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Sammanfattning 

 

Det finns ett stort intresse för vilka inställningar människor har till arbete och vad som 

motiverar människor till arbete inom den vetenskapliga teorin. Trots det rika utbudet i olika 

indelningar vad gäller inställning till arbete, förefaller det som att en passionerad inställning 

inte har uppmärksammats i någon större utsträckning och inte heller ägnats något större 

intresse. Teoretiskt borde det finnas en passionerad inställning till arbete och speciellt bland 

människor som försörjer sig inom områden som vi vanligtvis uppfattar som fritidsintresse 

eller hobby i en eller annan mening. Antagandet görs genom att ägnandet av ett fritidsintresse 

borde vara förknippat med känslor av glädje, lust och liknande. I föreliggande studie görs 

detta antagande – dvs. en hypotes om en passionerad inställning finns till arbetet – det är 

utgångspunkten i studien. Exempel på arbeten som uppfattas vara av fritidsintresse eller 

hobbyliknande karaktär är konstnärer, operasångare, rockmusiker, elitidrottare. Föreslagna 

arbeten ligger inom ramen för vad kallas för – drömyrken. Drömyrken är något som uppfattas 

som ett yrke med många fördelar, något som fascinerar och något som vissa bara drömmer 

om att förverkliga. 

 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie där en passionerad inställning till arbete 

undersöks hos operasångare, som ett av flera möjliga alternativ inom drömyrken. Studien 

börjar med en teoretisk referensram, där relevanta teorier och begrepp tas upp inom den redan 

existerande vetenskapliga forskningen i relation till passion. Ett metodiskt avsnitt tar upp om 

studiens tillvägagångssätt, etiska överväganden samt om studiens trovärdighet. Avslutningsvis 

är analys och resultat upptaget, följt av en sammanfattande diskussion. 

 

Undersökningen visar att den passionerade inställningen hos respondenterna kan leda till stora 

skillnader i hur passionen kan både upplevas positivt (harmonius passion) respektive negativt 

(obsessive passion). De stora svängningar som studien påvisar i det passionerade utövandet 

till sången, samt den starka identifieringen med utövandet, visar även på att enda sättet för en 

operasångare att fortsätta med sitt utövande är att mestadels befinna sig i harmonisk passion. 

Studien visar även på att det finns en öppning i att byta mellan de olika passionsformerna 

besatthets passion och harmonisk passion, vilket ger en nyanserad bild av tidigare forskning 

av passionsformerna. Resultatet av studien visar även på att operasångarens utövande – 

sången – ger en så stor inre tillfredställelse, likt ett glädjerus, som inte går att nå på annat sätt 

än inom sången. Ett glädjerus som stannar kvar i kroppen och den känslan vill man nå igen 

och igen – till varje pris.  

 

 

 

 


