjuer. För flera av 

respondenterna handlade det om att ta med arbetet och dess prestationer hem men i ett fall 

beskrevs det även tvärtom. En respondent menade att om han bråkat med sin sambo eller om 

något hänt personligt kan han känna att han tar med sig det till träningen och inte presterar lika 

bra. ”Min fru kan bli galen på mig när jag försvinner i tyngre perioder om jag till exempel har 

mycket på jobbet, hon hatar det och då får jag sån ångest, hur jag kan låta jobbet ta över så 

mycket” säger en av personerna i den sportsliga ledningsgruppen. Flera av dem menar också 

att en vändning skedde när de fick barn, att under årens gång blir man bättre på att koppla bort 

och när man lämnar hallen lämnar man ishockeyn. En respondent förklarar ”För att komma 

hem och se sitt barn springandes mot en, ja då försvinner alla negativa känslor man känt under 

dagen.”  

 

Den tredje konflikten jag sett är den beteendebaserade konflikten. Denna handlar om att de 

olika roller man har i arbetslivet och privata livet kan gå emot varandra. Att dessa två roller inte 

riktigt går ihop. Flera av respondenterna menar att livet som hockeyspelare innebär att man får 

allt serverat, det mesta är planerat i minsta detalj och utanför isen behöver de inte ta något 

ansvar vilket kan leda till problem hemma och i familjelivet. Flera av dem upplever det som ett 

problem och något de verkligen måste lära sig och bli bättre på. Detta är något som en av dem 

beskriver på följande sätt:  

 

Jag har aldrig behövt ta ansvar, aldrig behövt planera eller lägga upp mina arbetsdagar. Jag tittar 

på mitt schema och där står det exakt vad och när jag ska göra saker. Klart att det gjort mig lite 

tankspridd och oansvarig vilket blev ett problem när vi fick barn. Men nu tycker jag ändå jag lärt 

mig. (Benjamin, 31) 

 

4.3 För att få balans 
Noon och Blyton (2013, s. 342) menar att balans uppnås när de båda sfärerna kan utföras 

framgångsrikt utan att den ena inkräktar på den andra. Vad som upplevs som tillfredställande 

kommer dock att variera från person till person. I min studie kunde jag se detta väldigt tydligt. 

En intervjuperson menade att för att få balansen måste man dela uppgifterna i hemmet så lika 

som möjligt och att båda känner sig okej med fördelningen. En annan menade att känna sig 

tillfredsställd både på jobbet men även när man kommer hem och att det är viktigt att båda 
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parterna känner så. En annan intervjuperson menar att planeringen gör det möjligt att uppnå 

work life balance och uttrycker sig på följande sätt:  

 

Vi planerar allt nu, när jag ska jobba och när jag inte ska jobba. Och det är tack vare min familj 

och planeringen det ändå funkar för oss. Så har vi hittat en väg som funkar för oss, kanske en 

balans men den är definitivt inte 50/50 mellan mig och min fru. Hon får ju ta större ansvar hemma 

än vad jag får där hemma. Så jag ska definitivt inte säga att vi har en jämn balans men vi har hittat 

en balans som funkar utifrån det jobbet jag har och de krav som mitt jobb ställer. (Oscar, 45) 

 

Vad man uppfattar som balans i livet är alltså olika från person till person och beror även på 

yrke. Personerna i den sportsliga ledningsgruppen har i grund och botten ett dagjobb vilket gör 

det lite svårare att få ihop balansen. Ishockeyspelarna är under vissa perioder lediga mycket 

vilket underlättar balansen, samtidigt som de mitt under säsong har mer arbetstid än en 

heltidsanställd och det är främst då livspusslet är svårt att få ihop. Något som också kan vara 

viktigt att tänka på är att respondenterna i min studie har olika familjesituationer vilket också 

kan vara en bidragande faktor till att man ser olika på sättet att balansera privatliv och arbetsliv. 

Men något som är återkommande i de svar jag fått är just planeringen, att undvika oförutsägbara 

saker för det är just sånt som ställer till det. Det skiljer också lite beroende på yrkena.  

 

Guest (2002 S. 265f) diskuterar arbetssammangang och hemsammanghang och menar att dessa 

är de centrala delarna för work life balance. De krav som ställs i hemsammanhang är två olika 

och det rör sig om familj och fritidsaktiviteter. Jag valde att fråga mina respondenter om de 

upplevde att de hade mer eller mindre fritid och arbetstid än en vanligt anställd för att få reda 

lite på livsbalansen i deras liv. Något intressant som kom fram var att två av respondenterna 

tyckte sig ha mindre arbetstid än vanligt anställda men ändå ha mindre fritid än vanligt anställda 

och detta beskriver en av dem på följande sätt: 

 

Jag har mindre fritid helt klart, jag jobbar mindre men har ändå mindre fritid. Men eftersom hela 

mitt liv kretsar kring hockeyn under säsong så blir det ju ingen riktig fritid så, hela mitt liv handlar 

om att sova bra för att kunna prestera, äta bra för att kunna prestera och så vidare. (Benjamin, 31 

år) 

 

I resultatet kan det vara viktigt att ta med att fyra av sex respondenter inte har möjlighet till 

flexibilitet vilket också kan vara en bidragande faktor till att planeringen blir så pass viktig för 

dem. De andra två, personerna i den sportsliga ledningen som har flexibilitet i arbetet jobbar 

betydligt mer än heltid och det blir därför svårt att få en jämn balans. 4.2 Flexibilitet 

 

4.4 Flexibilitet 

4.4.1 Flexibla arbetstider  

Grönlund (2004, s. 77) konstaterar att flexibla arbetstider ska underlätta för individer att 

balansera privatliv och arbetsliv. De ur den sportsliga ledningsgruppen har väldigt mycket 

flexibilitet. Deras arbetsuppgifter kan vara alltifrån att hämta upp en spelare på flygplatsen, 

skriva nya kontrakt, fixa med alla sportsliga engagemang till att åka runt och scouta tänkta 
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framtida spelare. En av personerna i den sportsliga ledningen menar att trots att han jobbar 

nästan dygnet runt så är det denna flexibilitet som gör jobbet hanterbart. De upplever också att 

det gynnar arbetsgivaren att de jobbar hemifrån ibland då det inte finns någon som hänger över 

ryggen på dem och tar deras tid, vilket gör att man i vissa fall kan utföra jobbet hemma på ett 

bättre sätt än på kontoret. Resultatet jag kan se genom mina intervjuer är att flexibiliteten 

uppskattas. En av respondenterna uttrycker det på följande sätt:  

 

Den här flexibiliteten i mitt jobb är det som gör det hanterbart att klara av det. Har jag inga möten 

så behöver jag inte vara på kontoret, jag kan jobba hemifrån egentligen med det mesta.  Jag kan 

hämta mina barn tidigare om det behövs tidigare, det löser sig alltid med tandläkartider och så 

vidare för oss. Det är jättetacksamt. (Ludwig 42år) 

 

Bland ishockeyspelarna som inte har flexibilitet kan jag se att det är något som de flesta av dem 

saknar. Det är många av dem som menar att det absolut är något de vill ha i sitt framtida jobb 

och kommer värdera högt där. För om barnen behöver iväg någonstans eller om deras fru 

behöver hjälp med något så går det inte att rubba deras arbetstider som det ser ut nu. 

Ishockeyspelarna har väldigt styrt från ledningen hur arbetet ska utföras och detta går inte att 

ändra, det kan handla om träningar, matcher, olika event och resor. Om spelarna behöver vara 

lediga klockan 11 på träningsdag för att gå på utvecklingssamtal med sitt barn är inte detta 

möjligt till skillnad från många andra yrken. Det finns också en annan upplevelse av 

flexibiliteten bland en av respondenterna som menar att ”jag har alltid haft styrda arbetstider 

och jag vill gärna ha det så, jag gillar det”.  

 

Precis som Hill et al. (2008, s. 152) tar upp finns det fyra olika valmöjligheter när man pratar 

om flexibilitet och dessa är: valmöjlighet i arbetsscheman, valmöjlighet i arbetstid, möjligheten 

att kunna komma in och ut ur arbetskraften, möjligheten att kunna hantera oväntat 

familjeansvar. De två personerna ur den sportsliga ledningen har en av möjligheterna och det 

är möjligheten att kunna hantera oväntat familjeansvar. En av dem menar att han alltid är 

kontaktbar och skulle han sitta i ett möte kan de alltid sms:a honom och få svar inom kort tid. 

Den andra säger att om hans barn är sjukt kan han alltid jobba hemifrån och vara hemma med 

dem. När jag tittar på ishockeyspelarna kan jag se att de inte har några av dessa valmöjligheter 

i sitt arbete. Det finns ingen möjlighet att vara hemma om barnen är sjuka, det är inte heller 

möjligt för familjen att nå dem under arbetstid utan då måste familjen kontakta ledningen i 

klubben. Dock så är det svårt att definiera vad som är arbetstid och inte för ishockeyspelarna. 

Exempel på arbetstid där ishockeyspelarna är tillgängliga för familjen är bussresor och exempel 

på arbetstid de inte är tillgängliga är matcher och träningar. Det finns ingen möjlighet till att 

välja hur mycket de vill jobba och inte heller när dagen skall starta eller sluta. Dock så finner 

jag inget större missnöje i det, de flesta av dem anser att det visste man när man skrev sitt första 

kontrakt men i framtiden är det något som kommer värderas. Benjamin menar att såhär kommer 

det vara och ska de kunna göra det de älskar så är det såhär: 

 

Jag får ett schema av tränarna som säger när och var jag ska vara på plats. Det är inget jag kan 

bestämma själv. Hur mycket jag vill jobba är inte heller det en valmöjlighet, skriver jag på ett 
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kontrakt måste jag följa det. Men jag tror att eftersom jag älskar det jag gör så spelar det ingen 

större roll egentligen.  

 

Att flexibiliteten kan bli ett problem för vissa personer är något jag kunde se väldigt tydligt i en 

av mina intervjuer med en person ur den sportsliga ledningsgruppen, då han menade att han kan 

jobba vart och när han vill, bara han har dator och telefon går det att utföra dennes 

arbetsuppgifter. Han avslutar meningen med ”vilket också är negativt då det innebär att när jag 

är hemma och har dator och telefon jobbar jag ju även om jag inte borde”. Det blir alltså svårt 

att prioritera bort arbetet när möjligheten att arbeta finns vilket alltså innebär att flexibiliteten 

också är något negativt för medarbetarna.  

 

4.4.2 Flexibla familjer 

Något som också bör vägas in i diskussionen om flexibilitet är att flexibiliteten ligger främst i 

att vara rumsligt flexibel och hela tiden vara bredd att flytta på sig. Respondenterna har olika 

upplevelser om detta, vissa menar att de visste om det här när de gav sig ”in i leken” och därför 

inte upplever det som något de tänker och lägger mycket energi på, att om man lägger för 

mycket energi på det blir det olidligt att leva och därför måste man lära sig tänka bort den 

tanken. Vissa menar att det är en stress i vissa situationer, att inte riktigt veta vad som väntar 

och en flytt till en helt annan stad kan vänta när som helst.  

 

För att överhuvudtaget kunna försörja sig på sin hobby och ha en framgångsrik karriär samtidigt 

som man har familj krävs det att någon tar hand om det dagliga familjelivet och anpassar sig 

till utövarens arbete vilket innebär att vara flexibel. Detta framgår tydligt i intervjuerna där flera 

av respondenterna menar att deras karriär inte hade gått lika bra utan flickvännens/fruns stöd 

och hjälp i hemmet. Man kan se tydligt tecken på att en i relationen är flexibel när en av 

respondenterna säger: 

Min fru jobbar ju fortfarande inte heltid för att det inte passar ihop med mitt jobb, för att hinna 

med hemmet, barnen och deras aktiviteter så måste en av oss jobba mindre och då har de blivit 

hon. Jag tror hon egentligen vill jobba mer men det funkar inte just nu, efter min karriär blir det 

enklare. (Andreas, 34 år) 

I detta citat kan man se att det är ofta den andra i förhållandet som måste vara flexibel, att en 

viss anpassning efter utövarnas arbete finns. Flexibel innebär också att familj och flickvän 

måste vara bredd att flytta på sig, att spelaren måste byta lag kan innebära större bekymmer för 

familjen än för spelaren själv. Eriksson (2007, s. 44) är en av de som utvecklade begreppet 

flexibilitet och menade att det måste finnas en slags relation där någon har flexibilitet och någon 

annan är flexibel, detta är något som stämmer väl överens med mina respondenters svar. Detta 

kan man se i speciellt en av intervjuerna där respondenten säger: 

Det har ju hänt när vi spelat i ett annat land att vi blivit bortbytta. Allt gick så snabbt, från en dag 

till den andra och vi skulle byta klubb. För mig funkade det ändå bra, jag har så mycket att tänka 

på med hockeyn och får allt umgänge därifrån. Det var värre för min fru som skulle lämna alla 
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vänner hon hunnit skaffa sig där borta och fixa iordning med ny lägenhet och allt. För det blir lätt 

hon som får sköta sånt, jag har inte samma tid som henne. (Andreas, 34 år) 

4.5 Tillgänglighet 

Tillgängligheten hos respondenterna är lite olika beroende på yrke, personerna i den sportsliga 

ledningsgruppen har en extremt hög tillgänglighet. Hos hockeyspelarna är den också hög fast 

inte i samma grad som personerna i ledningsgruppen De som jobbar som ishockeyspelare menar 

att som tidigare nämnt, när det står på schemat att de ska vara i hallen, då är de där. Men de 

säger också att det nästan aldrig händer att de behöver jobba över, utan det finns nästan alltid 

scheman på när och var de ska vara. Det kan hända ibland att det läggs in någon extraträning 

eller något event för fans men det händer inte ofta. Bergman och Gustafson (2008, s.13) tar upp 

vikten av tillgänglighet till familjen och menar att det ofta är kvinnorna som står för det mesta 

i hemmet och är mest tillgängliga där. Detta är något jag sett i min studie då samtliga menar att 

de är mer tillgängliga till arbetet än familjen och en av ishockeyspelarna svarar:  

Arbetet kommer alltid gå först för mig och jag kan liksom inte säga emot det, så hemskt när man 

tänker efter men så är det verkligen. Nu när vi ska boka resa efter säsongen så går ju inte det 

förens jag vet med hockeyn liksom. (Robert, 32år) 

Respondenterna i den sportsliga ledningsgruppen är inte heller de helt tillgängliga för att hjälpa 

till med hushållssysslor vilket jag sett i båda intervjuerna. De båda menar att det är deras partner 

som sköter det mesta i hemmet och det är en av anledningarna till att de inte kan jobba heltid. 

Alla respondenterna är ständigt kontaktbara utanför arbetstiden och är i princip alltid 

kontaktbara för arbetsrelaterade samtal. För ishockeyspelarna kan det handla om samtal med 

agenter, nya kontraktsskrivningar eller intervjuer för media. Personerna i den sportsliga 

ledningsgruppen måste vara bredd på det mesta, alltifrån att hjälpa en spelare som tappat 

hemnyckeln till samtal med agenter. Bergman och Ivarsson (2010 s. 9) menar att 

tillgängligheten i arbetet påverkas av arbetsgivarens krav men också kraven från de anställda 

själva. I en av intervjuerna var detta väldigt tydligt då det framkom att första tiden och som ny 

i yrket valde att vara konstant tillgänglig och kontaktbar eftersom det ingick i hans 

arbetsuppgifter. Detta stämmer väl överens med det Bergman (2011, s. 6) säger, att vissa menar 

att vara tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan ingår i deras jobb. Det blev för påtagligt och 

det slutade med att han kom fram till att vissa gränser måste göras. Men han menar ändå att: 

Jag tycker att tillgängligheten är det viktigaste i mitt jobb, jag vill vara det för att kunna skapa de 

resultat jag vill och det är inget krav som arbetsgivaren ställer på mig. Men jag tycker det åligger 

mig att spelare ska kunna kontakta mig när som helst. Jag vill vara spelarens trygghet. Det är så 

viktigt för mig. (Oscar, 45 år) 

De fyra dimensionerna av tillgänglighet som Bergman (2011, s.2f) pratar om är: förutsägbar 

eller oförutsägbar, absolut eller partiell, reflexiv eller oreflexiv, frivillig eller påtvingad. Den 

förutsägbara eller oförutsägbara handlar om man kan förutsäga de krav som finns i arbetet och 

även detta beskrivs som väldigt viktigt bland mina respondenter som menar att planering är 
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något som är väldigt viktigt i deras liv och om det sker oförutsägbara händelser så blir det ofta 

konflikter. Det är inte ofta det sker utan det mesta går att planera men ibland kan det hända att 

en extra träning läggs in, en planerad resa fredag-söndag blir onsdag-söndag istället och det 

uppskattas inte av familjen. Det skiljer sig åt bland de respondenter som har barn och inte. För 

dem som inte har barn upplever de det inte som några större problem mer än att sambon blir 

lite småsur. Respondenterna har också hög grad av absolut och partiell tillgänglighet som 

handlar om att vara närvarande i tid och rum samt vara närvarande på till exempel telefon och 

mail. Samtliga av respondenterna menar att deras tillgänglighet är något de själva väljer 

egentligen men att det ändå ingår i deras arbetsuppgifter. Något som också bör vägas in är att 

respondenterna menar att detta visste de om när de skrev kontraktet och därav blir det ändå 

hanterligt. Ett tema jag ser genom alla intervjuer är att de allihop hela tiden försvarar sig med 

att ”det är inget jag tänker på, det ingår i mina arbetsuppgifter”. Ett flertal gånger så svarar de 

även ”oj, bra fråga det har jag aldrig tänkt på förut”, till exempel när jag frågade om de var mest 

tillgängliga för familjen eller arbetet. Detta kallar Bergman för reflexiv eller oreflexiv 

tillgänglighet. Den oreflexiva är då den jag sett i min studie och handlar om att man inte 

reflekterar över tillgängligheten utan den är en naturlig del av arbetslivet och därav faller det 

naturligt att alltid vara tillgänglig.  

4.5.1 ”Planeringen är viktig, har vi planerat det bra är det inga problem” 

Samtliga respondenter utför flertal tjänsteresor i sitt arbete, för att kunna utföra sina arbets-

uppgifter är detta ett måste. Det kan handla om dagsturer såväl som övernattningar mellan två 

till fem nätter eller i vissa fall längre. Det är dock många av dem som tycker det är ganska skönt 

att komma iväg och få umgås med lagkamraterna. Detta stämmer överens med vad Bergström 

och Casinowsky (2010, s. 42) menar, för alla upplevs inte tjänsteresor som något negativt, vissa 

ser det som en avkoppling och ett sätt att slippa de fasta rutinerna som finns i hemmet. En av 

respondenterna uttrycker det på följande sätt ”Det är rätt gött när man får komma iväg faktiskt, 

hänga med grabbarna och få allt serverat. Jag litar helt på min fru att hon roddar där hemma”.  

Jag har även noterat i vissa intervjuer att det kan upplevas som jobbigt för familjen när 

oplanerade tjänsteresor måste göras, det kan till exempel vara två bortamatcher som leder till 

en övernattning i tre dagar när man egentligen skulle kommit hem mellan matcherna. Då blir 

det ofta en stress innan man kommer iväg. Det skiljer sig mycket åt beroende på familjesituation 

såklart, de intervjuade utan barn verkar tycka det är skönt medan de med barn upplever det lite 

mer ångestladdat. För dem med barn innebär det att man lämnar sin fru ensam med massa jobb. 

Bergman och Gustafson (2008, s.14) menar att stress är vanligt förekommande under 

tjänsteresor då det innan avresa krävs en hel del planering och förberedelser. De konstaterar 

också att det inte bara är individen som åker iväg på resan som påverkas utan det är också 

familjen och familjelivet. Det upplevs som påfrestande för familjen och för den resande att 

lämna och speciellt om de själva inte kan påverka när och vart de ska resa. Tjänsteresor medför 

att det som två föräldrar vanligtvis delar på i vardagen nu istället ska göras av en förälder ensam, 

vilket kan leda till att det finns behov av stöd från släkt eller andra familjemedlemmar. Även 

detta stämmer väl överens med vad en av personerna i den sportsliga ledningsgruppen säger: 
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Sist vi åkte va de en spontanresa till USA och då ställer det till det när min fru också jobbar. När 

det inte varit planerat och vi inte hunnit lösa vissa grejer innan jag åkte känns det aldrig bra. Men 

då hade vi en snäll mormor som hjälpte till. (Oscar, 45 år) 

 

Slutligen går det alltså att konstatera att planeringen är en av de viktigaste sakerna när man ska 

iväg på tjänsteresa. Samtliga av respondenterna menar att så länge planeringen finns där så är 

det oftast inga problem. Det går även att utläsa att det skiljer sig åt beroende på vilken 

familjesituation som medarbetaren har.  

  

4.6 Hobby eller arbete? Hur påverkas utövarnas privatliv av yrket? 

Ivarsson (2014, s 271) definierar professionella utövare som de som helt försörjer sig och får 

sitt uppehälle från en viss sysselsättning och det är dessa personer jag valt att titta närmre på ur 

ett work life balance-perspektiv. När jag frågade mina respondenter om de upplevde sitt 

utövande som en hobby eller ett arbete fick jag ganska lika svar från allihop utom ett som var 

avvikande. De flesta menade att det är en kombination av dem båda. Vissa dagar menar de att 

det känns som ett arbete och vissa dagar mest som en hobby. Det avvikande svaret var: ”Jag får 

lön för att gå dit och jag måste vara där och utföra mina arbetsuppgifter. Hobby för mig är något 

som är frivilligt och prestationslöst och det är inte hockeyn alls, långt ifrån.” 

 

4.6.1 ”Jag älskar att spela ishockey samtidigt som jag får betalt för det” 

När ens hobby en dag blir ens yrke är det mycket som förändras menar samtliga av 

respondenterna i min studie. En av intervjupersonerna formulerar sig såhär: 

När jag inte tjänade pengar på det var det ofta med mina vänner och det var alltid det roligaste jag 

visste, jag hade ingen press på mig och bara körde. Men från den dagen man fick sin första krona 

så är det någon som förväntar sig något av en. Och det tar ju lite bort det roliga av det. (Robert, 

32 år) 

Detta stämmer väl överens med vad Ivarsson (2011, s 405f) menar, att charmen med att ha en 

hobby är att det finns en frihet i utövandet, en slags glädje. När hobbyn sedan övergår till att bli 

något som individen ska försörja sig på kan saker förändras. Ofta upplevs att kontrollen minskar 

och stressen och pressen börjar växa fram. En av respondenterna menar också att från den dagen 

man skriver sitt första kontrakt blir man en bricka i spelet. Med det menar han att det egentligen 

vilken dag som helst kan innebära flytt till ny klubb och ny stad. Så där försvinner även 

tryggheten i arbetet, kontrollen minskar och stressen och pressen börjar växa fram när hobbyn 

övergår till arbete.  

När utövaren presterar växer intresset för utövaren och detta leder till att organisationen men 

även sponsorer vill få ut en viss lönsamhet av utövaren (Stier 2005, s.50f). Det går heller inte 

att undvika att dessa personer ständigt blir bedömda och har krav på sig att leverera från sig 

själva, arbetsgivare, media och publik.  
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Jag ställde frågan vart respondenterna upplever att kraven kommer ifrån och vilka krav det är 

som upplevs som jobbigast och dessa svar från ishockeyspelarna:  

Jag skulle säga att jag själv har högre krav på mig än vad min arbetsgivare har. Däremot kan 

tränare ställa ganska höga krav, men det tycker jag är rimligt. På den här nivån måste man kunna 

begära lite av varandra. Jag upplever inte att kritiken gjort mig sämre utan tvärt om, jag har jobbat 

hårdare för att nå dej. Men det är klart att kraven kan upplevas som jobbiga när man inte orkar 

leva upp till dem på en hel säsong. (Calle, 22) 

Mest från mig själv, helt klart. Jag sätter otrolig press på mig själv att spela och träna bra. Att vara 

fokuserad varje dag och den pressen kommer bara från mig själv. Spelar ingen roll hur hårt andra 

dömer en så dömer man sig själv hårdast och har de största kraven på sig själv. (Robert, 32) 

I flera av intervjuerna kan jag utläsa att de största kraven kommer från dem själva, att det finns 

vissa krav från arbetsgivaren och tränare men inte alls lika höga som de kraven de har på sig 

själva. I många fall ses dock inte kraven som något negativt utan något som behövs för att kunna 

leverera i den mån man vill. En av respondenterna säger att ”kraven gör att jag kan prestera och 

de måste finnas, de har gjort mig till en bättre hockeyspelare. Det ingår i mitt jobb liksom”. Jag 

kan alltså se att flera av respondenterna använder sina krav som ett slags bränsle och inte bara 

ser det negativa i kraven och pressen. Något som flera av respondenterna också gjort för att inte 

se eller höra allt som sägs och alla krav som ställs i media är att helt stänga ute allt sådant. En 

av dem säger att han inte läser något i media eller på nätet för han får inte ut något av det, 

oavsett om det står bra eller dåliga saker. Att det skulle påverka privatlivet för mycket om de 

tog åt sig av allt som skrevs. Så det resultat jag kan se angående kraven och pressen är att den 

största pressen ligger hos dem själva, de upplevs inte som jobbiga utan som ett bränsle. Att 

dessa krav inte påverkar privatlivet till stor del. För att lära sig leva med kraven är det ett måste 

att inte ta det personligt och något som de flesta gör är att undvika läsa vad media skriver.  

 

4.6.2 ”Där kan man snacka sömnlösa nätter” 

För många som har sin hobby som försörjning handlar det om osäkra arbetsvillkor. Det kan 

vara klubbens utnyttjande av utövarna under den tid de anses vara lönsamma och användbara 

för klubben (Ivarsson 2014, s. 529). Att försörja sig på sin hobby kan upplevas som osäkert och 

otryggt, idrottens värld är känslokall och när utövaren inte lever upp till de förväntningar som 

finns så är värdet av denne tämligen litet. Men hur upplever spelarna otryggheten i arbetet och 

hur påverkas privatlivet av det? 

  

Blandat skulle jag nog säga, jag som sitter på ett kontrakt och ändå har en bra säsong bakom mig 

känner mig ganska lugn vilket är väldigt skönt, man orkar släppa pressen på ett helt annat sätt då. 

Men det var en period i mitt liv där jag skulle signa nytt kontrakt efter en halvbra säsong och då 

kan jag säga att situationen såg helt annorlunda ut, det var mycket stress och ångest då. Där kan 

man snacka sömnlösa nätter. (Calle, 22 år) 

Det går alltså att se att ishockeyspelarnas work life balance påverkas i negativ riktning av de 

osäkra arbetsvillkoren, speciellt under perioder man inte levt upp till förväntningarna som finns 
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på en. Flera av dem menar också att tryggheten i arbetet har varierat väldigt mycket beroende 

på vart i karriären man är. Som ny i en organisation och med ett hyfsat kort kontrakt så finns 

ingen större trygghet. Något som också spelar stor roll är vilken kontraktsituation spelaren är i. 

Det vill säga om man sitter på ett kontrakt på ett år eller om man har ett kontrakt på fyra år. För 

en ”vanligt anställd” skulle inte ens det fyraåriga kontraktet upplevas som en trygghet men de 

menar att det inte går att jämföra med vanliga jobb när jag ställer den frågan. ”När jag visste 

jag ville bli hockeyspelare så visste jag om att jag inte skulle kunna ha helt trygga arbetsvillkor” 

säger en av spelarna. Två av respondenterna menar också att det har förändrats väldigt mycket 

beroende på ålder. ”När man var ung och inte hade hunnit spara ihop en stabil ekonomi och satt 

på ett tvåårskontrakt var det ju värre än nu när man i alla fall kan få treårskontrakt och har en 

stabil ekonomi.” En av dem betonar vikten av att ha en trygg ekonomi när man har så osäkra 

arbetsvillkor: 

Den otrygga vardagen tänker jag inte på så mycket för jag har haft förmånen att kunna spela 

hockey så pass länge så vår ekonomiska situation är ganska trygg. Därför känner jag inte den 

stressen vilket jag är så himla tacksam för. Hade jag inte haft en trygg ekonomisk situation hade 

de varit en väldigt stor stress, för skulle jag få sparken kan jag inte ens försörja mig.  (Ludwig, 42 

år) 

Även om den ekonomiska bakgrunden är bra och inte kommer påverka om man får sparken 

eller blir utbytt så innebär att skriva ett långt kontrakt innebär egentligen inte någon mer 

trygghet än att du har betalt och en inkomst de åren. Du måste trots det långa kontraktet fortsätta 

leverera och prestera på träning och match för att du ska ha kvar platsen i laget. Respondenterna 

menar att om du inte levererar kan det innebära att man byts bort till ett annat lag och måste då 

flytta till en annan stad vilket i sig inte heller är en trygghet. Resultatet jag kan se med hjälp av 

intervjuerna är alltså att det är ett osäkert arbete men med åren ökar tryggheten någorlunda även 

om det inte är som ”vanliga” arbeten. Trots att ”långa” kontrakt skrivs så innebär det ständig 

prestation och det kan innebära flytt till ett annat lag.  

4.6.3 Familjens offrande och stöttningens betydelse 

Att leva som ishockeyspelare innebär ett speciellt liv och det råder inga tvivel om att i samtliga 

av respondenternas liv finns offrande flickvänner/fruar bakom framgången. Det råder heller 

inga tvivel om att det mesta i deras liv kretsar kring utövandet av deras arbete. En av 

respondenterna menar att han känner dåligt samvete för allt hans flickvän får ge upp för hans 

skull, men även allt de missar att göra tillsammans på grund av hockeyn. Han menar att hon 

begränsar sitt liv med till exempel resor och middagar med gemensamma vänner för att han inte 

kan närvara och säger såhär: 

Om min fru fick välja skulle vi inte bo i den här staden, hon bor här för min skull. Jag har även 

spelat i många länder och alla dessa har hon följt med mig på och sagt upp delar av sitt liv, som 

till exempel jobb och vänner. Ibland drog ju jag iväg i två veckor och hon blev själv i ett helt 

annat land, då kunde man känna lite ångest. Sen typ som alla skidresor med vänner och sånt, det 

har vi aldrig kunnat vara med på. (Andreas, 34 år) 
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En annan respondent menar att det dåliga samvetet ligger i att man inte har möjlighet till ett 

stabilt liv och säger såhär:  

Nej jag känner ju en längtan till ett stabilt liv och vet att min flickvän verkligen saknar det, det är 

ju något vi båda verkligen vill ha. Min flickvän kan säga på skoj att hon önskar att jag var en 

snickare istället för att kunna få den där trygga punkten i livet, veta vilken stad man ska bo i och 

kunna bosätta sig där. (Calle, 22 år) 

Precis som Ivarsson (2014, s. 497) säger så är familjen tvungen att anpassa sig till individens 

utövande och dess arbetsvillkor. Utövaren kan också lägga stor vikt på att fokusera på utövandet 

att familjen kan känna sig åsidosatta. Men i samtliga intervjuer kan jag utläsa en enorm 

tacksamhet till sina flickvänner/fruar för allt de gjort/gör. Jag kan även se hur viktig 

respondenterna upplever att deras stöttning är och de menar att när deras karriär är slut, då är 

det tjejens tur. Det som skiljer intervjupersonerna åt är framförallt hur länge de varit 

tillsammans med sin partner, ett exempel är en av respondenterna som endast bott i en stad och 

inte behövt ”flänga” runt, han upplever inget dåligt samvete då hans partner inte behövt offra 

något speciellt. Mina respondenter ger allihop väldigt mycket ”cred” till sin familj som står ut 

och menar att de gör allt för att visa sin uppskattning och säger såhär:  

Hennes stöttning är ovärderlig, jag vet inte hur jag någon gång ska kunna tacka henne för allt hon 

gjort och följt med mig på. Jag tror inte jag hade klarat detta utan henne. (Oscar, 45 år) 

En annan säger:  

Trots att det är jobbigt för henne känner jag ändå att hon stöttat och hon är glad över den här resan 

vi får göra tillsammans. Min tid är nu och hennes tid kommer efter min karriär, då är det jag som 

får ställa upp och följa med henne dit hon vill. (Robert, 32 år) 

 

4.7 Karaseks krav- och kontrollmodell 

Om vi tittar närmre på de krav som ställs på utövarna kan jag i intervjuerna utläsa att de största 

kraven kommer från dem själva, men även viljan att prestera för sin publik och sina fans. Om 

vi utgår från Karaseks krav- och kontrollmodell (1990) som handlar om stress i arbetslivet så 

består den modellen av dels arbetskrav, man kan där se att det är ett yrke med väldigt höga 

arbetskrav. Ishockeyspelare upplever till största del krav från sig själva men det går inte heller 

att komma undan de krav som ställs från arbetsgivare, publik och lagkamrater. Samma slags 

krav ställs också på personerna i den sportsliga ledningsgruppen. Även om de intervjuade inte 

säger rakt ut att kraven från arbetsgivaren och lagkamrater är jobbiga så säger de när jag frågade 

om de tyckte det var viktigt att leverera bra resultat för sina kedjekamraters skull att det kan 

leda till dåligt samvete mot sin lagkamrat om man inte levererar. På den frågan svarade samtliga 

av dem att det var viktigt för dem att leverera bra resultat gentemot sina lagkamrater och 

arbetsgivare. Kraven går också att se tydligt då flera av dem menar att deras yrke är 

resultatbaserat vilket innebär att om de inte presterar riskerar de att bli av med jobbet. Jag kunde 

även se att flera av dem, trots den fritid de får från arbetet, känner krav från arbetet även där. 
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Respondenterna menar att oavsett om de har mycket fritid så kan de inte göra vad som helst 

eller bete sig hur som helst då. En av dem menar att om de är lediga fredag eftermiddag kan de 

ändå inte gå ut och festa eller umgås med vänner hela natten för de kan ha matchdagen efter 

och måste förbereda sig. Detta innebär att ishockeyspelarna aldrig är helt lediga från arbetet 

och det syns tydligt i ett av svaren där respondenter säger såhär: 

Mitt arbete och privatliv flyter verkligen ihop. Jag är väldigt noga med att jag ska få den maten 

och sömnen som behövs innan match vilket leder till att allt annat inte spelar någon roll. Mitt liv 

går ut på att träna, äta och sova och allt kretsar liksom kring mitt liv och mina rutiner för att få 

bästa möjliga resultat på planen. (Benjamin, 31 år) 

Karaseks krav- och kontrollmodell (1990) består även av dimensionen egenkontroll som 

handlar om möjligheten att kunna bestämma över hur arbetet skall utföras samt utformas. I 

yrket som ishockeyspelare är det en väldigt låg egenkontroll. De matcher och träningar som 

spelarna förväntas vara på är helt schemalagda och det finns ingen möjlighet till att välja när 

eller var de ska utformas. Den låga kontrollen kan man även se då vissa av dem inte har något 

att säga till om när det kommer till att bli flyttade på. En av respondenterna berättar om när han 

spelade i NHL och blev bortbytt. Han hade ingenting att säga till om och redan samma dag 

skulle han sitta på planet till det nya laget och den nya staden. Detta visar tydligt på den låga 

graden av egenkontroll i arbetet. Om vi istället ser till personerna i den sportsliga 

ledningsgruppen jag intervjuat så finns en hög grad av egenkontroll då de nästan helt själva kan 

lägga upp sin arbetsdag och detta är väldigt tillfredställande för dem. Om vi ser till den sista 

dimensionen som lades till i modellen som är det sociala stödet så finns en hög grad av sådant 

i livet som hockeyspelare. Det finns ett enormt stöd av ledare, arbetsgivare, publik och 

framförallt lagkamrater i såväl tuffa som bra tider. Detta menar flera av respondenterna. 

Sammanfattningsvis kan jag alltså se att ishockeyspelarna har en låg grad av egenkontroll men 

hög grad av arbetskrav. Trots detta upplever de att deras yrke är ett drömyrke. Om jag skulle 

placera dem i de fyra olika typerna av arbete som Karasek och Theorell (1990) tar upp så skulle 

det handla om ett högstressarbete vilket innebär att arbetet ligger långt ut på stressdiagonalen. 

Om vi ser till personerna i den sportsliga ledningsgruppen som istället har en hög grad av både 

arbetskrav och egenkontroll så hamnar de i aktiva arbeten vilket stämmer överens med den 

tillfredställelse och motivation som Karasek och Theorell (1990) beskriver och det jag sett i 

mina intervjuer.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Jag kommer i detta kapitel redogöra de slutsatser som dragits och sedan föra en diskussion kring 

det resultat jag fått fram. Jag kommer även svara på mina frågeställningar som är:  

 

- Hur ser livsbalansen ut för individerna där det förväntas finnas passion och i detta fall 

ishockey? 

- Hur påverkas familjen av det annorlunda arbetslivet?  

- Hur upplevs kraven och villkoren för utövandet? 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur personer som har ett utövande man är 

passionerad över upplever balansen mellan privata livet och arbetslivet. Vidare ville jag titta på 

hur individer med sin försörjning inom ett område som kännetecknas av passion, hanterar de 

krav och otrygga arbetsvillkor som finns samt hur det påverkar övriga livet. En av de slutsatser 

jag kommit fram till är att intervjupersonerna upplever livspusslet olika beroende på 

individuella omständigheter såsom familjesituation och ålder. En gemensam faktor jag såg var 

att de allihop upplevde att det är svårt att ha balans i livet när det inte existerar någon som helst 

flexibilitet i en ishockeyspelares yrke. En annan gemensam faktor jag såg var att deras partner 

till största delen får ta ansvaret i hemmet. Beroende på om det är träningsdag eller matchdag 

påverkas de lite olika av work life balance men under säsong och på matchdag är det många av 

respondenterna som stänger ute allt som inte kretsar kring hockeyn. Något som framkommer i 

nästan samtliga intervjuer är att det som gör det svårast att få ihop livspusslet är den mentala 

biten. Många av dem menar att i tuffa perioder där man inte levererar som förväntat blir det en 

inre stress och då försvinner de in i sin egen bubbla och i den bubblan ingår inte familjen. Men 

för att ändå kunna släppa hockeyn har samtliga av dem andra fritidsaktiviteter såsom 

matlagning, golf eller att umgås med vänner. De oregelbundna arbetstiderna är något som också 

gör det svårt att få ihop livspusslet, det är många kvällar och helger som måste spenderas i 

hallen vilket gör det svårt att hinna med vänner och familj i den mån man kanske hade velat. 

Andra lösningar som gjorts för att underlätta livspusslet är att partnern endast jobbar deltid, 

städhjälp och matkassar. Men den viktigaste lösningen är planering. Tillgängligheten hos 

personerna i den sportsliga ledningsgruppen är extremt hög. Den är hög hos hockeyspelarna 

också men inte riktigt lika hög. Det råder inga tvivel om att personerna i den sportsliga 

ledningsgruppen är mer tillgängliga för arbetet än familjen och detta påverkar såklart också 

work life balance. Flexibiliteten skiljer sig också åt mellan de två yrkesgrupperna jag intervjuat. 

För ishockeyspelarna finns ingen som helst flexibilitet vilket även det försvårar att få till ett 

livspussel som fungerar och väger lika tungt. Personerna i den sportsliga ledningsgruppen är 

väldigt tacksamma för den flexibilitet som finns i deras arbete och menar att det är den som får 

en att orka med jobbet. 

 

Om vi ser till hur familjen påverkas av att ha en ishockeyspelande partner eller en partner som 

är med i den sportsliga ledningsgruppen utifrån den utövandes perspektiv så kan vi främst se 
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att familjen måste vara extremt flexibla. Dels rumsligt flexibel, alltså att man som 

familjemedlem också måste vara beredd att flytta på sig. Men något som kommer fram i 

uppsatsen är att bakom varje framgångsrik karriär finns någon som stöttar och tar det stora 

lasset i hemmet och detta är samtliga av respondenterna eniga om. Det finns exempel bland 

intervjupersonerna där partnerna jobbar deltid för att få livspusslet att gå ihop och det sker 

definitivt en viss anpassning från partnerns sida. Det kan också handla om att tvingas bo i en 

stad man helst inte velat bo i och längtan efter ett stabilt liv. Något som också kom fram var att 

vid byte av klubb och stad så är det partnern som påverkas mest, det är de som ofta får fixa allt 

praktiskt och de som får engagera sig mest för att få nya vänner. Men det går inte att undvika 

den uppskattning som samtliga av respondenterna ger till sina respektive. Alla menar att utan 

deras stöd hade det inte gått och trots jobbiga perioder så får de uppleva mycket tillsammans.  

 

När hobbyn övergår till arbete och från första kronan de tjänar förändras en hel del. Friheten i 

utövandet försvinner och kraven byggs upp. Från första stund blir man en del av spelet och 

tryggheten försvinner. Det råder inga tvivel bland respondenterna att i deras yrke har utövarna 

stor press och stress. Ju mer man presterar desto större blir kraven och människor runt omkring 

vill ha ut en viss lönsamhet. De största kraven menar respondenterna kommer från dem själva 

och upplever dessa som något som måste finnas i arbetet för att kunna prestera i den mån de 

vill. Visst att det finns krav från arbetsgivare och tränare men dessa upplevs inte heller som för 

påfrestande. Men för att lära sig leva med kraven krävs att man lär sig stänga av det som skrivs 

i media. Men de osäkra villkoren upplevs inte lika lätthanterliga, självklart skiljer det sig också 

från vilken livssituation man befinner sig i. Om man som ishockeyspelare har ett längre kontrakt 

och levererar efter förväntningarna sitter man såklart i en annan situation än om man har sista 

året på kontraktet och inte levererat som förväntat. Enligt Karaseks krav- och kontrollmodell 

hamnar ishockeyspelarnas arbete under låg grad av egenkontroll och hög grad av arbetskrav 

och klassas som ett högstressarbete, men ändå upplevs yrket som ett drömyrke. Respondenterna 

i den sportsliga ledningsgruppen arbete hamnar istället under hög grad av egenkontroll men 

också arbetskrav och klassas som ett aktivt arbete. En slutsats som kan dras är att 

respondenterna uttryckte att en stabil ekonomi är en trygghet för att hantera de otrygga 

arbetsvillkoren. En annan slutsats jag kan dra är att passionen fungerar som en kompensation 

för de oattraktiva arbetsvillkoren, att man brinner för sitt arbete så pass mycket att det ändå gör 

det hanterligt.  

 

5.2 Diskussion  

Om möjligheten hade funnits hade jag valt att göra studien betydligt bredare, bland annat hade 

jag velat intervjua respondenternas familjemedlemmar. Något som också skulle varit intressant 

att undersöka vidare i studien är en annan yrkesgrupp, så som till exempel fotbollsspelare. 

Genom att undersöka dessa saker hade jag kunnat få en djupare bild inom området. En annan 

intressant aspekt hade varit att jämföra två olika yrkesgruppers upplevelser och ta reda på om 

det skiljer sig åt beroende på utövande samt hur familjemedlemmarna upplever det. Styrkan i 

undersökningen jag gjort är att fokus riktats mot endast en målgrupp vilket gjort att jag kunnat 

undersöka det området ganska djupt. Eftersom det fanns begränsat med tid och begränsade 
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resurser valde jag att fokusera på en målgrupp. Om jag hade undersökt flera yrkesgrupper eller 

familjemedlemmar hade jag varit tvungen att utveckla mitt syfte och mina frågeställningar 

betydligt mycket djupare vilket gjort att arbetet hade tagit för mycket tid.  

 

En diskussion jag tycker är värd att föra är om svaren sett likadana ut om jag haft chansen att 

bredda urvalet och intervjuat personer från olika organisationer eller personer som tvingats 

lägga av på grund av att prestationerna inte räckte till eller skada. Samtliga av respondenterna 

jag intervjuade har alltid haft en lyckad karriär utan motgångar. I efterhand kan jag även se att 

urvalet borde gjorts på ett annorlunda sätt. Om jag fick göra om undersökningen hade jag valt 

att undersöka endast hockeyspelare för att kunna jämföra svaren i min analys på ett bättre sätt. 

Dessa två yrken är såpass olika och därför blir inte en jämförelse eller en kombination av dessa 

en rättvis analys. En annan diskussion som är värd att ta upp är hur mycket jag kan lita på de 

intervjuades svar. Är det möjligt att de gett svar som inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten för att de är offentliga personer som sägs ha ett drömjobb? Att de förutfattade 

meningar folk har om deras yrke gjort det svårt för dem att förstå de ”brister” yrket har. Jag 

hoppas och min förutsättning var att vid intervjutillfället få så ärliga svar som möjligt och därför 

var jag noggrann med att förklara anonymiteten för de intervjuade.  

 

Jag vill också ge förslag på framtida forskning inom området som kan vara att undersöka flera 

respondenter för att bredda synen på hur människor med sin passion som försörjning upplever 

livspusslet samt hur de påverkas av de otrygga arbetsvillkoren. Något annat som också skulle 

vara intressant att studera vidare är en annan yrkesgrupp som går att jämföra med 

ishockeyspelare för att se deras upplevelser av work life balance. För att få den styrkan i studien 

som jag önskar jag hade skulle jag även rekommendera att titta på familjens upplevelser av 

livspusslet. Detta hade breddat förståelsen för ämnet.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

- Hur gammal är du? 

- Familjesituation (ensamstående/gift/sambo + barn?) 

- Om du har en partner – vad jobbar han/hon med? 

 

Passion 

Hur betraktar du ditt utövande eller ditt yrke? 

- Ett arbete 

- En hobby 

- Kombination av arbete och hobby 

 

Hur upplever du det dagliga livet som professionell idrottare/person i den sportsliga 

ledningsgruppen? 

- Stabilt/osäkert? 

- Hur känns det och hur påverkar det dig i vardagen (oro, lycka)? 

Kan du koppla bort utövandet när du vill/behöver eller finns det alltid i dina tankar? 

- Hur gör du för att koppla bort? 

- Om inte, hur påverkar det dig och din familj? 

Påverkas privatlivet/familjelivet på något sätt av ditt jobb som ishockeyspelare/sport-

chef? 

- Är familjen tvungen att anpassa sig till hockeyn på något sätt? 

- Upplever du stöttning från omgivningen/familjen/partnern och isåfall känner du att du 

behöver den stöttningen. 

Kan du känna dåligt samvete för din familj som ”får hänga med på den här resan”? 

- Tillexempel att det är svårt att få en trygg tillvaro 

- Vid resor och dem lämnas ensam 

- Att de offrar sitt liv för din skull och din karriär 

Kan du känna dig ”fångad” av passionen?  

- Att utövandet har en för stark dragningskraft, att utövandet har för stor inverkan på ditt 

liv – att det tar för stor plats och där med får allt annat sättas på paus? 

- Hur känns det? 

 

Drar du någon gräns mellan arbete och fritid (eller flyter tiden så att säga ihop)? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Kolla sporten osv? 

Hur upplever du tryggheten i yrket? 
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- Kände trygghet, hade en stabil plats i laget 

- Kände osäkerhet, nervös för hur länge klubben skulle vilja ha mig 

Känner att det största kraven kommer från dig själv, från arbetsgivaren eller publiken 

till största del? 

- Var kommer de från, dig själv, ”arbetsgivaren”, marknaden? 

- Hur påverkar dessa kraven dig? 

Hur upplever du kraven på dig? 

- (höga – måttliga – låga) 

- Är kraven på dig själv eller kraven från andra värst 

Vad händer när prestationerna är dåliga (såväl lagets som dina egna)? 

- Påverkade det privatlivet 

- Oro, stress  

Hur stort inflytande har du på utövandet?  

- Kan du själv bestämma vad och hur saker och ting ska göras? 

- Skulle du vilja ha ett större inflytande om du valt en annan karriär. 

Hur upplever du att andra (och samhället) ser på det sätt du livnär dig på? 

- Viktigt och prestigefyllt 

- Ett låtsasjobb eller en lek 

 

Har du något annat intresse (hobby) vid sidan av det du försörjer dig på? 

- Om nej, varför inte? Skulle du vilja ha det? 

- Om ja, vad är det? Hur upplever du det? Är det någon skillnad i jämförelse med det du 

försörjer dig på? 

 

Är det någon skillnad i upplevelsen av utövandet nu när det är ett ”jobb” i jämförelse 

med tidigare då det var mer som en ”hobby”? 

- På vilket sätt är det skillnad 

- Kanske mest tänker på ditt tidigare yrke som hockeyspelare 

Om du fick leva om ditt liv, skulle du då satsa på samma yrke? 

- Varför/varför inte?  

- Skulle du göra något på annat sätt? Ångrar du något av de val du har gjort? 

 

Work life balance  

Vad är work life balance för dig? 

 

Hur mycket ”schemalagd arbetstid” har du ungefär? 

- Träningar, matcher, resor etc. 

- Mer eller mindre än en ”vanligt anställd” 



 44 

Hur mycket ”fritid” har du? 

- Vad gör/gjorde du på din lediga tid? (slappa, hänga med kompisar, familjeliv, studier 

etc) 

Känner du att arbetet inkräktar på ditt privatliv till största del fysiskt eller psykiskt? 

-  Fysiskt, tex kan inte åka iväg på semester, gå ut på krogen osv. 

- Psykiskt, kan inte släppa tankarna på arbetet. Håller man det då för sig själv? 

Hur ser en vanlig (arbets-)dag ut för dig?  

- Beskriv vad du gör och hur mycket tid du lägger på olika delar 

 

Händer det ofta att du offrat eller låtit bli att närvara vid en familjehögtid/händelse på 

grund av arbetet?  

- Exempel bröllop, födelsedagar, skolavslutning et cetera. 

Hur ofta tänker du på arbetet efter att du har lämnat arbetsplatsen? 

- Pratas det ofta hockey kring matbordet hemma 

Hur ofta förhindrar ditt arbete dig i att umgås med vänner/familj i den omfattning du 

skulle vilja? 

 

Hur ofta upplever du att det blir en konflikt mellan arbetet och familjen? 

- Tillexempel ett missnöje från flickvän, vänner, familj eller släkt eller dig själ 

- I vilken mån känner du att arbetskraven hindrar ditt familjeliv? 

Flexibilitet 

Är det alltid roligt att gå till jobbet/spela match och träna eller fanns det dagar du hellre 

gjort något annat? 

- Isåfall fanns den möjligheten till att utföra något annat arbete 

Har du möjlighet att till exempel genom flextid själv bestämma när du skall börja och 

sluta din arbetsdag? 

- Upplever du det som skönt eller kvittar det dig? 

Tycker du att du har ett flexibelt jobb? 

- Isåfall på vilket sätt flexibelt 

- Om inte, skulle du vilja ha ett flexibelt arbete.  

Har du flexibla arbetsuppgifter? 

- Tillexempel möjlighet till att utföra olika arbetsuppgifter  

Tillgänglighet 

Är du tillgänglig för arbetsrelaterade frågor under din fritid?  

- Isåfall på vilket sätt är du kontaktbar 

- Under vilka tider är du kontaktbar 
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Händer det att du oförutsägbart måste rycka in och arbeta ibland? 

- Isåfall hur ofta? 

Om du någon gång måste jobba över utöver din schemalagda arbetstid, är denna då 

påtvingad eller är det dina egna krav som gör att du gör det? 

 

Vad tycker du om att bli kontaktad utöver dina arbetstider? 

- En inre stress? 

- Det ingår i mina arbetsuppgifter 

Hur begränsar du din tillgänglighet? 

- till exempel inte kollar mejl etc. på fritiden.  

Känner du att du är mest tillgänglig för arbetet eller familjen?  

 

När du åker iväg på tjänsteresor, hur påverkar det dig?  

- Stress, planering 

- Skönt att komma iväg? 

 

Påverkar det familjelivet när du åker iväg? På vilket sätt?  

 

I vilken grad är du tillgänglig för din familj och bekanta under arbetstiden?  
- Kan de kontakta dig om det behövs under den tid du arbetar 

 

Tänker du på någon gång att din tillgänglighet till arbetet är för hög eller är det en del av 

arbetet? 


