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Vissa sätt att försörja sig på benämns i termer av drömyrke, såsom att vara 
idrottare, musiker, konstnär, författare, skådespelare etc. De här människorna är 
ofta passionerade över området och utövandet ifråga, och har alltsedan unga år 
drömt om att kunna leva på sitt stora intresse. Att livnära sig på sådant som andra 
får lov att ägna sig åt på sin fritid tycks vara förenad med en allmän uppfattning 
om att det är inte bara självförverkligande, utan också bekymmerslöst. Men är 
det så?

I den här boken diskuteras förekomsten av att förena passion med försörjning, 
och den förhärligande bild som allmänheten tycks ha angående så kallade 
drömyrken, verkar inte helt överensstämmande med verkligheten.

Arbetslivsforskningen har till stor del negligerat frågan om passion och 
förvånande finns det knappt några texter som fokuserar på fenomenet att 
försörja sig på sin hobby. I det senmoderna individualiserade samhället där 
individerna alltmer uppmanas att ”göra sin grej” blir det angeläget att undersöka 
de villkor och konsekvenser som följer av detta. Förhoppningsvis kan den här 
boken ge viss insikt i vad ett förenande av passion och försörjning innebär. Och 
förhoppningsvis ger den inspiration till ytterligare forskning på området.
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Vad skall du bli när du blir stor? 

Ska du bli som far och mor? 
Ska du bli en boss, en försäljare 

eller disponent någonstans? 
 

Kanske nöjer du dig med 
vilket jävla skitjobb som helst 

Du bara bryr dig inte alls 
Det får gå som det går 

Vad skall du bli? 
 

Nu är du ung och rebellisk som fan 
Du sätter hårt mot hårt 
Du vet precis vad du vill 

Och du vill inte bli en av dom där 
 

Fortsätt fortsätt å va rebell 
Fortsätt fortsätt å va dig själv 

Fortsätt fortsätt å va rebell 
 

Hur ska det bli med din framtid då? 
Hur ska det bli om några år? 
Ska du sjunka in i en fåtölj? 
Och vad ska hända med dig? 

Vad ska du bli? 
 

Gå upp-gå till jobbet-jobba-jobba-äta lunch 
Samma sak händer imorgon 

Jobba-åka tricken å sätta sig å glo 
Det är inget liv 
Det är slaveri 

 
Gå upp-gå till jobbet-jobba-jobba-äta lunch 

Samma sak händer imorgon 
Jobba-åka tricken å sätta sig å glo 

Det är inget liv 
Det är slaveri 

 
Så fortsätt fortsätt å va rebell... 

 
(Ebba Grön: Vad ska du bli?) 

 
 

 3 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4 



Arbete och fritid 
 

Det finns en ansenlig mängd skrivet om arbete. Det finns även en hel 
del skrivet om fritid. För de flesta i arbetsför ålder kan tiden delas 
upp i de två sfärerna, vilka ofta betraktas vara varandras motpoler 
och två oförenliga storheter (Juniu et al. 1996). Men vad är arbete och 
vad är fritid? För somliga kan frågan förefalla märklig i och med det 
till synes uppenbara svaret, för andra är det en högst relevant fråga.  
     För de flesta människor är arbete förmodligen det – och endast det 
– som benämns lönearbete; Karlsson (2009a:51) skriver följande i an-
knytning till en sådan uppfattning:  
 

…lönearbetet [har] växt fram som den alltmer dominerande formen av arbete 
i kapitalistiska samhällen. Arbetssociologin har därför till allra största delen 
ägnat sig åt att analysera just lönearbetet, medan andra arbetsformer – som 
existerar vid sidan av lönearbetet – kommit i skymundan. Det förhållandet att 
det i vårt samhälle finns fler arbetsformer än lönearbete har sällan betraktas 
som särskilt intressant. Lönearbetets dominans har tagits som intäkt för att 
man i praktiken helt enkelt kan analysera arbete som lika med lönearbete. 

 
Uppfattningen om att arbete i praktiken utgörs av lönearbete märks 
inte minst i olika typer av begrepp, termer och ordval; man pratar 
exempelvis om arbetslöshet, inte lönearbetslöshet och i den politiska 
debatten talas det ibland om den så kallade arbetslinjen och det talas 
om sysselsättning. Termer som dessa åsyftar alltid just lönearbete. 
     Ett bestämmande av begreppet arbete (i synnerhet utan prefixet 
löne) har visat sig vara besvärligt och trots en tämligen omfattande 
akademisk debatt om vad arbete egentligen är har man inte kunnat 
enas om en gemensam definition. Även om det finns en motsättning 
mellan de som betraktar arbete som ett mål i sig (dvs. självändamål) 
och de som betraktar arbete som ett medel till mål utanför själva 
arbetet har det konstaterats att arbete definitivt är en aktivitet; en 
sysselsättning som förefaller vara förenad med ett visst mått av 
ansträngning och viljeriktning. Likväl förefaller det som att det mesta 
människor gör innehåller såväl ansträngning som viljeriktning: 
klippa gräsmattan, byta däck på bilen, läsa en bok, hjälpa barnen med 
läxorna, gå ner i vikt, sluta röka och så vidare. Som en följd av detta 
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ställer Furåker (1991:12) frågan: ”Ska vi kanske säga att all mänsklig 
aktivitet är arbete? Om inte, hur skiljer man mellan arbete och annan 
verksamhet?” Genom ett resonerande om och sammanfogande av di-
mensionerna mål och aktivitet kommer Karlsson (2009b:46) fram till att 
mänsklig verksamhet rör sig om fyra skilda företeelser: arbete, lek, 
vila samt lättja (tabell 1): 
 
Tabell 1: Mål och aktivitet. Källa: Karlsson (2009b:46). 
 
 Målinriktning Ej målinriktning 
 
 
 

Aktivitet 
 

Arbete Lek 

Passivitet 
 

Vila Lättja 

 
I likhet med många andra hävdar Hall (1994:4f) att det är svårt att 
definiera arbete på ett bra och heltäckande sätt och påvisar att flera 
försök har gjorts. Som ett komplement till att arbete är en aktivitet 
som innehåller ansträngning och viljeriktning har det framförts att 
det också ska vara något som är av värde för andra, vilket leder till följ-
ande (preliminära) definition: 
 

Arbete är den ansträngning eller syssla en individ gör i syfte att tillhandahålla 
varor eller tjänster av värde för andra och som anses av den enskilde som 
arbete (Hall 1994:5, egen översättning) 

 
Ett annat försök att ringa in och definiera arbete har gjorts med hjälp 
av termen görande i nödvändighetens sfär (Karlsson 1986; 2009a). 
Karlsson (1986:43) anser att denna formulering ”kan ses som en över-
gripande bestämning av vad arbete är. För samhällsvetenskaplig 
forskning är dock detta ett otillräckligt begrepp.” Görande i nöd-
vändighetens sfär kan alltså betraktas som ett övergripande arbets-
begrepp. Under detta övergripande begrepp eller denna övergrip-
ande definition anser Karlsson (1986:119) att det behövs flera arbets-
begrepp som tillsammans bildar ett ”begreppssystem utifrån empir-
iskt grundade sociala relationer inom denna sfär, vilka bildar skilda 
arbetsformer.” 
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     I Karlssons resonerande om arbetsbegreppet handlar ett fastställ-
ande av vad som är arbete (och vad som är något annat) inte om kon-
kreta sysslor eller aktiviteter. Vad som är ett arbete avgörs istället – 
enligt Karlsson – av sociala relationer inom ramen för en viss mark-
nad (exempelvis arbetsmarknaden, varu-/tjänstemarknaden, aktie-
marknaden), vilket i praktiken blir liktydigt med sysslor och aktivitet-
er som ger en ekonomisk ersättning. 
 

Städa, snickra, byta blöjor, binda böcker, gräva diken – ingenting av detta är i 
sig lönearbete. Det är först när någon städar, snickrar, byter blöjor och så 
vidare som anställd – alltså inom ramen för en social relation till en arbets-
givare – som det är lönearbete (Karlsson 2009a:59). 

 
Karlsson (2009a) delar in arbete (i betydelsen syssla eller aktivitet som 
ger ekonomisk tilldelning) i fyra olika arbetsformer: (a) traditionellt 
lönearbete där arbetaren hyr ut sin arbetskraft per tidsenhet, t ex en 
snickare som arbetar från måndag till fredag mellan 07:00 och 16:00. 
Denna arbetsform kännetecknas dessutom av en underordnad posit-
ion i arbetsorganisationen, vilket ibland uttrycks i termer av att be-
finna sig ”på golvet”; (b) karriärlönearbete där den anställde inte säljer 
tid, utan någon form av expertis, vilket inte sällan medför att man 
utför arbete även på sin obetalda fritid. Karriärlönearbetaren är för-
visso också anställd på ett eller annat sätt men har en överordand 
position i arbetsorganisationen där han eller hon beordrar, övervakar, 
kontrollerar, planerar eller ansvarar för andra anställdas arbete. I 
denna form av arbete finns karriärstegar. Både de traditionella löne-
arbetarna och karriärlönearbetarna omfattas av de sociala relationer 
som existerar på arbetsmarknaden; (c) egenarbete, i praktiken egen-
företagare eller småföretagare som inte primärt säljer sin arbetskraft, 
utan resultat av arbetet. Dessa är inte anställda av någon och sociala 
relationer rör snarare marknaden för varor och tjänster, än arbets-
marknaden; (d) investorer (eller kapitalister) som är sådana som ”flytt-
ar runt sitt kapital genom att köpa och sälja aktier på ett sådant sätt 
att det ska ge maximal vinst” (Karlsson 2009a:62) och omfattar sociala 
relationer på aktiemarknaden, inte på arbetsmarknaden eller varu-
/tjänstemarknaden.  
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     Trots de olika identifierade arbetsformerna (t ex lönearbete och 
egenarbete) under den övergripande definitionen: görande i nöd-
vändighetens sfär, handlar de flesta i praktiken om de sysslor som 
individer utför inom ramen för sin försörjning, det yrke personen har 
eller vad man vardagligt uttrycker ”jobbar med”. Vad gäller själva 
nödvändigheten (som är en central term i Karlssons arbetsdefinition) 
kan den som sådan förvisso problematiseras – är sysslan/arbetet 
nödvändig för samhället i den meningen att det inte kan fungera eller 
åtminstone fungerar sämre utan sysslan/arbetet ifråga? Eller ska 
nödvändighet snarare uppfattas som nödvändigt för den enskilde 
individen i den meningen att utförandet är en nödvändighet för hans 
eller hennes livsuppehälle? Och hur ska vi betrakta hem- och hus-
hållsarbete? Sådant inkluderar obestridligt sysslor som karaktäriseras 
av viss nödvändighet. För den som lyckats skaffa en förmögenhet 
eller åtminstone tillräckligt mycket pengar för att inte behöva utföra 
sysslor (arbete) för sin försörjning men som ändå gör så kan be-
greppen nödvändighet och nödvändighetens sfär förefalla något 
märkliga. Jag ämnar emellertid inte fördjupa mig i detta spörsmål här 
och nu.  
     I föreliggande skrift är försörjningsfrågan central och begreppet 
arbete kommer i denna text att likställas med den sysselsättning som 
på ett eller annat sätt genererar ekonomisk ersättning. Jag väljer så-
ledes att i denna publikation anamma den definition av arbete som 
(implicit) överensstämmer med en sorts allmän uppfattning om vad 
arbete är, som dessutom förefaller harmoniera med Karlssons (1986; 
2009a) uppfattning om detsamma. 
       Fritid omfattar i praktiken den samlade tid som inte utgörs av de 
sysslor vi gör för vår inkomst, vilket i sig bidrar till synen på fritid 
som arbetets motpol. Motsättningen till arbete kan också skönjas i 
själva ordet fritid, vilket vittnar om att det handlar om en fri tid i 
kontrast till en bunden eller tvingande tid. Butsch (1984:217) fram-
håller att fritiden vanligtvis betraktas i termer av en tillflyktsort eller 
en sfär som är skild från och oberoende av arbetslivet. Det är på fri-
tiden vi anses ha utrymme och möjlighet att återfå den kraft som 
arbetslivet dränerar oss på (Korpela & Kinnunen 2010). Fritid i betyd-
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elsen tid från lönearbete utgörs dock till stor del av olika typer av 
aktiviteter som i likhet med lönearbete kräver ansträngning och inne-
håller viljeriktning. Många av dessa aktiviteter eller sysslor är dess-
utom av en i närmast tvingande karaktär. Sådant som att laga mat, 
diska, tvätta och städa är samtliga exempel det så kallade oavlönade 
hushållsarbetet som de flesta är nödgade till för att tillvaron ska 
fungera. Vid sidan av det tvingande hushållsarbetet innefattar fri-
tiden också möjlighet för individer att ägna sig åt sådant de finner 
personlig glädje i på ett eller annat sätt.  
     Inom fritidsforskningen – som inte ägnar någon större upp-
märksamhet åt vare sig lönearbetet eller hushållsarbetet, utan främst 
fokuserar på den fria tid som individen själv bestämmer över och 
spenderar på det sätt han eller hon själv vill – återfinns de något svår-
översatta begreppen casual leisure och serious leisure. Casual leisure 
handlar främst om avkoppling och förströelse, exempelvis promenera 
i parken, träffa vänner eller titta på teve. Även om vi, åtminstone 
stundtals, behöver en mera passiv form av avkoppling och förströelse 
menar Stebbins (2001b:307f) att för mycket av det kan leda till att vi 
blir: (a) uttråkade, trötta och rastlösa; (b) oförmögna att utveckla en 
(fritids-)identitet – exempelvis skulle få människor (vilja) beskriva sig 
själva som inbitna tupplurssovare, tevetittare eller snabbmatskonsu-
menter; (c) begränsade vad gäller livskvalitet; och (d) inkapabla till 
självuppskattning till följd av avsaknaden av personlig utveckling, 
vilket är något som är viktigt för att kunna framkalla positiva känslor 
om sig själv.  
     Serious leisure däremot är aktiv till sin karaktär och utgörs av ett 
”oupphörligt utövande av en amatör, hobbyist, karriärvolontär som 
fängslar utövaren genom aktivitetens komplexitet och dess utman-
ingar” (Stebbins 2001a:54, egen översättning). Serious leisure kan sägas 
vara en individs hobby eller till och med dennes passion och känne-
tecknas av ett stort, oföränderligt och långvarigt intresse, ofta baserat 
på goda färdigheter, stor kunskap och lång erfarenhet (Stebbins 
2001a). Så tidigt som under 1800-talet hade Charles Fourier, filosof 
och utopisk socialist, en grundtanke om att: ”Människan befrias när 
passionen befrias…” (Karlsson 2011:10), vilket kan tolkas som att vi 
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blir fria, självförverkligade och lyckliga endast då våra passioner real-
iseras. Ett sådant påstående baseras på övertygelsen att det är de fritt 
valda aktiviteterna som ger glädje och lycka, inte de aktiviteter vi av 
olika skäl är tvingade till. 
     Människors (aktiva) fritidsintressen och hobbyutövanden har mer 
eller mindre tydliga kopplingar till passion. Passion är någonting be-
tydligt mer och djupare än att endast gilla eller bry sig om något eller 
någon; det handlar om att bli övermannad på ett sätt som i viss mån 
ligger utanför individens kontroll. Passion är något som vi inte kan 
eller åtminstone har mycket svårt att värja oss mot. I samband med 
passion och passionerade situationer kan vi uppleva svårigheter att 
kunna förklara vårt agerande och därmed hänvisa till sådant som 
”jag vet inte vad som flög i mig”, vilket antyder ett faktiskt förlorande 
av kontroll (Lawrie 1980:107). 
     Enligt Vallerand (2008:3) kan ett passionerat förhållningssätt id-
entifieras genom ett utövande eller en aktivitet som personen (a) 
tycker om eller till och med älskar; (b) värdesätter; (c) ägnar tid och 
energi åt. Med hänvisning till en av sina tidigare utförda under-
sökningar konstaterar Vallerand att många (drygt åtta av tio) har ett – 
åtminstone måttligt – passionerat förhållningssätt till en viss aktivitet 
(t ex idrott, musik, film, litteratur) som de i snitt ägnar 8 ½ timme per 
vecka åt och som de sysslat med under tämligen lång tid. Just värde-
sättandet är en särskilt viktig faktor för uppkomsten av passion då 
värdesättandet särskiljer passionerande aktiviteter från andra intr-
essanta men mindre känslomässigt viktiga aktiviteter (Mageau et al. 
2009:604). Värdesättandet av en viss aktivitet, ett visst utövande eller 
område är kopplat till identifikation med detsamma och anses vara 
en nyckelfaktor vad gäller den process som gör att ett intressant om-
råde/utövande blir en passion. Det handlar om vad som kan beskriv-
as som en ”personlighetsuttryckande” aktivitet, dvs. en aktivitet eller 
ett utövande som ger uttryck åt personligheten, den man är. När en 
person kommer i kontakt med en aktivitet som är i samklang med 
hur personen uppfattar sig själv, börjar han eller hon att betrakta sig 
själv som en del av denna aktivitet (Mageau et al. 2009:609). En indi-
vid som har en stark passion för att exempelvis spela fotboll betraktar 
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sig inte som någon som ”bara” spelar fotboll, han eller hon är en fot-
bollsspelare. Den aktuella aktiviteten eller utövandet internaliseras i 
jaget och bidrar högst påtagligt till identiteten. För somliga kan den 
specifika passionen vara förenad med en uppfattning om och en upp-
levelse av att utövandet ifråga (idrott, musik, konst, teater etc.) är 
något nästintill förutbestämt, något som personen är ämnad att göra 
(Waterman 1990:47). Lawrie (1980:107, egen översättning) citerar en 
före detta boxare som säger: 
 

Allt jag åstadkom i sporten kom från en passion att slåss. När jag var yngre 
och slog ner kille efter kille så skulle jag ha slagits gratis. Jag skulle ha kunnat 
betala de där killarna för att resa sig upp för att slå ner dem igen. 

 
Områden, aktiviteter, utövanden blir alltså passionerande när de får 
en sådan stor betydelse att de blir en central del av identiteten och i 
vissa fall har det påståtts att passion till och med är en nödvändig 
ingrediens för att nå utsökta prestationer och resultat inom somliga 
områden (Mageau et al. 2009:602). De fritidsintressen, hobbyer eller 
passioner individer har skiljer sig markant åt men det finns en ge-
mensam nämnare i form av den dragningskraft utövandet har på ut-
övaren.  
 

          

 
Trots det stora akademiska intresset för i synnerhet lönearbetet men 
även för människors hobbyutövande finns det förvånansvärt lite 
forskning om fenomenet att försörja sig på sin hobby eller att ha vad 
som kan kallas en hobbyliknande försörjning (Van der Grijp 2002). 
Från akademiskt håll får vi inte veta överdrivet mycket om hur det är 
att försörja sig som exempelvis idrottare, konstnär, musiker, skåde-
spelare eller författare. Bielby (2004:12, egen översättning) skriver: 
”Ytterst få sociologer har studerat hur vanliga människor blir involv-
erade i skapandet och framförandet av populärmusik, och knappt 
någon forskning behandlar framväxten av nya kulturella former på 
gräsrotsnivå, såsom tonåringars rockband. […] Det finns mycket att 
lära om vad det är som gör att de fortsätter sina kreativa strävanden i 
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vuxen ålder.” I samma anda hävdar Zwaan och ter Bogt (2009:90, egen 
översättning) att ytterst lite forskning har ”fokuserat på hur musiker 
blir skivartister” och Gregory (2012:79) slår fast att det finns begrän-
sad kunskap om aspirerande liksom semiprofessionella musikers var-
dagliga liv. Roderick (2006b:1, egen översättning) konstaterar i sam-
band med fotboll att trots den enorma uppmärksamhet som spelare 
ägnas har deras dagliga yrkesliv och hanterande av detta inte under-
sökts i någon större utsträckning: ”Sociologiska studier av [fotbolls-] 
spelare och deras arbete har i bästa fall varit marginellt.” På mot-
svarande sätt anser Gould et al. (1993:354) att det är förvånande att 
det inom forskningen gjorts så lite för att förstå positiva och negativa 
upplevelser och erfarenheter av att tillhöra de allra främsta inom en 
viss idrottsgren. I samma anda menar Pipkin (2008:1f) att vår bild av 
och uppfattning om idrottares liv kommer från det vi observerar från 
läktarplats, ser på teve och läser i tidningar, men vi vet egentligen 
ingenting om vad som döljer sig bakom den officiella bilden; hur 
idrottare själva upplever sig och sin situation. Parker (1994:301, egen 
översättning) konstaterar att ”före detta idrottare har mycket att säga 
men ingen att berätta för.”  
     Trots att forskningen inte i någon större utsträckning har studerat 
det dagliga livet bland personer som försörjer sig på sin hobby finns 
det emellertid en hel del information och kunskap att hämta i memo-
arer och biografier, från dokumentärer, radio- och TV-intervjuer samt 
inlägg på diverse olika diskussionsfora på Internet.  
 

Bakgrund, syfte och problemformuleringar 
 
Syftet med denna publikation är att uppmärksamma och diskutera 
kring förenandet av passion och försörjning. Konkret handlar det i 
denna framställning om att belysa och beskriva förekomsten av att 
försörja sig på sitt fritidsintresse, sin hobby eller vad som för all del 
kan beskrivas i termer av passion. I detta sammanhang avser jag även 
att reflektera och resonera om människors val av yrkesbana samt inte 
minst vad som händer när fritidsintresset/hobbyn blir den huvud-
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sakliga inkomstkällan. Det är lätt att tro att ett försörjande på sin 
hobby skulle vara alltigenom gott – i synnerhet för den enskilde in-
dividen men i viss mån också för samhället – men är det verkligen så? 
En central frågeställning är huruvida passionen kvarstår, minskar 
eller till och med försvinner/dör när den sammanfaller med försörj-
ning.  
     På senare år har gymnasieutbildningar med inriktningar mot vad 
som tidigare ansetts vara fritidsintressen och hobbyer eskalerat. Även 
om man sedan ganska länge har kunnat gå på exempelvis idrotts-
gymnasium och olika typer av estetiskt inriktade utbildningar är det 
ganska nytt att kunna utbilda sig till exempelvis sportfiskare och 
skidinstruktör. Även högskolor och universitet har uppmärksammat 
efterfrågan på kurser och utbildningar av mindre traditionellt slag. 
Vid Karlstads universitet ges kursen Musikproducent, låtskrivare och 
entreprenör (30 hp) som ”vänder sig till låtskrivande och musikprodu-
cerande personer som också vill lära sig musikbranschen, att mark-
nadsföra sin musik och hitta samarbetspartners.”1 Intresset har varit 
stort i och med 180 sökande till kursens 30 platser.  
     Då Abrahamsson (2005:31) konstaterar att ”attityden till arbete har 
under tidernas lopp växlat från exploatering till självförverkligande” 
omfattar det en förändrad syn – bland såväl de som redan har ett 
arbete som de som står beredda att träda in på arbetsmarknaden – 
gällande förekomsten och vikten av att ha ett arbete som förser pers-
onen ifråga med betydligt mer än bara en ekonomisk ersättning och 
att ha något att göra. Även Muirhead (2004:1, egen översättning) tar 
upp dessa tankegångar och konstaterar att ”uppfattningen att vi 
borde vara passionerade i vårt arbete, eller att om vi bara följer vår 
passion kommer vi att belönas, är något helt nytt. Vad som för 50 år 
sedan skulle ha varit djärvt är numera ytterst vanligt i karriär-
rådgivning.” 
     Inom arbetslivsforskningen har man ägnat sig åt ett fastställande 
av vad som sedan 1980-talet benämnts ”det goda arbetet” – även om 
dess ursprung är betydligt äldre (Abrahamsson & Johansson 2008) – 

1 Magasinet, Karlstads universitet, nr.4, 2012. 
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vilket i korthet handlar om att åstadkomma hyggliga arbeten och 
arbetsvillkor för de anställda. Tankarna om det goda arbetet och dess 
innehåll har emellertid breddats över tid och det handlar inte längre 
lika mycket om den fysiska arbetsmiljön, utan har förskjutits mot den 
psykosociala. Trots att det har skett förändringar och framförallt ut-
ökanden av vad det goda arbetet bör innehålla har man – åtminstone 
inte ännu – inkluderat faktorer och aspekter som av fritidsforskning-
en identifierats som attraherande i samband med hobbyutövande. 
För att ge en inblick i var forskningen om och kring det goda arbetet 
befinner sig och hur dess innehåll skiljer sig från vad ett hobby-
utövande vanligtvis förser utövaren med redovisar jag i tabell 2 de 
huvudsakliga skillnaderna mellan det goda arbetet och vad som på 
motsvarande sätt skulle kunna betecknas den goda hobbyn. 
 
Tabell 2: Det goda arbetets respektive den goda hobbyns innehåll. 

 
Det goda arbetet Den goda hobbyn 

 

 
Mångsidighet 
Meningsfullhet 
Autonomi 
Feedback 
Medbestämmande & inflytande 
 

 
Andrum 
Lek 
Frihet 
Utmaning  
Upprymdhet 
 

 
För att få till stånd det så kallade goda arbetet krävs det i många fall 
en medveten och målinriktad ansträngning då det goda arbetets inne-
håll inte med någon automatik uppstår, åtminstone inte för åtskilliga. 
När det gäller hobbyutövande däremot är det snarare tvärtom efter-
som människor attraheras av hobbyn ifråga primärt eller till och med 
uteslutande till följd av dess inneboende faktorer. En undran som 
uppstår i detta sammanhang är huruvida arbete (mot ekonomisk 
ersättning) är av en särskild beskaffenhet som gör det mer eller 
mindre omöjligt att förse den arbetande med de känslor och upplev-
elser som är vanligt förekommande i ett hobbyutövande. Visserligen 
kan man filosofera och teoretisera kring detta men förmodligen är det 
ytterst en empirisk fråga. Och varför har inte arbetslivsforskningen 
undersökt detta? 
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     Det finns överraskande – och anmärkningsvärt – få vetenskapliga 
texter som behandlar passion i ett arbetssammanhang och för att 
förstå varför det är så behöver vi förmodligen blicka tillbaka till fram-
växten av arbetslivsforskningen omkring tiden för den industriella 
revolutionen. Den industriella revolutionen startade i Storbritannien i 
slutet av 1700-talet och spreds till hela den västerländska världen 
under 1800-talet och början av 1900-talet.  
     För att kunna förstå olika fenomen behövs ofta hänsyn tas till den 
kontext eller det sammanhang som omger dem, och uppkomsten och 
formandet av arbetslivsforskningen är inget undantag. I en tid där 
Frederick W Taylors och Henry Fords idéer om effektiv produktion 
medförde undermåliga arbetsvillkor i såväl fysisk som psykisk men-
ing för de anställda kom åtminstone den sociologiskt inriktade arbets-
livsforskningen mer eller mindre naturligt att handla om värdighet. 
Denna inledande inriktning har kvarstått under årens lopp om än 
med något förändrat innehåll. 
     Den tayloristiska tanken – som går tillbaka till 1900-talets början – 
om att människor inte arbetar av fri vilja är fortfarande tämligen 
utbredd såväl bland allmänheten som bland företagsledningar och 
politiker; för att få människor att arbeta och dessutom arbeta hårt och 
effektivt anser man inte sällan att det krävs ”morot och piska”. En 
sådan uppfattning bygger på tanken om att människor inte kan finna 
glädje och motivation i sitt arbete och sina arbetsuppgifter och att de 
inte heller av fri vilja skulle anstränga sig för att nå goda arbets-
resultat. Skälet till att arbeta skulle således enbart vara ekonomiskt, 
vilket fortfarande är en vanlig föreställning, inte minst i vedertagen 
ekonomisk teoribildning (Budd 2011:77f). Ur ett historiskt perspektiv 
kan det sannerligen konstateras att många arbeten har varit tunga, 
enformiga och själsdödande (t ex Burawoy 1979) och under sådana 
omständigheter är det inte heller konstigt om anställda utvecklar en 
negativ inställning till arbetet.   
     I och med tidpunkten för arbetslivsforskningens begynnelse och 
dess expansion kom det sig ganska naturligt att fokusera på (manligt) 
industriarbete i stor utsträckning. Det största problemet med fabriks-
arbetet var emellertid knappast att det saknades möjligheter för 
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arbetarna att få arbetsuppgifter som överensstämde med ett pers-
onligt intresseområde av hobbyliknande karaktär. Även om Fourier 
(1983:99) långt tidigare – redan under första delen av 1800-talet – 
hade fört fram en åsikt om att arbetet bör kännetecknas av glädje då 
”livet är en utdragen pina för den som måste utföra ett arbete som 
inte är lustbetonat”, var idén om självförverkligande i arbetet en mer 
eller mindre absurd tanke i början av 1900-talet. Betydligt mer akut 
var problemen med framförallt den fysiska arbetsmiljön som med-
förde faror och risker för hälsa och liv.  
     Den tidiga fokuseringen på arbetsmiljö kom att bestämma arbets-
livsforskningens kommande inriktning i vilken en underliggande 
uppfattning och utgångspunkt förefaller ha varit – och fortfarande 
delvis är – att försöka göra det bästa möjliga av en situation eller ett 
förhållande som till sin natur är mindervärdig och exploaterande. 
Vad detta konkret har inneburit är att arbetslivsforskningen i stor ut-
sträckning och kanske rentav helt har intresserat sig för värdighet. 
Människor är av kött och blod med intellekt och emotioner, de är inte 
maskiner eller robotar och bör heller inte betraktas, jämföras eller lik-
ställas med sådana. Frågan om de anställdas värdighet i arbetet har, 
som redan nämnts, resulterat i ambitioner att fastställa vad det så 
kallade goda arbetet omfattar, innehåller och består av och flera 
forskare (exempelvis Thorsrud & Emery 1969; Eppler & Nelander 
1984; Karasek & Theorell 1990; Abrahamsson 2005; Abrahamsson & 
Johansson 2008) har på olika sätt ägnat sig åt ett resonerande om och 
ett identifierande av det goda arbetet. Det kan emellertid utan tvekan 
konstateras – och på nytt understrykas – att passion inte har varit 
något som diskuterats nämnvärt i samband med ett fastställande av 
det goda arbetet och förutom den underliggande tanken om att arbete 
i stor utsträckning är något nödvändigt ont i kombination med arvet 
från det tidiga 1900-talet betraktas antagligen ett förenande av pass-
ion och försörjning som något ytterst sällsynt som endast gäller för en 
mycket liten grupp individer.  
     Intresset för arbetsvillkor, värdiga och berikande arbeten, liksom 
individens upplevelse av arbetet förefaller dessutom främst ha varit 
en fråga för mer socialistiskt inriktade forskare och debattörer, något 
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som framkommer när Stirling (2002:135, egen översättning) funderar 
om och kring det framtida (löne-)arbetet: 
 

Vem som helst som skriver spekulativt om det framtida samhället måste hant-
era problematiken kring arbete. Vi kan inte överleva utan att åtminstone utföra 
det nödvändiga arbete som krävs för att få mat, kläder och husrum. Socialist-
iska skribenter ställs därmed inför ett antal frågor angående arbetet: Vilka 
arbeten är nödvändiga? Hur ska dessa fördelas och av vem? Hur ska arbete 
organiseras, utföras och belönas? 

 
Stirlings (2002) resonerande om arbete bygger på och kring William 
Morris tankar och idéer om detsamma, i vilket mycket beslutsfatt-
ande bör lämnas åt individerna själva. Det är de som kan och bör av-
göra vilka arbeten som är nödvändiga och vad gäller fördelning av 
arbeten och arbetsuppgifter skulle detta falla mer eller mindre natur-
ligt i och med att människors olika fallenheter och intressen är 
mycket varierande. I ett sådant resonemang kan det skönjas åtmin-
stone ett uns av förekomsten av att ha sitt fritidsintresse som yrke. I 
och med att människor är intresserade av en mängd olika saker kan 
man teoretiskt tänka sig en arbetsdelning där om inte alla, så åtmin-
stone många skulle kunna försörja sig inom ramen för sin hobby eller 
sin passion. I detta sammanhang aktualiseras det svåröversatta be-
greppet labour of love som handlar om (arbetsliknande) aktiviteter som 
utförs av fri vilja och eget intresse, oavsett eventuell ekonomisk er-
sättning och som dessutom upplevs självförverkligande (Botelho & 
Agergaard 2011). Labour of love (som alltså innefattar en sorts för-
älskelse i det aktuella utövandet) kan sägas utgöra motsatsen till det 
alienerande arbetet som Karl Marx identifierade i fabrikerna under 
industrialismens framväxt och som än i dag karaktäriserar många 
människors (arbets-)liv. Tanken om det lyckade i att kombinera 
passion och yrkesutövande framfördes som bekant redan under 
första delen av 1800-talet av Fourier, en man som har beskrivits som 
spritt språngande galen (Asplund 1979:172). Karlsson (2011:11) åter-
ger Fouriers resonerande med följande drastiska exempel: 
 

Den romerske kejsaren Nero har rykte om sig att ha varit ovanligt grym och 
tyrannisk. Han föddes med en sammansättning av passioner som medförde 
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att han drevs av en stark blodtörst. Om han hade levat i det framtida sam-
hället hade man redan i hans späda år upptäckt detta och väglett honom till 
att bli slaktare, inte kejsare. På så sätt skulle han fått leva ett liv med ett lust-
fyllt och passionerat arbete, som så småningom skulle ha utvecklat honom till 
att göra nya vetenskapliga upptäckter inom agronomins område. Och sam-
hället skulle ha besparats en tyrann. 

 
När vi tänker på förenandet av passion och försörjning är det emeller-
tid lätt att tankarna automatiskt går till hyllade och beundrade stjär-
nor – inom exempelvis sport, musik och film – med tillhörande stor 
ryktbarhet och med ett förmodat behagligt och avundsvärt liv. Själv-
klart innefattas sådana personer av fenomenet att försörja sig på pass-
ionen men det är viktigt att komma ihåg att det är långt fler än firade 
fotbollsproffs, dyrkade rockmusiker och globala filmstjärnor som 
återfinns inom fältet, dessa utgör endast toppen av isberget. Det är 
inte alls otänkbart, utan snarare rimligt och förväntat, att finna pass-
ion inom en mängd olika branscher, yrken och sysselsättningar. Som 
ett visst stöd för ett sådant påstående kan vi fundera över drivkrafter 
hos personer som exempelvis ägnar sig åt hästuppfödning eller 
driver kennel, som är skid- eller dykinstruktör eller personlig tränare 
på gym. Vi kan vidare fundera över fotografer, keramiker, webdesig-
ners, piloter, författare, bokförläggare, tatuerare, jägmästare, personer 
som arbetar i skivbutik eller i musikaffär, som driver konstgalleri 
eller som anordnar äventyrsresor och så vidare. I tidningen Dagens 
Nyheter (DN) den 27 januari år 2013 fanns ett reportage om Gabriel 
Bremler som förvandlat sitt stora intresse för att bygga med Lego till 
en vinstdrivande verksamhet. Affärsidén går ut på att sälja lego-
modeller av verkliga objekt (såsom byggnaden Turning Torso, Djur-
gårdsbron, Sveavägen 44) till andra företag. Bland kunderna återfinns 
företag som NCC, SL, Jernhusen, Bombardier och Diligentia. Att den pass-
ionerade hobbyn har blivit ett betalt arbete har emellertid en del att 
göra med slump och tillfälligheter; Gabriel Bremler som inledningsvis 
byggde legomodeller av t-banetåg – enbart utifrån ett personligt 
intresse – berättar: 
 

Några bekanta tyckte att jag borde höra med SL och vagntillverkaren 
Bombardier om de ville köpa modellerna som utställningsobjekt, och båda 
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ville. Då bestämde jag mig för att starta Bremlerbrick och försöka sälja fler 
legomodeller till företag. 

 
Passionen kan också finnas i högst traditionella yrken som vi sällan 
eller aldrig betraktar i termer av hobbyliknande försörjningssätt. I tid-
ningen Bil & Bostad (2008-02-27) fanns ett reportage om bilmekanikern 
Tomas som uppges ha sin hobby som arbete och han säger: ”Jag hade 
tur som får jobba med detta. [Det roligaste är] skruvningen och ut-
maningarna, det kommer alltid nya fel som man får lära sig att hand-
skas med.”  
     De individer som på ett eller annat sätt försörjer sig på sin hobby, 
eller till och med passion, lever dock under varierade villkor med 
olika förutsättningar, ambitioner och önskemål. De erfar varierad 
framgång i (yrkes-)utövandet samt skiljer sig åt vad gäller sysselsätt-
ningsgrad och förekomst av en annan kompletterande inkomstkälla.  
     För många av dem som försörjer sig som aktiva utövare inom 
idrottens (åtminstone där fysisk kapacitet är en essentiell komponent) 
och delar av kulturens värld (t ex balettdansörer) är karriären över 
långt innan de har nått den officiella pensionsåldern. För exempelvis 
idrottare som ishockey- och fotbollsspelare är den aktiva karriären 
definitivt över vid senast 45 års ålder och då har man ändå 20 år kvar 
till den officiella pensionsåldern; vanligtvis tar idrottskarriären slut 
långt innan dess. För utövare inom det kulturella området (till ex-
empel musiker, skådespelare, konstnärer, författare) kan karriären 
vara över i stort sett när som helst, oavsett ålder. Menger (1999:560, 
egen översättning) konstaterar: ”Osäkerhet är framträdande inte bara i 
början av en karriär, utan finns där under hela yrkeslivet. Man kan 
aldrig vara säker på att nästa film eller skiva kommer att bli en succé, 
eller åtminstone uppskattad…” 
     Även om det kan finnas en viss slumpmässighet som på olika sätt 
påverkar individers positioner i arbetslivet är det förmodligen långt 
ifrån helt slumpartat att en viss person ägnar sig åt ett specifikt utöv-
ande och/eller återfinns inom ett visst yrke, oavsett om det handlar 
om mera traditionella arbeten eller sådana av mer hobbyliknande 
karaktär. När det handlar om vad som blir människors yrken eller 
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levebröd har förvisso klasstillhörighet liksom släkttraditioner betyd-
else. Trots att somliga gör vad som kallas en klassresa (vanligtvis 
uppåt men också nedåt) är det tämligen vanligt att man blir kvar 
inom den samhällsklass man föds och i vissa familjer och släkter går 
yrken så att säga i arv. Det är inte alldeles ovanligt att finna släkter 
med en överrepresentation av exempelvis läkare eller advokater, eller 
släkter där de flesta arbetar och/eller har arbetat på ortens fabrik.  
     Yrken har olika tydligt innehåll av vad som skulle kunna utgöra en 
hobby även om hobbyer och (fritids-)intressen kan skilja sig markant 
åt. För exempelvis en yrkesmusiker råder det knappast någon tvekan 
om att det är musiken i sig som utgör den stora dragningskraften 
men går det att finna något motsvarande av hobbyliknande karaktär 
för den som till exempel arbetar på bank eller inom sjukvården? Är 
den bankanställdes personliga intresse ekonomi/pengar och är läkar-
ens och annan vårdpersonals personliga intresse hälsa/sjukdomar? 
Kanske inte. Personer dras förmodligen till sådana yrken av andra 
anledningar än att få utlopp för ett tydligt fritidsintresse eller en 
hobby. När det till exempel handlar om personer som sedermera har 
blivit politiker har drivkraften varit en annan än att få utlopp för ett 
stort fritidsintresse av hobbyliknande karaktär:  
 

En av de främsta orsakerna till att politikerna började engagera sig politiskt är 
deras upplevelse av att något inte stod rätt till. Det handlar bland annat om 
orättvisor och viljan att göra något åt dessa (Esseveld 2005:223). 

 
Då denna text syftar till att resonera kring fenomenet att förena pass-
ion (sprungen ur ett visst fritidsintresse eller hobby) med försörjning 
kommer jag att lämna eventuella diskussioner om altruism, status, 
kall och lönenivåer som motiv till vissa yrkesval därhän, åtminstone 
tillsvidare.  
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Val av metod och källor 
 
Att arbetslivsforskningen som helhet inte nämnvärt har intresserat 
sig för förenandet av passion och försörjning – att frågan så att säga 
inte har funnits med på agendan – innebär emellertid inte att det helt 
saknas studier med en koppling till området. Exempelvis finns det en 
del studier som intresserat sig för (levnads-)villkoren för dem som är 
verksamma inom den kulturella sfären och dessa studier har i synner-
het fokuserat på den osäkerhet som följer av att vara frilansare eller 
på annat sätt själv ansvarig för att skaffa sig arbete (t ex Cottrell 2002; 
Coulson 2012). Trots att det inte finns en uppsjö av studier med ett 
tydligt fokus på förenandet av passion och försörjning, bör det 
poängteras att det emellertid har genomförts en rad intressanta och 
för området relevanta studier. Exempelvis har Torkelson (1998) 
undersökt den psykosociala arbetsmiljön bland scenartister och Juniu 
et al. (1996) har studerat musikers uppfattning om huruvida music-
erandet ses som en hobby eller som ett arbete. Roderick (2006a; 
2006b) har studerat det dagliga yrkeslivet bland fotbollsspelare; 
Wacquant (1995) och Robidoux (2001) har genomfört etnografiska 
studier av boxning respektive ishockey. Dessa ovan nämnda är alla 
exempel på undersökningar med mer eller mindre tydliga arbets-
vetenskapliga frågeställningar och vid sidan av ytterligare några 
studier finns ett litet antal kandidat- respektive magisteruppsatser 
där förenandet av passion och försörjning inkluderas i varierad 
utsträckning och med varierad tydlighet. Medan Eriksson och 
Paulssons (2008) studie innefattar respondenter med olika typer av 
hobbyliknande sysselsättning – som friidrottare, dykinstruktör, make 
up-artist, musikproducent och internetbloggare – fokuserar andra 
uteslutande på en särskilt utvald ”yrkesgrupp”, exempelvis dans-
bandsmusiker (Nordling 2002), skidåkare (Ojala & Norell 2006), 
konstnärer (Björsson 2008) och operasångare (Nilsson 2013). Det 
största utbudet av studier där förenandet av passion och försörjning 
är ett påtagligt inslag återfinns eventuellt inom den idrottspsyko-
logiska forskningen där man bland annat har intresserat sig för ident-
itet och emotioner i samband med att den aktiva karriären som idrott-
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are tar slut. Vad som verkar saknas är ett helhetsgrepp och det finns 
få publikationer vid sidan av Stiers (2005) studie av före detta elit-
tennisspelare som intresserar sig för hela händelseförloppet med start 
i uppkomsten av ett visst intresse, via beslutet och strävan mot att 
försöka livnära sig på det, uppfattningen och upplevelsen av att ha 
sitt fritidsintresse som yrke och slutligen utträdet. 
     Föreliggande publikation består till största del av litteraturstudier. 
Den empiri som används kommer i huvudsak från memoarer, bio-
grafier, tidningsartiklar, radio- och teveintervjuer, dokumentärer av 
olika slag, citat i andra studier samt inlägg på olika typer av diskuss-
ionsfora på Internet. Vid sidan av dessa sekundära källor har en djup-
intervju med den kanadensiska musikskribenten Martin Popoff gen-
omförts.  
     När det handlar om memoarer och biografier – i detta fall av och 
om rockmusiker – har sådana publikationer hittills genererat ytterst 
svalt intresse hos forskare (Oksanen 2013:53). Swiss (2005:287) kon-
staterar att forskningen till största del har negligerat levnadsberätt-
elser i form av memoarer, och skriver:  
 

När jag började göra research kunde jag inte hitta en enda [vetenskaplig] 
artikel som behandlar genren rockmusikers memoarer, men det finns några få 
essäer som behandlar levnadsberättelser inom jazz (Swiss 2005:287, egen 
översättning). 

 
Smith och Sparkes (2009:4, egen översättning) konstaterar att ”vi kan 
lära mycket, både teoretiskt och praktiskt, från människors berättel-
ser”, vilket metodologiskt har sin hemvist i så kallade narrativa 
studier eller berättelseforskning. Carless och Douglas (2013a:30f) 
poängterar att ett narrativt angreppssätt för att förstå sådant såsom 
identitetsskapande hos t ex idrottare eller musiker måste ta sin början 
i dessa personers minnen av sina initiala upplevelser och erfarenheter 
av området och utövandet. Det är precis så som många memoarer är 
upplagda och eventuellt kan man hävda att memoarer har – eller 
åtminstone borde ha – en (given) plats i narrativ metod. 
     Berättelser – som exempelvis en människas livsberättelse – ”inne-
håller riktning och personer, tillsammans med en handling som för-
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binder händelser som utvecklas sekventiellt vad gäller tid och rum och 
som ger en övergripande förklaring eller konsekvens” (Smith & Sparks 
2009:2, egen översättning). Johansson (2005:23) skriver i anknytning till 
just livsberättelsen – som i viss mening är central i föreliggande text – 
att den mycket enkelt uttryckt är ”den berättelse som en person be-
rättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv.” Carless och Douglas 
(2013a:27, egen översättning) skriver följande angående ett narrativt 
angreppssätt: 
 

Snarare än att ge en statisk ”ögonblicksbild” av en mängd människor vid en 
bestämd tidpunkt medger narrativa metoder beaktande av hur en människas 
liv har utvecklats över tid.  

 
Genom berättandet om händelser, upplevelser och erfarenheter i livet 
skapas sammanhang och mening som gör världen överskådlig och 
hanterbar (Johansson 2005:23). Berättandet ger insikt i hur det är att 
vara människa; inte minst i en viss kultur eller annat socialt samman-
hang (Carless & Douglas 2013a:27). 
     Kärnan i narrativa studier är att tolka människors tolkningar av sig 
själva och sin sociala värld (Johannson 2005:27). Genom att ta del av 
människors berättelser vidgas vår kunskap, till exempel om hur 
nicaraguanska kvinnor förstår sig själva som kvinnor (Johansson 
2005:35) eller om hur livet som handikappad till följd av idrottsolycka 
upplevs (Smith & Sparkes 2009:4). Johansson (2005:57) slår fast att 
berättelser alltid berättas ur ett visst perspektiv, de är färgade av 
berättarens upplevelser (i vid bemärkelse), men de är inte mindre 
sanna på grund av det. Om det är just upplevelser av något specifikt 
vi är intresserade av är narrativ metod en ypperlig väg att gå. Även 
om individers upplevelser av saker och ting kan skilja sig åt förefaller 
det trots allt som att många upplevelser delas av människor som be-
finner sig i samma eller liknande situation. En kvinna i Maríns 
(1991:52, egen översättning) studie säger: 
 

Jag vill poängtera att det inte bara gäller mig och mitt liv, det är också ett 
vittnesmål om mitt folk. . . Det viktiga är att det som hänt mig har hänt många 
andra också; min berättelse är alla fattiga guatemalers berättelse. Min 
personliga upplevelse är verkligheten för ett helt folk. 
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Att levnadsberättelser som i synnerhet memoarer inte har används i 
vetenskapliga sammanhang i någon större utsträckning kan förvisso 
bero på att man inte ens tänkt tanken att sådana skulle kunna vara av 
intresse. Kanske har motviljan till att använda memoarer i vetenskap-
liga sammanhang dock mer att göra med en uppfattning om att 
personen som berättar sin historia ”skapar och återskapar sin ident-
itet” på ett sätt som främst är förenligt med hur personen vill framstå 
(Swiss 2005:291). Emellertid är det ett ganska klent argument för att 
inte använda sig av memoarer i vetenskapliga sammanhang. Om en 
person – oavsett om det är en rockmusiker, fotbollsspelare, företags-
ledare eller fabriksarbetare – på mer eller mindre eget initiativ (såsom 
i memoarer) berättar om exempelvis sin uppväxt, eller om denne 
svarar på konkreta frågor om densamma (som i traditionella kvalit-
ativa intervjustudier) kan man mycket väl fundera på huruvida dessa 
redogörelser verkligen skulle skilja sig åt. Visst kan den forskare som 
själv, genom personliga intervjuer, samlar in sitt material ställa följd-
frågor av olika slag för att på så sätt fördjupa sig i vissa områden och 
aspekter. Möjligen (men inte alls säkert) kan mer adekvata analyser 
göras av ett eget insamlat material (dvs. intervjuer som man själv har 
styrt över) i jämförelse med den framlagda och befarat ”tillrättalagda 
historia” som memoarer kan utgöra. Emellertid är det svårt att en-
tydigt hävda att memoarer alltid har ett lägre vetenskapligt värde än 
eget insamlat material. Det kan mycket väl finnas förtjänster (insikter, 
förståelser och kunskaper) i upplevelseskildringar som tar sin utgång 
i vad personen ifråga (exempelvis en rockmusiker eller en fotbolls-
spelare) själv finner angeläget att med egna ord berätta om, i motsats 
till en formell intervju där forskaren är styrande. Vissa memoarer blir 
faktiskt lovordade i detta avseende, som till exempel sångerskan 
Marianne Faithfulls, vilken har beskrivits som analytisk, självgransk-
ande och insiktsfull (Swiss 2005:292). 
     Även om somliga inte betraktar sådant som memoarer och bio-
grafier som användbara texter för vetenskapliga analyser hävdar 
Woolridge (2008:620) att sådana med fördel kan användas i veten-
skapliga sammanhang och vad gäller specifikt memoarer av fotbolls-
spelare borde dessa utgöra en huvudkälla för till exempel fotbolls-
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historiker. Jag håller självfallet med Woolridge i detta avseende och 
jag kan glädjande notera att det som framträder i olika memoarer och 
biografier i mångt och mycket bekräftas genom det som framkommer 
i mera traditionella vetenskapliga studier, oavsett om dessa är kvant-
itativa eller kvalitativa. Samma slutsats drar Kelly och Waddington 
(2006). 
     Analyserandet av (det sammantagna) materialet har gjorts i enlig-
het med tematiska analyser av traditionella intervjuutskrifter. I de 
upplevelsebeskrivningar jag har tagit del av har jag medvetet och 
systematiskt fokuserat på det kronologiska händelseförloppet, vilket i 
korthet handlar om fyra olika faser: (1) begynnelsen där det specifika 
intresset väcks, upptäcks eller utvecklas; (2) strävandet som innefattar 
en målmedveten satsning mot att kunna ha sin hobby som inkomst-
källa; (3) realiserandet som innebär att individen ifråga kan betrakta 
sin tidigare hobby som ett arbete i varierad omfattning; och i före-
kommande fall (4) tillbakadragandet där den aktiva karriären av olika 
anledningar avslutas. Centrala teman är sådant som förverkligande, 
förtjusning, passion, identitet, motivation, talang, träning, ekonomi, 
uppoffringar, försakanden, exploatering, inflytande, självbestäm-
mande, social status, konkurrens, trygghet och osäkerhet.  
     De personer som utgör det empiriska materialet är i huvudsak ut-
övare eller före detta utövare inom områden som sport och kultur 
(främst musik). Detta urval är strategiskt då det åtminstone teoretiskt 
sett torde vara så att området för försörjningen också utgör det stora 
personliga intresset för dessa individer. Sålunda är det en lämplig ut-
gångspunkt för att närma sig fenomenet att ha sin hobby som arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 



Vad ska man jobba med? 
 
De allra flesta människor vill förmodligen ha ett arbete som de kan 
försörja sig på men vad man försörjer sig på, eller vad man jobbar 
med, är olika viktigt för olika individer. Det är även skillnad bland 
människor gällande synen på vad som är möjligt att försörja sig på 
samt vad som är realistiskt. Musikern Gene Simmons, som har upp-
levt enorma framgångar med rockbandet Kiss, säger följande om sina 
ungdomsår: ”Trots att jag spelade musik hemma och på läger, i 
Queens och över hela Long Island slog det mig inte att jag skulle 
kunna göra en karriär av att vara med i ett rockband” (Simmons 
2001:49, egen översättning). Barrett Christy som inte förväntade sig en 
försörjning som snowboard-åkare säger: ”Jag trodde på något sätt att 
när man växer upp så skaffar man sig ett jobb, något man förmod-
ligen inte tycker särskilt mycket om att göra men som man gör ändå. 
Det var inte något jag såg fram emot” (Bowe et al. 2000:407, egen över-
sättning). Johnny Ramone (1948–2004), gitarrist i Ramones, berättar å 
sin sida att ”under hela min uppväxt ville jag endera vara med i rock-
band eller bli baseballspelare men jag trodde inte att jag någonsin 
skulle bli framgångsrik” (True 2005:11, egen översättning).  
     Att det mer eller mindre kan uppfattas otänkbart att kunna livnära 
sig på sin hobby vittnar även sångaren Robbie Williams pappa om, 
som i anknytning till sin egen uppväxt säger: ”Om man på den tiden 
sa att man tänkte sig en framtid i underhållningsbranschen svarade 
ens pappa: Bra, grabben. Stick och skaffa ett riktigt jobb nu” (Sund-
holm 2006:17). Den inställning som Robbie Williams pappa ger ut-
tryck för verkar vara tämligen utbredd bland människor i allmänhet, 
vilket också skildras i olika typer av levnadsberättelser. 
     Önskan om att kombinera ett stort personligt intresse – såsom 
idrott eller musik – med försörjning förefaller inte vara något som 
uppmuntras i någon större utsträckning, snarare tvärtom. När den 
tidigt musikintresserade Keith Richards – som senare skulle vara med 
i bildandet av Rolling Stones – hade kommit in på den konstnärligt in-
riktade skolan Sidcup Art College imponerade det inte alls på fadern 
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som i enlighet med en sorts allmän uppfattning ansåg att det vore 
betydligt bättre att istället skaffa ett så kallat riktigt jobb (Richards & 
Fox 2011:66). Musikern Michael Poulsen (Volbeat) som i sin ungdom 
ansågs mycket lovande i fotboll minns att skolans yrkesvägledare inte 
alls var förtjusta i att höra talas om några framtida planer på att för-
sörja sig som fotbollsspelare då det inte ansågs vara seriös yrkes-
planering, utan snarare tillhöra kategorin orealistiska drömmar.2 På 
motsvarande sätt fick den numera före detta fotbollsspelaren Tomas 
Brolin (som för övrigt räknas till en av Sveriges bästa fotbollsspelare 
genom tiderna) av skolans personal rådet att glömma drömmen om 
att bli yrkesfotbollsspelare och istället tänka realistiskt i valet av 
gymnasieutbildning (Karlsson & Thylin 1996:73). Liknande erfaren-
heter har musikern Angus Young (AC/DC) som ”ville bli låtskrivare, 
men syokonsulenten bara himlade med ögonen och sa att den sortens 
jobb inte existerade längre” (Engleheart & Durieux 2006:46). Även 
musikern Kee Marcello (f.d. Europe) vittnar om omgivningens minst 
sagt skeptiska och restriktiva hållning till föresatsen att kunna livnära 
sig på att spela musik, då de tidiga drömmarna om att bli rockstjärna 
ofta bemöttes av ett hånskrattande och nedlåtande ”du måste väl 
ända fatta att det är totalt omöjligt” (Marcello & Johansson 2011:163).   
     Det är inte alls ovanligt att ungas önskemål vad gäller det stund-
ande arbetslivet innefattar yrken som i varierad utsträckning kan be-
nämnas i termer av drömyrken: till exempel idrottare, skådespelare, 
musiker, dansare, modedesigner och till och med FBI-agent (Howard 
et al. 2011). Frågan om människors – i synnerhet ungas – drömmar 
om vad de vill bli (dvs. försörja sig som) kommenteras i SOU-
rapporten 2004:43 på följande sätt: 

 
Spännvidden är väldigt stor mellan vad man vill bli när man är väldigt ung och 
vad vuxna faktiskt är idag. Att pojkar i 11-årsåldern (årskurs 5) gärna vill se 
sig själva som proffs i någon idrottsgren (företrädesvis fotboll) när dom blir 
stora är mycket vanligt. För flickornas del har också idrottsproffs seglat upp 
som ett ”drömyrke” även om det fortfarande är fler som uppger att de vill bli 
skådespelerska, sångerska eller fotomodell. Men medan många pojkar håller 
kvar vid sin dröm även i högre ålder verkar flickornas ”dröm” ha svalnat 
betydligt redan i 15–16 årsåldern (Löfström 2004:119). 

2 Sweden Rock Magazine, nr. 55, oktober 2008. 
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Det märks tämligen tydligt att somliga försörjningssätt, som exempel-
vis idrottare eller musiker, anses vara naiva ungdomliga drömmar 
som vuxenvärlden avfärdar som högst orealistiska. Dessutom verkar 
även de flesta som i unga år bär på sådana drömmar med tiden an-
passa sig till uppfattningen och bedömningen som gör gällande att 
det faktiskt är naivt och verklighetsfrånvänt att satsa, tro och hoppas 
på att kunna försörja sig på ett så kallat drömyrke. Detta komment-
eras av musikern Paul Stanley (Kiss) som säger: ”De flesta barn eller 
ungdomar ger upp sina drömmar när de blir äldre, men jag gjorde 
aldrig det” (Linnaeus 2013:93).  
     Ur ett samhällsperspektiv är det absolut nödvändigt att människor 
lönearbetar; lönearbetet kan ses som själva motorn i det moderna 
västerländska samhället, i vilket medborgarna fördelas på en mängd 
olika uppgifter eller arbeten. För nationers välstånd behöver de allra 
flesta människor i arbetsför ålder ha ett lönearbete som medför att de 
så att säga är självförsörjande, vilket i praktiken är detsamma som att 
de inte lever på bidrag från staten. Från inte minst politiskt håll är det 
således nödvändigt att medborgarna bibehåller en hög arbetsmoral, 
något som åtminstone delvis uppnås genom att göra arbetslöshet till 
något skamfyllt och/eller lyfta fram det oattraktiva i att inte arbete, 
beskrivet i termer av att förvägras ett lönearbete. Retoriken omfattar 
följaktligen två till synes oförenliga perspektiv: (a) lönearbete som 
skyldighet och tvång, vilket handlar om att människor ska göra rätt 
för sig och inte vara samhällsparasiter; (b) lönearbete som rättighet 
och frihet, vilket handlar om att enskilda individer inte ska förvägras 
ynnesten att ha ett lönearbete; att de inte ska behöva hamna i ett så 
kallat ”utanförskap”. Ett framgångsrikt kombinerande av dessa två 
argument leder till att medborgarna blir ytterst villiga och angelägna 
om att skaffa ett lönearbete; kanske vilket som helst. 
     Med jämna mellanrum kommer rapporter som förkunnar att det 
inom en snar framtid kommer att råda brist på någon särskild yrkes-
kategori. Exempelvis rapporteras det i tidningen DN den 4 mars år 
2009 att Sverige kommer att behöva fler läkare, tandläkare, förskole-
lärare och bibliotekarier; däremot finns det ett visst överskott på eko-
nomer, jurister, journalister och examinerade inom konstnärliga om-
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råden. På SyoGuiden.com gör man reklam för vad som kallas ”fram-
tidstelefonen” som är en tjänst hos Arbetsförmedlingen i syfte att 
vägleda människor till yrken såväl som utbildningar med goda fram-
tidsutsikter. Även om det inte explicit framgår, så råder det ingen 
tvekan om att själva möjligheten eller utsikten att få ett lönearbete 
(kanske vilket som helst) anses vara överordnat personliga önskemål 
och intressen. I anknytning till spänningsfältet mellan arbete som 
något nödvändigt för försörjningen kontra arbete som något självvalt 
och lustfyllt ställer Muirhead (2004:3, egen översättning) de grund-
läggande frågorna: ”Vad ska vi förvänta oss av arbetet? Är det be-
gränsat till dess instrumentella värde; den ekonomiska ersättningen? 
Är det berättigat att arbetet innefattar självförverkligande?” Under en 
period då musikkarriären inte utvecklades i den riktning som 
Andreas Carlsson (sedermera mycket framgångsrik kompositör till 
yrket) önskade, bestämde han sig – emellertid temporärt – för att 
släppa musikdrömmen till förmån för formell utbildning, med sikte 
på att bli Art Director i reklambranschen:  
 

…[jag] trivdes hyfsat i miljön även om jag visste att mitt hjärta var någon 
annanstans. Jag försökte intala mig själv att passion kanske var överskattat. 
De flesta människor här i världen hade ju trots allt vanliga jobb som de 
kanske inte hoppade jämfota av iver att gå till. Kanske var jag bara bortskämd 
och desillusionerad (Carlsson 2010:75f). 

 
Hur vanligt förekommande det är bland enskilda individer med ett så 
kallat strategisk förhållningssätt gentemot utbildning och i förläng-
ningen yrkesutövande – dvs. utbilda sig inom ett visst område som 
uppfattas vara förknippat med goda möjligheter att få jobb – är svårt 
att bedöma. Det är också svårt att bedöma i vilken utsträckning män-
niskor verkligen funderar över vad de vill bli, vilket yrke de vill ha 
och i enlighet med sådana funderingar vidtar nödvändiga åtgärder, i 
jämförelse med att så att säga glida in på en yrkesbana utan någon 
större eftertanke eller planering. Utan några tillförlitliga uppgifter 
kan det ändå misstänkas att många hamnar i sina respektive arbeten 
med vissa arbetsuppgifter på specifika arbetsplatser utan att särskilt 
medvetet och målinriktat sökt sig exakt dit där de nu befinner sig. I 
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anknytning till det hävdar Beeching (2005:3) att de flesta – i detta fall 
musiker – inledningsvis inte hade någon konkret och tydlig plan för 
sin karriärutveckling; möjligen en vision (och förmodligen en stark 
önskan om en framtid som yrkesmusiker), men den faktiska karriären 
har för de flesta styrts av tillfälligheter och möjligheter som de inte 
kunnat förutse eller planera för. 
 

Det är omöjligt att tydligt kunna identifiera orsak och verkan av alla de val vi 
gör varje dag, stora som små. Men det är dessa val som våra projekt, vägar, 
karriärer och livsbanor består av. En idé leder till ett samtal, en förbindelse, 
ett projekt och dessa projekts förlopp skapar våra karriärer (Beeching 2005:4, 
egen översättning). 

 
Herman Rarebell (f.d. trummis i Scorpions) tar åtminstone delvis upp 
en liknande tankegång i sina memoarer: 
 

Har du någon gång tagit dig tid att fundera över [den initiala] sannolikheten för 
att du skulle befinna dig exakt där du nu befinner dig? Jag vet att det låter 
kryptiskt… […] Om du ser tillbaka på ditt liv och den väg du har färdats 
kanske du upptäcker att den består av en massa korsningar och avfarter som 
kunde ha lett fram till ett helt annat öde. Och ändå är det så att du befinner 
dig där du nu är till följd av de val du gjorde under resans gång (Rarebell & 
Krikorian 2011:232, egen översättning). 

 
Vissa arbeten och yrken bedöms i någon generell mening vara bra 
medan andra bedöms vara dåliga eller till och med tillhörande kate-
gorin ”skitjobb”. Även om vi i praktiken grupperar arbeten i olika 
fack kan det vara ytterst svårt att fastställa att arbete X är bättre än 
arbete Y, inte minst till följd av att många arbeten inte låter sig jäm-
föras på ett enkelt sätt. Vad gäller huruvida arbeten är bra eller dåliga 
lyfter Antón et al. (2012) fram det faktum att arbetskvalitet är ett fler-
dimensionellt begrepp som innefattar betydligt mer än bara löne-
nivån, vilken likväl förefaller vara det som människor primärt fokus-
erar på i bedömningar av olika arbeten och hur bra de är. Det har 
hävdats att i realiteten utgör lönenivån endast 20 procent av kvalitet-
en på ett arbete. Dessutom menar Antón et al. (2012:25) att det saknas 
samstämmighet om vad arbetskvalitet egentligen är, och hur den ska 
mätas. Pocock och Skinner (2012) delar till viss del denna syn och 
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hävdar att vad som uppfattas bra respektive dåligt i arbetssamman-
hang varierar utifrån individers omständigheter, till exempel i avse-
ende på hälsa, familjesituation och livsfas. Pocock och Skinner 
(2012:61, egen översättning) konstaterar: ”Bra jobb är inte identiska och 
det är inte heller dåliga jobb.” På ett individuellt plan försöker emell-
ertid de flesta av oss att undkomma ett arbete som uppfattas dåligt 
och/eller tråkigt; ”Ett sådant arbete kan aldrig vara föremål för det 
fria valet, utan utförs enbart till följd av nödvändighet” (Allvin et al. 
2011:143, egen översättning). På en Internetsite3 diskuteras just sådana 
så kallade skitjobb och exempel som nämns är bland annat: diskare 
på restaurang; brevbärare; väktare; snabbmatsbiträde; verkstads-
arbetare; telefonförsäljare; städare; kassabiträde i matbutik; post- och 
paketsorterare; monterare i bilfabrik; hamnarbetare. Oavsett om 
arbeten som de ovanstående är dåliga eller inte, tror jag att vi kan 
enas om att det i sanning finns jobb som det är svårt att tänka sig har 
någon inneboende egenskap att kunna skänka den anställde någon 
större glädje. För somliga människor är det förmodligen inte heller 
livsavgörande eller ens särskilt viktigt vad de försörjer sig på så länge 
det ger en inkomst. I Perssons (2012:17) studie av hobbyutövande be-
rättar Sofia – som brinner för heminredning – att hon bara vill ha ett 
regelrätt kneg som hon inte behöver lägga särskilt mycket tid och 
energi på. Sofia vill inte att ”inredandet” ska vara förknippat med 
några måsten i form av yttre krav, utan vill kunna ägna sig åt sin 
passion på sin fritid, där hon själv bibehåller kontrollen och rätten att 
på egen hand bestämma i och över utövandet. En sådan inställning 
bygger på uppfattningen om att när något förvandlas från en hobby 
till ett arbete förändras villkoren för utövandet, vilket förmodas med-
föra minskad glädje. 
     Om det nu är så att många människor med en viss grad av slump-
mässighet hamnar där de nu än hamnar, beror det förmodligen delvis 
på att man i tämligen unga år behöver förbereda och bestämma sig 
för vad som ska bli ens yrke senare i livet. Att som 15-åring – i slutet 
av grundskolan – ha tillräckligt underlag för en sådan bedömning är 

3 https://www.flashback.org/sitemap/index.php/t-123636.html 
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högst tveksamt och det är inte heller säkert att en insikt om vad man 
vill arbeta som eller med har hunnit infinna sig ens efter avslutad 
gymnasieutbildning då många står inför steget att eventuellt gå vid-
are till högskole- eller universitetsstudier. För de flesta är yrkeslivet 
långt och lönearbetet utgör en minst sagt betydande del av den vakna 
tiden, så utifrån vilka kriterier ska man välja yrkesbana?  
     Vad enskilda individer vill, vad deras intressen är och vad deras 
drömmar består av anses mer eller mindre oväsentligt, åtminstone ur 
ett överordnat samhällsperspektiv. De allra flesta människor har dock 
någon typ av fritidsintresse som på ett eller annat sätt kan komma till 
uttryck i ett arbetssammanhang. För en person vars intresse exempel-
vis är natur, jakt och fiske kan ett yrke såsom jägmästare eventuellt 
passa (inom kategorin traditionella yrken) men också äventyrsguide 
(inom kategorin hobbyliknande försörjning). Förmodligen kan ett 
arbete hos Naturskyddsverket, Jägareförbundet eller liknande vara av 
intresse.  
     De olika fritidsintressen människor har och som ofta utvecklas i 
unga år leder till att somliga bildar rockband, andra börjar spela i fot-
bollslag och ytterliga några går med i teaterföreningar. Bland dessa 
människor ser vissa utövandet som en ren hobby medan andra 
önskar och strävar mot att försöka förvandla hobbyn till ett yrke eller 
åtminstone en inkomstkälla, i varierad omfattning med varierad 
beslutsamhet och varierat resultat. Det kan uppfattas barnsligt, naivt 
och verklighetsfrånvänt att önska en försörjning inom ett mer eller 
mindre tydligt ”hobbyområde” men trots den i vissa fall mördande 
konkurrensen finns det ändå ett stort antal personer som icke desto 
mindre livnär sig och kommer att livnära sig på sådant som de flesta 
av oss får lov att ägna fritiden åt.  
 

Yrkesval: Tradition, passion och utbildning 
 
Det är ingen överdrift att hävda att människor vill ha ett bra liv, 
vilket vanligtvis är kopplat till lönearbete på ett eller annat sätt. Löne-
arbetet som sådant är centralt i det västerländska samhället, där 
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arbetsmarknaden utgör en arena för enskilda individer att kunna för-
verkliga sina drömmar om ett bra liv. De Witte et al. (2004:256) hävd-
ar att arbete – nu i större utsträckning än någonsin tidigare – har 
blivit ett område i vilket människor kan utveckla och förverkliga sig 
själva. Att det uppfattas finnas större möjligheter nu än någonsin 
tidigare för ett självförverkligande inom ramen för arbete innebär 
absolut inte att dagens människor med någon sorts automatik lyckas 
få sådana arbeten. Fortfarande finns det en mängd arbeten som 
knappast uppfyller kriterierna för att vara stimulerande och självför-
verkligande, snarare tvärtom. Det finns också en ansenlig arbets-
löshet, vilket tyder på att många människor inte lyckas skaffa sig ett 
arbete över huvud taget.4 
     Arbetet är för de flesta människor en sorts nödvändighet, men det 
innefattar också en (uppskattad) gemenskap. Gillberg (2010:14) fram-
håller följande: 
 

…vid sidan av dessa grundläggande anledningar för en människa att arbeta, 
finns också mer komplexa förhållanden som ibland hänger samman med val-
möjligheter på arbetsmarknaden som dels är knutna till individens förutsätt-
ningar och resurser och dels till individens drömmar och föreställningar om ett 
bra liv. Likaså spelar samhällets rådande värderingar, behov, krav och trend-
er roll. Samhället blir i detta fall en sammanfattande benämning på allt ifrån 
stat och kommun till näringsliv, föreningsliv och media. 

 
För arbetarklassens söner i Willis (1981) studie är det angeläget att så 
snabbt som möjligt komma ut i yrkeslivet och tjäna egna pengar, 
vilket nästintill uteslutande innebär att de mer eller mindre oreflekt-
erat tar över sina föräldrars jobb i fabrikerna. För dessa grabbar exist-
erar inte frågan om självförverkligande och vad man vill arbeta med i 
någon större utsträckning. Det annalkande fabrikslivet ses som mer 
eller mindre förutbestämt, vilket kan kopplas till Stirling (2002:131, 
egen översättning) som fastslår – med utgångspunkt i Karl Marx och 
William Morris – att ”arbetarklassen arbetar för att kunna leva, inte 
till följd av någon glädje i det arbete de utför.” Uppfattningen om en 
förutbestämd framtid med ett dystert arbete var något som även 

4 I februari år 2013 låg arbetslösheten i Sverige på 8,5 procent (427 000 personer); för svenska 
ungdomar i åldern 15–24 var arbetslösheten så hög som 26,4 procent (www.ekonomifakta.se). 
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Ozzy Osbourne – som med tiden skulle bli en framgångsrik rock-
sångare – upplevde och han säger: ”Aldrig i livet trodde jag att skulle 
göra en karriär som sångare. Jag trodde inte att det var möjligt. Såvitt 
jag visste fanns det bara ett sätt att tjäna pengar och det var att jobba i 
någon fabrik, som alla andra i Aston [nio mil från staden Birmingham 
i England]” (Osbourne & Ayres 2009:10, egen översättning). Att växa 
upp i vissa slags städer eller orter innebär för somliga att de mer eller 
mindre automatiskt förväntar sig en viss framtid. Musikern Sammy 
Hagar som växte upp i en familj med knappa ekonomiska resurser 
säger följande om sin hemstad Fontana (som ligger åtta mil från Los 
Angeles i amerikanska Kalifornien) där ståltillverkaren Kaiser Steel var 
den stora arbetsgivaren: 
 

Efter high school ville jag bort från Fontana så fort som möjligt. Fontana var 
en arbetarklasstad, ingen hade några ambitioner om att bli sådant som läkare 
eller advokat eller något liknande. Antingen var man en elak jävel, typ Hell’s 
Angels-hårding, eller så hade man ett vanligt jobb, gifte sig direkt efter high 
school. Där fanns inga planer på att lämna staden (Hagar & Selvin 2011:20, 
egen översättning). 

 
Joe Elliott, sångare i Def Leppard från den engelska staden Sheffield – 
känd för sin stålindustri – återger en liknande uppfattning när han 
säger att ”vi var ett gäng grabbar destinerade för fabrikslivet”5 och 
Biff Byford, sångare i Saxon från Barnsley strax norr om Sheffield, 
berättar: 
 

Där jag växte upp arbetade man endera i kolgruvorna eller textilfabrikerna; att 
bli musiker var egentligen aldrig något alternativ. Man slutade skolan, 
skaffade ett jobb, gifte sig, fick barn, pensionerades och sedan dog. Livet var 
ganska förplanerat från befruktningen till graven… (Byford & Tucker 2007:5, 
egen översättning). 

 
Liknande omständigheter återges även av andra, sedermera fram-
gångsrika rockmusiker från arbetarklassen och för dem – i likhet med 
grabbarna i Willis (1981) studie – var det primärt anhöriga som ord-
nade med jobb, företrädesvis i fabriker. Lemmy som är förgrunds-
figur i rockbandet Motörhead berättar: 

5 Classic Rock Magazine, issue 159, july 2011, egen översättning. 
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Min styvfar ordnade ett jobb åt mig på en fabrik som tillverkade tvättmaskiner. 
Alla som arbetade där gjorde bara ett moment och jag var i början på 
monteringskedjan. Mitt arbete var att sätta fast fyra bultar […] Är man skärpt 
står man inte ut med ett sådant jobb; det är omöjligt för man blir galen. Jag 
förstår inte hur de klarade av det. Jag antar att de undertryckte sin intelligens 
på grund av de förpliktelser de hade. Alla jag kände som gav sig iväg för att 
finna något bättre kom tillbaka. Jag hade andra planer med mitt liv. Jag lät 
håret växa tills de gav mig sparken och jag lyckades hålla mig borta. Jag 
hade hellre svultit ihjäl än att gå tillbaka till fabriken. Jag är väldig lycklig och 
känner mig privilegierad som lyckades fly. (Kilmister & Garza 2003:17f, egen 
översättning) 

 
För somliga uppfattas ett manuellt industri- eller fabriksliknande 
arbete vara det enda alternativet på den traditionella arbetsmark-
naden.      
     Åtminstone många engelska rockmusiker, men också engelska fot-
bollsspelare (Parker 2000; McGillivray et al. 2005), förefaller (i alla fall 
historiskt sett) ha haft en tydlig arbetarklassbakgrund och många 
kommer från städer där stålverk, gruvor och olika typer av fabriker 
har dominerat arbetslivet. Gitarristen K.K. Downing, med ett förflutet 
i rockbandet Judas Priest, minns sin uppväxt i den engelska staden 
Birmingham och säger att ”det var en riktig industristad och inte det 
trevligaste ställe att växa upp på” (Popoff 2007:2, egen översättning). 
Även sångaren Ozzy Osbourne berättar om sin uppväxt i en tydlig 
arbetarklassfamilj med minst sagt knappa ekonomiska resurser: 
 

När min pappa kom hem på morgonen efter nattskiftet på GEC började min 
mamma, Lillian, sitt skift på Lucas-fabriken. Det var ett ändlöst jäkla slit, dag 
ut och dag in. Men man hörde aldrig att de klagade (Osbourne & Ayres 
2009:6, egen översättning). 

 
Dunk (1991:41, egen översättning) uppmärksammar att ”nödvändig-
heten av lönearbete och rädslan för att bli av med jobbet är ständigt 
närvarande för arbetarklassen.” Det medför förmodligen tämligen 
låga anspråk på arbetet, såväl uppgifter som inflytande. Inom vissa 
sociala grupperingar finner man sig helt enkelt i vad som uppfattas 
vara livets lott. Den utstakade yrkesbanan – företrädesvis fabriks-
arbete eller annat manuellt arbete av tydlig arbetarklasskaraktär – 
kan alltså upplevas vara huggen i sten och nästintill omöjlig att på-

 35 



verka. Cottrell (1971:17, egen översättning) konstaterar följande i an-
knytning till ett typiskt arbetarklassyrke, i detta fall rallare:  
 

De som träder in i yrket är män som är redo och beredda på omedelbara upp-
offringar för framtida vinning, som värdesätter lön högre än familjeliv och 
prestige, som sätter hantverksskicklighet före fysisk bekvämlighet, och som 
vanligtvis är ovilliga eller oförmögna att försöka nå framgång genom utbild-
ning. 

 
Att genom formell utbildning skaffa sig en alternativ framtid verkar 
inte uppfattas som en realistisk och/eller attraktiv väg bort från den 
oönskade tillvaron som stundar. För somliga finns inte ens tanken på 
att utbildning skulle kunna vara ett alternativ. En sådan uppfattning 
illustreras av gitarristen K.K. Downing (f.d. Judas Priest) som säger att 
han upplevde att det endast fanns två ”karriärvägar” såvida man inte 
ville arbeta i fabrikerna: rockmusiker eller brottsling (Popoff 2007:2). 
Roger Daltrey, sångare i The Who, har en liknande uppfattning och 
berättar: 
 

Där jag kommer ifrån blev de med extroverta tendenser fotbollsspelare, 
boxare, rockmusiker eller tjuvar. Om jag inte hade upptäckt rock ’n’ roll skulle 
jag ha blivit kriminell för jag är inte särskilt bra på fotboll (Heatley 2008:19, 
egen översättning).   

 
En tämligen likartad uppfattning redogör Weinberg och Arond 
(1952:462, egen översättning) för när de i anknytning till professionell 
boxning konstaterar att: 
 

…drömmen om ”lätta pengar”, brist på tillgängliga utbildningsmöjligheter och 
en generell segregation gentemot medelklassen är densamma för de som blir 
professionella boxare som för de som blir brottslingar. 

 
I Wacquants (1995:518, egen översättning) studie av boxare berörs sam-
ma tema, hur boxningen betraktas som det ”enda” alternativet till ett 
liv präglat av kriminalitet. En av de intervjuade säger: 
 

Det är så lätt att klanta till det, så svårt att göra gott. Jag vill sköta mig, jag vill 
inte ta den enkla vägen. Boxning är den enda utvägen för mig, den enda 
vägen. Jag vet att jag skulle kunna stjäla, sälja droger eller döda och råna 
folk. Jag vill inte ha ett sådant liv. […] Jag har sett många av mina kompisar 
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och så, många grabbar som jag växte upp med som började knarka och sälja 
droger när vi blev äldre…  

 
En annan boxare i Wacquants (1995:519, egen översättning) studie 
resonerar kring försörjning och yrkesliv och säger: 
 

Om jag inte hade upptäckt boxning skulle jag ha gått någon yrkesutbildning 
och blivit mekaniker eller arbetare av något slag. För det är det enda för mig, 
jag menar, jag är så glad för att jag fann boxningen. För du vet, jag skulle 
vara som resten av Chicagos minoriteter, du vet, arbeta i någon fabrik eller i 
något annat manuellt jobb för att klara mig. 

 
Även Singer och May (2010) belyser den dystra omvärld som många 
– i detta fall basketspelande high school-elever – befinner sig i; där ett 
visst utövande (t ex idrott) kan betraktas som det enda urskiljbara 
sättet att komma bort och skaffa sig ett bättre liv. Singer och May har 
genomfört sin undersökning i den amerikanska staden Northeast som 
beskrivs på följande sätt:  
 

Northeast [i delstaten Georgia, USA] är en stad med drygt 100 000 invånare. 
Skolan Northeast High School är huvudsakligen en afro-amerikansk skola där 
årligen 51 procent av eleverna hoppar av skolan. Den ligger i låginkomst-
området Eastridge som utgörs av trånga kommunala hyreslägenheter och 
som plågas av brottslighet, narkotikahandel som sker helt öppet och det till-
hörande gatuvåld som är vanligt i svarta stadsdelar över hela USA. Det är 
faktiskt så att under de senaste femton åren har fyra tidigare basketspelare 
för skollaget Northeast Knights dödats i gaturelaterat våld (Singer & May 
2010:306, egen översättning). 

 
Inom vissa sociala grupper, företrädesvis mindre privilegierade, kan 
det finnas en uppfattning om och en upplevelse av att befinna sig i 
underläge gentemot andra som företrädesvis tillhör en mer privilegi-
erad skara. Genom skolan förmedlas ett slags medelklassideal där 
medelklassens föreställningar och värderingar är rådande (Christie 
1972; Willis 1981; Ferguson 2001). Här får eleverna lära sig vad som är 
rätt och riktigt, vad som är uppskattat och vad som är betydelsefullt. 
Man gör ofta skillnad på teoretisk begåvning och praktiskt begåv-
ning, och det råder knappast några tvivel om vilken som av utbild-
ningsväsendet anses ha det högre värdet. Bland dem som har svårt 
att svara upp mot skolans förväntningar och ideal kan känslor av 
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mindervärde uppstå, vilka kan hanteras på olika sätt. Är man inte 
särskilt bra i de mera teoretiska ämnena i skolan, som till exempel 
matematik, historia och språk, kan somliga kompensera detta genom 
att hävda sig inom andra områden. Goda prestationer och fram-
gångar inom sådant som exempelvis idrott eller musik ger en möjlig-
het att så att säga ”bli någon”. Sådant som idrottande och music-
erande utgör således en arena där individen har möjlighet att visa 
världen hur bra han eller hon är (Mallett & Hanrahan 2004:195), 
något som kan vara särskilt betydelsefullt för personer som inte 
presterar särskilt bra inom områden som skolan och arbetslivet van-
ligtvis värdesätter. Även Clayton och Humberstone (2006:304, egen 
översättning) tar upp hur ”akademisk maktlöshet” kan kompenseras 
av känslan att vara bra inom något annat område som t ex idrott; 
Richard respektive Sean berättar: 
 

Jag har aldrig vara särskilt intelligent eller bra på någonting men jag har alltid 
älskat fotboll. Det har gått bra i fotboll, och i skolan och så var jag alltid känd 
som en fotbollsspelare. 
 
Det finns alltid två slags människor, visst? De smarta som alltid får högsta 
betyg i skolan och på college och så. Och så de sportiga som jag själv; som 
alla i skolan känner till och gillar men som gör dåligt ifrån sig i skolarbetet och 
förmodligen ses som lite korkad […] Men skit samma, jag vet vem jag helst 
vill vara… och det är den jag också är.  

 
Marsh (2004:27) hävdar – i enlighet med många andra – att för åtskill-
iga unga från arbetarklassen utgör drömmen och möjligheten om ett 
utövande inom områden såsom idrott, film och musik den enda 
chansen att övervinna den förtvivlan som följer med klasstillhörig-
heten. Personer från i synnerhet arbetarklassen upplever inte sällan 
skolan som en främmande miljö, till skillnad från exempelvis idrotts-
utövande som anses vara såväl ett tänkbart som ett realistiskt sätt att 
försörja sig på (McGillivray et al. 2005:105f). Remer et al. (1978:628, 
egen översättning) konstaterar: ”För många som idrottar är idrott den 
enkla, om inte den enda, vägen till framgång i livet, åtminstone ter 
det sig så för många av dem.” Det är få områden vid sidan av idrott 
och populärmusik som ger unga människor (i vissa fall till och med 
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tonåringar) möjligheten att få en framträdande roll inom området 
ifråga och därmed också åtnjuta tillhörande belöningar (Cameron 
1954:180). 
     Framgångsrika fotbollsspelare med en arbetarklassbakgrund (som 
t ex Wayne Rooney, David Beckham och Rio Ferdinand) utgör tydliga 
exempel för unga duktiga fotbollsspelare att en framgångsrik karriär 
är fullt möjlig – och också tidsmässigt närliggande – för den som har 
talang (Roderick 2006b:18). I detta sammanhang konstaterar Bourke 
(2003:399, egen översättning) följande: 
 

En karriär inom professionell fotboll uppfattas av somliga personer vara 
förknippad med många positiva aspekter såsom hög ekonomisk ersättning, 
status och så vidare samt få inträdeshinder förutom talang, god fysisk och tur. 

 
I anknytning till ”få inträdeshinder” framför Bain (2005) att vissa högt 
uppskattade och attraktiva försörjningssätt – i detta fall konstnärligt 
utövande – skiljer sig från professioner inom exempelvis juridik och 
medicin på inte minst en väsentlig punkt – det krävs inte någon 
examen, legitimation, licens eller liknande för att få utöva yrket 
ifråga. Bain (2005:34, egen översättning) skriver att ”inom konsten finns 
inga officiella kvalifikationer eller referenser för att skilja konstnärer 
från icke-konstnärer, professionella från amatörer.” Även om Bain i 
huvudsak talar om själva tillåtelsen att få utöva ”yrket” och friheten 
att själv få definiera sig som konstnär är det också så att individer kan 
nå stor framgång utan några formella kvalifikationer. Avsaknaden av 
formella krav belyser även musikern Gene Simmons (Kiss) som säger: 
”Det behövs inga direkta kvalifikationer för att vara med i ett rock-
band” (Simmons 2006:57, egen översättning). Samma andemening ger 
Finnegan (1989:128, egen översättning) uttryck för i sin studie av mu-
siker då hon skriver att ”det var möjligt att bestämma sig för ett visst 
instrument, lära sig på egen hand och gå med i ett rockband på i stort 
sett en och samma gång.” Vad Finnegan menar är att det inte behövs 
någon tidigare större kunskap, ingen formell utbildning eller sär-
skilda kvalifikationer för att bilda ett rock- eller popband. Att i stort 
sett vem som helst kan vara verksam inom ett visst område och dess-
utom nå framgång inom området ifråga kan emellertid irritera och 
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uppröra personer som själva har formella kvalifikationer av olika 
slag. Ett sådant exempel är musikstilen jazz som inledningsvis förakt-
ades och förkastades av bland andra klassiskt skolade musiker; inte 
minst för att musiken framfördes av personer som just saknade ut-
bildning i traditionell mening (Berger 1947). 
     Hur väl man passar för ett visst yrke (t ex rockmusiker) eller var 
någonstans inom ett visst område (t ex musikbranschen) man bäst 
kommer till sin rätt, handlar enligt Menger (1999) om att pröva sig 
fram (trail and error process). Den som är passionerad över rockmusik 
kanske helst vill vara rockmusiker men kan mycket väl vara bättre 
lämpad att arbeta som skivproducent, talangscout eller konsert-
arrangör. Menger (1999:560, egen översättning) konstaterar: 
 

En arbetssökande lär sig endast gradvis hur väl man passar för ett visst 
konstnärligt yrke och i vilken utsträckning man kan förvänta sig framgång i 
yrket. Det handlar om att pröva sig fram. Genom praktiskt utövande blir man 
alltmer medveten om och insatt i yrkets olika aspekter och den egna för-
mågan. Det handlar om att hitta det yrke eller den position man är bäst 
lämpad för. 

 
Somliga sporter och vissa jobb inom t ex underhållningsbranschen 
ger mindre bemedlade grupper möjlighet till framgång (Weinberg & 
Arond 1952) utan att behöva utbilda sig i traditionell mening. Detta 
motsäger förvisso den generellt rådande uppfattningen om att det 
krävs (hög) formell utbildning för ett kommande gott liv, med tillhör-
ande bra arbete och god inkomst (Christensen & Sørensen 2009:120). 
Medan det förvisso är sant att somliga lyckas skaffa sig en mycket 
framgångsrik karriär och ett gott liv till följd av ett utövande inom 
områden såsom sport, musik, film, konst och så vidare är det de facto 
så att de allra flesta som drömmer om att kunna försörja sig på sitt 
stora intresse inte förmår att göra så. Musikern Gene Simmons (Kiss), 
själv en av dem som har lyckats i musikbranschen, understryker svår-
igheterna att kunna slå sig fram i den hårda konkurrensen: ”Statist-
iskt sett är chansen att bli en känd rockstjärna och tjäna pengar (inte 
nödvändigtvis samma sak) mellan mycket liten och ingen alls” 
(Simmons 2006:57, egen översättning). Ett mer brutalt sätt att uttrycka 
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chansen att bli – i detta fall – professionell idrottare framkommer då 
Eitzen (2001e:260, egen översättning) väljer att citera idrottssociologen 
Harry Edwards:   
 

Statistiskt sett har man en större chans att bli träffad av en meteorit under de 
närmaste tio åren än att kunna försörja sig som idrottare. 

 
Även om möjligheten att kunna försörja sig som idrottare, musiker, 
konstnär eller författare i realiteten är ytterst liten, kan en sådan 
sysselsättning betraktas vara attraktiv, realistisk och värd att hel-
hjärtat kämpa för – inte minst bland människor vars alternativa för-
sörjningssätt är kraftigt begränsade av en eller annan anledning. 
Wacquant (1995:504, egen översättning) konstaterar att: 
 

...till skillnad från de flesta lågavlönade, utsiktslösa, okvalificerade arbeten 
som [vissa] unga män från stadskärnan är starkt hänvisade till, erbjuder 
boxning möjligheten – dock illusorisk – till en karriär, det vill säga möjligheten 
att avancera genom en sekvens av hierarkiskt ordnade positioner på en 
stigande skala av status, prestige och inkomst. Ännu bättre: för några få, de 
som på något sätt lyckas sammanfoga det vinnande konceptet av hjärta, 
talang och ”rätt personer bakom dem”, finns förväntningar eller löften om att 
snabbt bli förmögen och en gång för alla undfly framtiden som livegen [vilket i 
praktiken ofta utgörs av slitsamt lågkvalificerat manuellt arbete]. 

 
Det är emellertid inte lätt att förvandla ett personligt intresse (som 
ger sig tillkänna i en hobby) till en stabil inkomstkälla. Till följd av 
det är det inte särskilt förvånande om de som upplever sig ha förhåll-
andevis goda möjligheter på den traditionella arbetsmarknaden väljer 
att satsa på formell utbildning och ett kommande ”bra” arbete (som 
förvisso kan sakna koppling till det personliga intresseområdet) 
istället för att mot dåliga odds försöka förvandla en hobby till ett 
yrke. Annorlunda uttryckt kan man säga att de som kommer från en 
mera privilegierad miljö (företrädesvis medelklassen) på sätt och vis 
har mer att förlora på att försöka förverkliga sin dröm än de som 
kommer från en mindre privilegierad miljö (företrädesvis arbetar-
klassen). Hårddraget medför detta att de mera privilegierade upp-
lever att ett satsande på passionen ifråga (att till exempel försöka bli 
fotbollsspelare, rockmusiker, konstnär) är förenat med risker och för-
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sakanden av olika slag som kan få förödande konsekvenser, medan 
de mindre privilegierade istället upplever att ett sådant satsande eller 
chanstagande snarare utgör goda möjligheter till ett bättre liv. I 
Perssons (2012) studie av hobbyutövande återfinns bland andra Jakob 
vars passion involverar sång och komik men som valt att utbilda sig 
till civilingenjör; inte till följd av något större personligt intresse, utan 
till följd av en uppfattning om att utbildningen ifråga ger goda chans-
er till framtida anställning. I samma studie figurerar Sara som dröm-
mer om ett arbete som illustratör, men trots det lutar mot någon 
mindre osäker yrkesbana: ”Bara för att man kommer in på Beckmans 
designhögskola betyder ju inte det att man är garanterad ett jobb” 
(Persson 2012:17). Svårigheterna att trots adekvat utbildning kunna 
försörja sig inom i synnerhet konstnärliga områden behandlas även i 
Gregorys (2012:80, egen översättning) studie, i vilken en lärare på en 
framträdande musikskola säger: 
 

Jag vill minnas att endast en elev har nått stor framgång, och det berodde 
inte på utbildningen! Han hoppade av ganska tidigt efter en lyckosam audition 
för ett hopsatt pojkband. Jag ryser fortfarande när jag tänker på att jag då 
sade till honom att han är på väg att göra ett stort misstag och att han borde 
fullfölja sina studier. Några månader efter avhoppet hamnade han och bandet 
på försäljningslistan – på första plats om jag inte minns fel. 

 
I Gillbergs (2011) studie av unga vuxna framkommer det att de så 
kallade verkstadsarbetarna – som i huvudsak kommer från arbetar-
klassen – förvisso drömmer om ett bättre arbete med ett mer intress-
ant innehåll men trots det inte förmår att försöka förändra sin situat-
ion. För många av dessa personer är ett utvecklande och självförverk-
ligande arbete något av en utopi som kräver utbildningsinsatser, 
vilket anses som orealistiskt av olika skäl. Att slå sig fram på den 
traditionella arbetsmarknaden och göra någon form av karriär anses 
inte vara något särskilt tänkbart alternativ då många av dem ”upp-
lever att de saknar kontroll över sin situation” (Gillberg 2011:97). 
     Personer tillhörande underprivilegierade grupper anser att de har 
större chans till framgång inom i synnerhet idrott än inom andra om-
råden i arbetslivet. En sådan uppfattning medför att ett satsande på 
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idrott ses som ett rationellt val och en god investering för framtiden; 
inte som ett slöseri med tid och energi som skulle kunna ägnas åt 
studier, vilket tveklöst ger bättre utsikter till ett kommande bra liv 
(May 2008:3). Att sätta all sin tillit till idrott (eller för all del musik, 
teater, konst etc.) utifrån en uppfattning om att det är det bästa alter-
nativet till framgång kan få omfattande negativa följder vad gäller 
studier och studieresultat (Beamon & Bell 2002:180), och i de flesta 
fall det framtida livet. Icke desto mindre finns det en uppfattning 
bland allmänheten om att i synnerhet idrott utgör en god möjlighet 
till en så kallad klassresa: 
 

Den här övertygelsen baseras på de uppenbara exemplen då fattiga pojkar 
och män (sällan flickor och kvinnor) från landsbygd och städer, oavsett vita 
eller svarta, då och då med raketfart når berömmelse och lycka genom 
idrottsliga framgångar (Eitzen 2001e:256, egen översättning). 

 
Emellertid är en sådan uppfattning felaktig; tilldragelser som ovan 
nämnda är inte alls särskilt vanliga, vilket Eitzen (2001e:259) påvisar 
med en redogörelse för att oddset att lyckas bli professionell idrottare 
för de svarta (vilka tillhör en generellt sett mindre privilegierad 
grupp) som på high school6 satsar på idrott är 1 på 3 500. Än sämre 
odds har vita idrottssatsande ungdomar där oddset att lyckas påstås 
vara 1 på 10 000.  
     För att förstå hur svårt det är att lyckas inom idrotten kan siffror 
från amerikanska high school redovisas. Det framkommer att år 2011 
fanns det ungefär 1,1 miljoner manliga elever som ägnade sig åt 
amerikansk fotboll; närmare 550 000 spelade basket; drygt 470 000 
höll på med baseball; omkring 400 000 spelade ”europeisk” fotboll (i 
USA kallat soccer) och 37 000 ägnade sig åt ishockey.7 Vid en 
sammanräkning kan det konstateras att de fem ovan nämnda idrotter 
sysselsätter fler än 2,5 miljoner amerikanska grabbar som befinner sig 
i de övre tonåren. Dessa siffror omfattar endast manlig lagidrott – inte 
vare sig kvinnlig lagidrott eller individuell idrott oavsett kön – vilket 
innebär att det i realiteten är betydligt fler som ägnar sig åt idrott 

6 Amerikanska high school kan jämföras med svenska gymnasiet. 
7 http://www.ncaa.org/wps/wcm/connect/public/ncaa/pdfs/2011/2011+probability+of+going+pro 
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under sin tonårsperiod. I sammanhanget kan det vara värt att ha i 
minne att det också är ansenligt många fler som börjar med en viss 
idrott redan som barn (inte sällan då de är mellan fem och sju år) och 
att det under de efterföljande åren sker en kraftig successiv redu-
cering av antalet utövare oavsett idrott. Man kan med lätthet konsta-
tera att det runtom i världen rör sig om miljontals barn som varje år 
påbörjar ett idrottsutövande. Satt i relation till det relativt litet antal 
som lyckas slå sig fram i den tuffa konkurrensen, utgallringarna och 
utslagningarna, kan man utan tvekan förvissa sig om att oddsen för 
att lyckas ta sig ända fram till den högsta nivån inte är särskilt goda. 
     I Sverige fanns det år 2010 ca 300 000 licensierade fotbollsspelare 
(omfattar alla som är 15 år eller äldre och spelar i en förening) och för 
nionde året i rad har det skett en ökning av antalet licensierade 
spelare.8 I ishockey licensieras spelare från det de fyller 10 år och en-
ligt statistik från det svenska ishockeyförbundet finns det i Sverige 
drygt 40 000 licensierade juniorspelare,9 varav flertalet förmodligen 
siktar mot och drömmer om en plats i något av de 12 elitserielagen10 
eller kanske till och med om spel i prestigefyllda NHL11. Det krävs 
inte någon större eftertanke för att inse att chansen att lyckas är täm-
ligen liten, oavsett om det handlar om fotboll eller ishockey.  
     Inom ishockeyns värld utgör spel i den nordamerikanska ligan 
NHL det mest prestigefyllda och samtidigt för det med sig att pers-
onen ifråga får en minst sagt god ekonomisk ersättning som medför 
att många inte behöver bekymra sig ekonomiskt den dag ishockey-
karriären tar slut. För att få chansen att kunna spela i NHL krävs det 
vanligtvis att man blir draftad av något av ligans lag. Draft är ett slags 
värvningssystem där professionella idrottsklubbar fördelar rättighet-
erna till spelare. Klubbarna, eller lagen, så att säga ”tingar” spelare i 
viss turordning. De som kan bli draftade av något ishockeylag i NHL 
är alla nordamerikanska spelare mellan 18–20 år samt alla utländska 
spelare som inte tidigare spelat i ligan. Hur ser då chansen ut, vad 

8 Norran 2011-03-19. 
9 http://www.swehockey.se/Om-forbundet/Historikstatistik/ 
10 Elitserien är Sveriges högsta division i ishockey. Från och med säsongen 2013/14 har Elitserien 
dock bytt namn till SHL (Svenska Hockeyligan). 
11 NHL (National Hockey League) är Nordamerikas högsta division i ishockey. 
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gäller möjligheten att få spela ishockey bland de allra bästa? De sex 
främsta ishockeynationerna (Kanada, USA, Tjeckien, Ryssland, Fin-
land och Sverige) har tillsammans drygt 1 350 000 registrerade spel-
are, varav drygt 900 000 är juniorer (tabell 3). Dessa siffror i sig ger en 
viss bild av hur konkurrensen ser ut. Vid en närmare granskning av 
hur många spelare som blivit draftade från respektive land under 
åren 2000 till 2011, blir eventuellt bilden än mer dyster för den som 
önskar, strävar mot och drömmer om att få spela i NHL (tabell 4). 
 
Tabell 3: Antal registrerade ishockeyspelare år 2012 i de sex främsta 
nationerna. Källa: Internationella ishockeyförbundet. 
 

 Registrerade 
spelare 
(totalt) 

Registrerade 
juniorspelare 

Andel utövare av 
landets befolkning  

Kanada 572 411 468 096 1,68% 

USA 500 579 302 104 0,16% 

Tjeckien 100 668 22 828 0,97% 

Ryssland 63 580 61 000 0,04% 

Finland 65 251 35 167 1,21% 

Sverige 62 003 41 053 0,65% 

Summa: 1 364 492 930 248 - 

 
Tabell 4: Antal NHL-draftade ishockeyspelare från de sex främsta ishockey-
nationerna mellan åren 2000-2011. Källa: Svenska ishockeyförbundet. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kanada 96 106 106 129 129 110 83 102 120 106 99 82 

USA 56 41 60 59 64 61 60 63 45 51 59 60 

Tjeckien 39 46 30 28 29 20 11 8 3 8 7 10 

Ryssland 44 36 33 32 24 11 16 7 8 7 8 9 

Finland 19 29 26 12 14 8 13 4 7 10 7 10 

Sverige 24 16 22 18 18 12 18 17 17 24 20 28 

 
Det totala antal svenska ishockeyspelare som draftats av något NHL-
lag mellan åren 1974 och 2011 är 527 stycken. Det innebär ett snitt på 
14 spelare per år. Dock ser siffrorna något bättre ut om vi avgränsar 
oss till de senaste 12 redovisade åren då snittet ligger på närmare 20 
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spelare per år, vilket motsvarar i stort sett ett helt lag. Dock är det 
viktigt att komma ihåg att de som blir draftade inte på något sätt är 
lovade spel i NHL. Somliga av de draftade spelarna kommer aldrig 
över till Nordamerika över huvud taget och många av dem som 
emellertid lyckas med det, hamnar dessvärre i farmarligan. Enligt 
svenska ishockeyförbundet fanns det sammanlagt 63 svenska spelare 
knutna till de nordamerikanska NHL-lagens organisationer (inklu-
derat farmarlag och även utlåning till svenska Elitserien) säsongen 
2012/13.12 På listan över svenskarna i Nordamerika finner vi redan 
etablerade och välbekanta spelare som exempelvis Henrik Lundqvist 
(New York Rangers); Niklas Kronwall, Henrik Zetterberg och Daniel 
Alfredsson (Detroit Red Wings); bröderna Henrik och Daniel Sedin 
(Vancouver Canucks); Loui Eriksson (Boston Bruins); Nicklas Bäckström 
och Marcus Johansson (Washington Capitals). Där finns också spelare 
vars ställning och status inte är lika självklar och framträdande, 
oavsett om de har varit i Nordamerika en längre tid eller alldeles ny-
ligen har kommit dit för att försöka förverkliga den dröm de allra 
flesta av dem har burit på sedan barnsben. 
     Enligt Malloy (2011:10) har proffsklubbarna i NHL en förhoppning 
och en målsättning om att två av de vanligtvis åtta spelare som klub-
ben draftar i juni efter varje säsong sedermera kommer att lyckas ta 
en plats i laget. För ishockeyklubbarna innebär det att man är nöjd 
med 25 procents utdelning på den investering av tid, energi och 
pengar som det medför att bevaka (scouta) spelare i diverse åldrar, 
serier och länder. Man kan utan överdrift konstatera att chansen till 
en framgångsrik ishockeykarriär i NHL är näst intill obefintlig för de 
tusentals ungdomar som bär på en sådan dröm. 
     Enligt NCAA (The National Collegiate Athletic Association) har den 
som vill försörja sig på idrott i någon av de högsta divisionerna sann-
erligen oddsen emot sig (tabell 5). Oavsett om det handlar om 
europeisk fotboll, amerikansk fotboll, baseball, ishockey eller basket 
framkommer det att färre än en procent av de amerikanska grabbar 
som ägnar sig åt någon av nämnda idrotter under sista året på high 

12 http://www.swehockey.se/Startsidesnyheter/SvensklagetiNHL/ 
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school, sedermera lyckas ta sig hela vägen till respektive idrotts 
högsta division. Chansen att lyckas är generellt sett minimal och i 
vissa idrotter så gott som obefintlig; statistiskt sett kommer exempel-
vis endast 0,03 procent av dem som under det sista utbildningsåret 
spelar high school-basket att bli draftade av något av lagen i MBA13. 
Att bli draftad är som bekant inte alls någon garanti för en kom-
mande framgångsrik idrottskarriär. 
 
Tabell 5: Andel av idrottsutövare i USA som fortsätter med respektive idrott 
till en högre nivå. Källa: NCAA.14 
 

Idrott 
Andel som går ”hela vägen” från high school (sista 

året) till att bli draftad av något av lagen i den 
högsta divisionen; odds för att lyckas 

Från high 
school till 

college 

Från college 
till högsta 
divisionen 

Europeisk fotboll 
0,07% av utövarna på high school kommer till MLS 
1 på 1 250 
Antal utövare sista året på high school: 115 000 
Antal utövare sista året på college: 5 000 

5,6% 1,6% 

Amerikansk fotboll 
0,08% av utövarna på high school kommer till NFL 
8 på 10 000 
Antal utövare sista året på high school: 315 000 
Antal utövare sista året på college: 15 000 

6% 1,7% 

Baseball 
0,44% av utövarna på high school kommer till MBL 
1 på 200 
Antal utövare sista året på high school: 135 000 
Antal utövare sista året på college: 7 000 

6,4% 8,9% 

Ishockey 
0,32% av utövarna på high school kommer till NHL 
1 på 300 
Antal utövare sista året på high school: 10 500 
Antal utövare sista året på college: 900 

10,8% 3,8% 

Basket 
0,03% av utövarna på high school kommer till NBA 
3 på 10 000 
Antal utövare sista året på high school: 155 000 
Antal utövare sista året på college: 3 900 

3,1% 1,2% 

 

13 NBA (National Basketball Association) är Nordamerikas högsta division i basket. 
14 Uppgifterna gäller 2011 och finns publicerade på Internet: 
http://www.ncaa.org/wps/wcm/connect/public/ncaa/pdfs/2011/2011+probability+of+going+pro 
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Att lyckas undkomma en oönskad tillvaro som av många upplevs 
vara mer eller mindre förutbestämd är förmodligen beroende av en 
kombination av en genuin önskan att göra något annat; mod och möj-
lighet att lämna det ”trygga” och välkända bakom sig; talang och 
passion för något specifikt samt inte minst tillfälligheter och tur. 
Wacquant (1995:519) understryker dock att önskan om och förekomst 
av vissa typer av försörjningssätt (i detta fall boxning) inte endast kan 
förklaras av så kallade ”push-effekter”. Att komma från ett fattigt 
hem, växa upp i en tuff miljö och uppleva sig ha obefintliga möjlig-
heter att skaffa sig ett bra (traditionellt) arbete är oftast inte tillräck-
ligt. Det krävs dessutom att det aktuella utövandet har en tillräckligt 
attraherade effekt på individen, något som drar denne mot aktivitet-
en ifråga och har egenskapen att hålla kvar individen (”pull-effekt”). 
Hur dessa två (push och pull) samverkar illustreras av Biff Byford, 
sångare i Saxon, som i slutet av 1960-talet slutade på sitt arbete och 
lämnade fru och två barn – till förmån för en innerlig önskan om en 
annan framtid:    
 

Jag håller upp mina händer och erkänner mig skyldig. Jag var en riktig skit-
stövel men inom mig fanns något som sade att jag inte ville arbeta på fabrik 
hela mitt liv; jag ville, var tvungen att spela musik. […] De beslut jag fattade 
var uppenbart fel; eller kanske var de rätt beroende på hur man ser på det. 
De beslut jag tog var helt och hållet mina egna och jag var väldigt ung när jag 
fattade dem (Byford & Tucker 2007:26f, egen översättning). 

 
När Biff Byford säger att han var tvungen att spela musik kan det ses 
som ett uttryck för en passion till musiken som var så stark att han 
inte kunde värja sig. På motsvarande sätt säger den före detta skåde-
spelaren Patrick O'Connell följande som förklaring till varför han 
sadlade om från skådespelare till konstnär: 
 

Jag har haft målandet som en hobby under en väldigt lång tid. Men lusten var 
för stark och det var inte tillräckligt för mig att ha det bara som en hobby. Jag 
var tvungen att måla mer (Lawrie 1980:109, egen översättning). 

 
Frågan om var i livet individer hamnar, eller mindre dramatiskt ut-
tryckt vad som blir människors försörjning, handlar onekligen om 
olika faktorer och dess samverkan. Vissa faktorer kan påverkas 
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medan andra ligger utom kontroll och möjlighet till påverkan. Musik-
ern Ace Frehley (f.d. Kiss) uttrycker sig på följande sätt: 
 

Har tur något att göra med framgång, i synnerhet inom de konstnärliga om-
rådena? Det är klart att det har. Men om man inte har modet att ge det en 
verklig chans är man dömd att misslyckas (Frehley et al. 2011:23, egen över-
sättning). 

 
Plura Jonsson som är sångare och gitarrist i Eldkvarn säger i anknyt-
ning till att kunna livnära sig på musik att ”det går upp och ner här i 
livet och man måste ha tur och en vilja av stål, och man måste träffa 
rätt människor vid rätt tidpunkt” (Jonsson 2008:153), vilket är exakt 
detsamma som musikern Lemmy (Motörhead) anser då han säger att 
det helt enkelt är en fråga om att ”befinna sig på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt.”15 Det här är en åsikt som även musikern Peter LeMarc 
delar när han i anknytning till frågan om framgång hävdar att ”det 
handlar inte om talang, utan om tur och tajming.”16 Före detta fot-
bollsspelaren Glenn Hysén säger å sin sida: ”Det är väldigt lite som 
skiljer mellan att lyckas eller att få harva omkring på fel plats, i fel 
lag, vid fel tidpunkt. Jag hade tur” (Hysén & Karlsson 1992:46). 
Gowling (1973:140, egen översättning) konstaterar i stort sett detsam-
ma angående möjligheten till en försörjning som fotbollsspelare då 
han hävdar: 
 

Att bli ”upptäckt” av en talangscout är i stor utsträckning avhängigt en rad 
kausala händelser som kan tillskrivas fotbollsspelarens tur. Till exempel, det 
räcker inte att spela någorlunda bra, visa färdighet och iver. Talangscouten 
måste ju vara där och bevittna detta, och ofta mer än en gång!  

 
Att tur och tajming kan vara avgörande upplyser även före detta is-
hockeyspelaren Börje Salming om, dels i samband med hans över-
gång från Kiruna AIF till Brynäs IF – där somliga i Brynäs IF:s organ-
isation förespråkade en annan spelare (Salming & Karlsson 1991:30), 
dels i samband med värvningen till kanadensiska Toronto Maple Leafs 
tre år senare: 

15 Uttalande i dokumentären Anvil – The story of Anvil. 
16 NWT, 14 oktober 2009. 
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Att Gerry McNamara, på den tiden scout för Toronto, var i Sverige kring julen 
1973 hade jag ingen aning om. […] När han fick några dagar över åkte han 
från Stockholm till Gävle för att se det kanadensiska amatörlaget Barrie 
Flyers möta oss. Om han bestämt sig för att göra nåt annat den gången 
undrar jag vad som hade hänt med min karriär. Eller om jag hade varit sjuk. 
Eller ur form. Nu gick matchen bra för mig (Salming & Liljedahl 2000:148). 

 
Även Jörgen Jönsson (f.d. ishockeyspelare) berör tillfälligheter och 
hur dessa kan påverka den fortsatta yrkeskarriären; i anknytning till 
debuten i ishockeylandslaget säger Jönsson:  
 

Tänk om inte Curre Lundmark [ishockeylandslagets förbundskapten] råkat 
vara på matchen mot Luleå i Ängelholm. Tänk om inte Peter Forsberg fått ont 
i sin ljumske. Tänk om inte Tomas Forslund skadat sitt knä mot sargen. Vad 
hade hänt då? Kanske hade jag i alla fall fått chansen i Tre Kronor den 
vintern, kanske hade någon annan halkat in på ett bananskal och blivit kvar 
(Liljedahl & Jönsson 2008:32). 

 
I musikern Herman Rarebells memoarer beskriver även han hur 
slumpen hade en stor inverkan på att han kom att bli trummis i 
Scorpions som redan vid denna tidpunkt hade släppt fyra skivor men 
inte ännu fått något större genombrott: 
 

På ett ställe som hette The Ship och låg på Wardour Street [London, 
England] nära det populära Marquee Club råkade jag stöta på en musiker-
kollega från Tyskland vid namn Michael Schenker. […] Vid den här tiden var 
han gitarrist i det extremt populära engelska rockbandet UFO. Han berättade 
att hans bror Rudolf hade ett band som hette Scorpions som snart skulle 
komma till London för att uppträda. Han rådde mig att gå på konserten för att 
se vad jag tyckte om bandet då de var på jakt efter en ny trummis. […] Efter 
konserten följde jag med dem till Speakeasy och pratade med Rudolf och 
Michael. […] Nästkommande vecka fick jag ett telefonsamtal med en inbjudan 
om att provspela… (Rarebell & Krikorian 2011:47f, egen översättning). 

 
I programserien ”Hitlåtens historia” pratar också musikern Per 
Gessle – i anknytning till Roxettes internationella genombrott – om 
hur just slump, tur och tillfälligheter spelar en stor roll för vem som 
slår igenom och vem som så att säga blir lämnad kvar: 
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Alla som slår igenom med någonting har ju nästan alltid någon liten udda grej, 
som i vårt fall den här Dean Cushman-studenten17. Någonting som gör att 
just då lyssnar just han som är betydelsefull. Det räcker ju inte med en bra låt 
eller en bra artist, det är ju fruktansvärt svårt.18 

 
I samma programserie resonerar musikern Suzanne Vega om den 
plötsliga framgång som hon upplevde mot slutet av 1980-talet och 
hur irrationell musikbranschen kan förefalla, inte minst för utövare: 
 

Låten ”Luka” spelades ständigt på radio. Det kändes konstigt att jag kunde ha 
samma låtar som jag hade blivit refuserad med gång på gång från klubbar 
som ”The Bitter End” och skivbolagen. Och så plötsligt, med samma låtar – 
och jag var samma person, jag hade inte förändrats särskilt – var jag ofattbart 
framgångsrik. Det var helt galet.19  

 
Många av de ovanstående exemplen kan ses som empiriska illustrat-
ioner av hur lite det kan vara som avgör ett framtida öde. Det är säll-
an så att det är avsevärt större talang och skicklighet som leder till att 
vissa når stor framgång (inkluderat hög ekonomisk ersättning) och 
till och med blir stora stjärnor medan andra inte alls lyckas i den 
bemärkelsen (Adler 1985).  
     Det förefaller inte vara alldeles enkelt att på förhand bedöma vem 
eller vad som har potential att nå (stor) framgång. Exemplen ovan 
visar att såväl Roxette som Suzanne Vega – som båda upplevde stora 
internationella framgångar – inledningsvis inte fick tillbörlig upp-
märksamhet från branschens sida. Det finns fler exempel. Innan 
bandet Black Sabbath fick skivkontrakt med Vertigo hade 14 andra 
bolag tackat nej (Popoff 2006:15) och gitarristen Tony Iommi minns: 
”Vi provspelade för en massa skivbolag men inget ville ha oss” 
(Popoff 2006:16, egen översättning). Biff Byford (som senare skulle bli 

17 Roxette hade inte lanserats i USA över huvud taget eftersom skivbolaget inte trodde att musiken 
skulle gå hem på den amerikanska marknaden. Dean Cushman var en amerikansk utbytesstudent 
som tog med sig Roxettes skiva ”Look sharp” när han återvände hem från Sverige. Cushman som 
imponerats av Roxette ville att fler skulle få höra musiken och på eget bevåg lämnade han in skivan 
till den amerikanska radiostationen KDWB som började spela låten ”The look”. Låten blev 
omedelbart en stor hit och hamnade på 1:a plats på den prestigefyllda Billboard-listan den 8 april 
1989. 
18 Roxette porträtterades i ”Hitlåtens historia” del 1 som sändes i SVT den 16 januari 2010. 
19 Suzanne Vega porträtterades i ”Hitlåtens historia”, del 3 som sändes i SVT den 6 februari 2010. 

 51 

                                                           



sångare i Saxon) minns tillbaka på den tidiga strävan att lyckas i 
musikbranschen, utan någon större medgång: 
 

Det var själsdödande att skicka ut demo efter demo men vi försökte och vi 
fortsatte försöka. Vi skickade iväg kassetter hela tiden till vartenda skiv-
bolag… (Byford & Tucker 2007:33, egen översättning). 

 
Det visar sig (med facit i hand) att skivbolagen tämligen ofta har varit 
negativt inställda och minst sagt avvisande till musik som senare har 
visat sig ha enorm säljkraft. Låtskrivaren Jim Steinman som ligger 
bakom kompositionerna på Meat Loafs storsäljande skiva Bat out of 
hell20 (som släpptes år 1977) minns att vare sig skivbolagen eller pro-
ducenterna (förutom Todd Rundgren) var det minsta intresserade; 
deras gemensamma åsikt var att ”man kan inte släppa en skiva med 
sådant här – det är teatralisk musik. Ingen kommer att vilja köpa 
det.”21 En liknande situation var rådande för bandet Metallica i början 
av karriären: 
 

…trots att publiken regelbundet skockades till spelningarna var inget av de 
stora skivbolagen i Amerika intresserade av ett band som Metallica 1983. 
Årets storsäljande album var Michael Jacksons Thriller. Ett halvår efter utgiv-
ningen i november 1982 sålde albumet fortfarande mer än en miljon exemplar 
i månaden i USA… (Wall 2012:138). 

 
Det kanske mest kända exemplet på bristande intresse är cheferna på 
skivbolaget Decca som år 1962 tackade nej till bandet Beatles med mot-
iveringen att ”gitarrgrupper är helt ute och att de har fel sound” 
(Florén 2010:13). Florén undrar ”varför inte skivbolagen lyckades för-
stå potentialen i vad som har beskrivits som historiens mest fram-
gångsrika band. Borde inte denna kvalitet ha varit uppenbar för 
alla?” (Florén 2010:13). Det var den bevisligen inte, och inte heller den 
numera legendariska skivproducenten George Martin (vilken det 
svalt intresserade skivbolaget EMI hade anlitat för att leda inspelning-
arna med Beatles) var särskilt imponerad av bandet som senare skulle 
visa sig bli 1900-talets mest framgångsrika band: 

20 Enligt Wikepedia har skivan sålts i över 43 miljoner exemplar och påstås fortfarande sälja 
omkring 200 000 exemplar per år. 
21 Classic Rock Magazine, issue 173, june 2012, egen översättning. 
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[George Martin] har senare berättat att han vare sig var imponerad av de 
demoinspelningar han initialt fått höra eller av vad bandet presterade vid de 
första inspelningar han själv medverkade i. Han konstaterade istället vid de 
första inspelningarna att ingen av de fyra var tillräckligt bra sångare för att få 
rollen som leadsångare och att trummisen, Pete Best inte höll måttet för en 
studioinspelning (Florén 2010:177). 

 
Trots branschens misstro blev Beatles – som vi alla vet – ett mycket 
uppskattat band, och musikern Keith Richards är övertygad om att 
det var det förtretliga misstaget att inte skriva kontrakt med Beatles 
som gjorde att hans Rolling Stones senare fick sitt skivkontrakt med 
just skivbolaget Decca: 
 

Den enda anledningen till att vi fick skivkontrakt med Decca var för att Dick 
Rowe tackat nej till Beatles. EMI fick dem och han hade inte råd att göra 
samma misstag en gång till. Decca var desperat – jag är förvånad att killen 
fortfarande hade kvar sitt jobb (Richards & Fox 2011:159). 

 
Historiskt har skivkontrakt (och ekonomisk uppbackning från skiv-
bolagen) varit den i stort enda vägen till nationell och/eller inter-
nationell framgång för aspirerande musiker, men i och med Internet 
och dess allt större betydelse (vad gäller en mängd olika aspekter) har 
somliga trott att Internet kan fungera som ett gott alternativ för att nå 
ut till en stor publik och därigenom skapa sig ett namn, något som 
dessvärre inte har inträffat mer än i något enstaka fall (Zwaan & ter 
Bogt 2009:90). Holmqvists (2009) experimentella studie pekar åt sam-
ma håll, dvs. att det är mycket svårt att på egen hand via Internet (i 
detta fall MySpace och YouTube) nå ut till en större publik. Dagens 
kämpande musiker är fortfarande beroende av att något skivbolag 
visar intresse, och inte ens med hjälp av intresserade skivbolag finns 
någon garanti för att kunna försörja sig som musiker. Så situationen 
förefaller vara tämligen likadan nu som förr. 
     Att det kan vara svårt att inledningsvis identifiera ”framgångs-
potential” framkommer också då Tommy Sandlin (1944–2006) – före 
detta förbundskapten för svenska ishockeylandslaget – berättar om 
ishockey-VM i Prag år 1985 och redogör för en tilldragelse i samband 
med bevittnande av andra nationers träningspass: 
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En av de första dagarna ägnade vi oss åt Kanada som hade ett mycket bra 
lag med många NHL-spelare som vi var förtrogna med sedan gammalt. In på 
isen bland de välkända proffsen kom emellertid en lång gänglig yngling som 
ingen av oss kände igen. Självfallet följde jag nyfiket honom litet speciellt 
under den oorganiserade uppvärmningen då alla skrinnade runt och lattjade 
med pucken. ”Vad har dom med sig för någonting? Har dom ingen respekt för 
europeisk ishockey?” Det var min spontana reaktion, för jag tyckte inte att 
killen kunde åka skridskor. Conny Evensson från Färjestad, som satt bredvid 
mig, hade ungefär samma uppfattning. Gissa vem det var som vi dömde ut? 
Mario Lemieux, i dag världens bästa ishockeyspelare! Hur kunde vi ha så fel? 
Tja, det berodde förmodligen på att han inte var lik någon annan. Om Mario 
Lemieux råkat bli född i Sovjetunionen på den tiden tvivlar jag på att han 
någonsin hade blivit hockeyspelare (Sandlin & Jansson 1996:127). 

 
I boken Living through the hoop (May 2008) återfinns följande berätt-
else, som berör problematiken att kunna avgöra vem som senare kan 
komma att utveckla tillräcklig skicklighet – i detta fall i basket:  
 

Smitty J drog i sina shorts medan han böjde sig fram för att hämta andan. 
Han hade precis avslutat rusher tillsammans med hälften av de 42 unga män 
som ville spela [basket] för Northeast Knights. Han var en tanig förstaårselev 
på 1,80 och vägde ungefär 80 kg. På förra träningen hade han inte visat 
några direkta färdigheter och jag trodde inte att han skulle visa det i dag 
heller. […] Helt klart verkade det finnas grabbar här som inte höll måttet. Jag 
tänkte peka ut dem för [huvudtränaren] Benson; jag ansåg att Smitty J var en 
av dem som inte platsade. […] Jag iakttog på honom och tänkte: Titta på 
honom, han är klen. Han har ingen talang för basket. Han borde lägga av. […] 
Jag visste emellertid att hur gärna jag än ville sparka någon spelare från 
laget, hade tränare Benson en policy om att inte göra så. Jag måste erkänna 
att jag kände frustration då jag såg hur de grabbar som inte kunde spela var i 
vägen för de skickliga. Efter träningen hade tränarna ett möte för att diskutera 
lagets nya och gamla spelare. När vi kom till förstaårseleverna sade jag: ”Jag 
anser att Smitty J är sämst och önskar att vi kunde sparka ut honom, och 
några till.” ”Nja, jag gillar den där killen Smitty J” sade Benson. ”Varför?” 
undrade jag; "Han kan inte skjuta och han har ingen koordination. Han är den 
förste som jag skulle låta gå.” Benson tillrättavisade mig: ”Han är bara ung. 
Du måste utveckla spelarna; allt de behöver är en chans.” Jag lyssnade på 
Benson men jag hade svårt att acceptera det han sade. […] Vid den här 
tidpunkten, då vi diskuterade lagets framtid, hade jag ingen aning om att 
Smitty J det sista året på [skolan] Northeast skulle ta en stabil ordinarie plats i 
laget… (May 2008:30f, egen översättning). 

 
Det förefaller vara så att åsikterna om vem som är talangfull och vem 
som inte är det (eller snarare vem som kan nå relativ framgång och 
vem som inte kan det) stundvis går isär, som i fallet med den numera 
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legendariska ishockeyspelaren Mario Lemieux samt den mera okända 
high school-basketspelaren Smitty J. Ett annat exempel är fotbolls-
spelaren David Beckham. Som ungdomsspelare har han beskrivits 
som såväl en mycket talangfull sådan, som en som inte stack ut sär-
skilt mycket från mängden och vars framtid som professionell fot-
bollsspelare inte alls var garanterad. Roger Morgan som arbetar med 
ungdomsverksamhet i klubben West Ham United säger: ”Jag coachade 
David Beckham i flera år. […] David hade en fantastisk högerfot, men 
inte mycket mer. Han var så liten, hade ingen snabbhet och han 
kunde inte dribbla av en motståndare” (Bank 2005:16f). Glen Sutton 
som spelade fotboll tillsammans med David Beckham i tio år – från 
det de var sex år gamla – säger däremot: ”David var en extrem talang, 
kunde hålla bollen i luften hela dagen, slog frisparkar och hörnor 
direkt i mål” (Holm 2005a:39).  
     Anshel och Lidor (2012) påvisar att det inte är ovanligt att använda 
olika typer av personlighetstest för att försöka förutspå framtida 
idrottslig framgång. Den här typen av tester, som syftar till att identi-
fiera och mäta nödvändiga mentala kvaliteter för att nå elitnivå inom 
idrott, kan bevisligen ifrågasättas och Anshel och Lidor (2012:247, 
egen översättning) hävdar bland annat att ”det är oklart huruvida 
dessa mått är stabila (dvs. mäter egenskaper) eller situationsanpass-
ade konstruktioner (dvs. mäter sinnestillstånd)…” Enligt Anshel och 
Lidor handlar det alltså om ett validitetsproblem, dvs. om man verk-
ligen mäter det man har för avsikt att mäta och tillförlitligheten är 
mycket låg (8–10%), oavsett vilka test man använder (Anshel & Lidor 
2012:252f). Även Menger (1999:561) belyser problematiken att förut-
spå framtida framgång – i detta fall inom konstnärliga områden – och 
hävdar att ingen kan göra en korrekt uppskattning av värdet av en 
persons talang och kunnande vad gäller utsikten att bli erkänd och 
lovordad. I samband med svårigheter att förutspå kommande fram-
gång ställer Barrow och Newby (1994:201, egen översättning) frågan: 
”Kan du säga vem som kommer att bli den nya Elton John, Prince, 
Guns N’ Roses, eller Nirvana? Det kan du förmodligen inte.”  
     Inom vissa områden – som i synnerhet organiserad idrott – sker 
det vanligtvis en tidig selektion (gallring), vars syfte är att identifiera 
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de mest talangfulla barnen för vidare utveckling och förädling medan 
de resterande uppfattat mindre talangfulla barnen lämnas åt sitt öde. 
Det är ett system som på goda grunder har kritiserats, inte minst på 
grund av mycket stora svårigheter att kunna identifiera och förutsäga 
vem som kommer att nå framgång senare i livet. Bland kritikerna till 
ett sådant system finns Martindale et al. (2005:360) som hävdar att det 
grundas i en syn på talang som den för tillfället existerande förmågan, 
inte den potentiella förmågan. En för tillfället god förmåga kan i 
många fall vara ett resultat av förtrogenhet till följd av tidigare trän-
ing, och inte alls utgöra någon indikation på medfödda exceptionella 
egenskaper. I anknytning till detta konstaterar Brown (2001:6, egen 
översättning) att det vid varje specifik tidpunkt alltid kommer att fin-
nas barn som är bättre än andra barn, men att det inte säger särskilt 
mycket mer än att dessa barn just för tillfället är bättre än andra i 
samma åldersgrupp: ”Det finns ingen garanti för att den som är bra 
vid 10 års ålder också är bra vid 14, 16 eller 18 års ålder.” 
     Inom idrott har individens fysiska utvecklig (biologisk mognad) en 
stor inverkan på hur väl man presterar och den som är längre, kraft-
igare och starkare än sina kamrater har i och med det ofta ett övertag 
vid diverse uttagningar och gallringar. Exempelvis visar Sherar et als. 
(2007) studie av kanadensiska 14–15-åringar som spelar ishockey att 
tre av fyra (77,5%) av dem som klarar de regionala uttagningarna (jfr: 
svenska TV-pucken) är födda under första halvan av året (dvs. mell-
an januari och juni). I stort sett samma resultat framkommer då Dahl-
gren (2013:8) granskar samtliga 518 ishockeyspelare födda år 1991 
och som deltog i TV-pucken. Bland dessa var 71 procent födda någon 
gång under årets första sex månander; uppdelat i kvartal såg fördel-
ningen ut som följer: januari–mars (39%); april–juni (32%); juli–
september (19%); oktober–december (10%). Dahlgren har vidare tittat 
på ungdomslandslagens spelare och när på året de är födda. Från 
team 16 ända upp till team 20 är det en markant överrepresentation 
(varierar mellan 70–92%) av spelare födda under årets första sex mån-
ader. När det rör sig om seniornivå (landslaget; Elitserien; All-
svenskan och division 1) är skillnaderna inte lika markanta men lika-
fullt återfinns samma linjära samband (Dahlgren 2013:15). 
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     När det rör sig om framgång, i synnerhet vad gäller ungdoms- och 
juniorishockey, är det tveklöst mer fördelaktigt att vara född tidigt på 
året (Gibbs et al. 2011:648). Inom den nordamerikanska ishockeyn 
återfinns termen ”järnlagen” (the iron law), som syftar till att ge ut-
tryck för den lagbundenhet som gör gällande att minst 40 procent av 
spelarna i så kallade minor leagues (dvs. ligor som befinner sig under 
NHL, vilken är en så kallad major league) är födda under årets tre 
första månader. Gibbs et al. (2011:645, egen översättning) skriver följ-
ande angående en sådan upptäckt: 
 

För det första är spelare som är födda i januari, februari och mars helt enkelt 
större och därav [inledningsvis] bättre spelare än de som är födda senare på 
året – den primära effekten. För det andra ges dessa spelare större möjlig-
heter till utveckling genom att dels få spela fler matcher mot tufft motstånd, 
dels få mer konkurrenskraftig träning – den sekundära effekten – vilket med-
för att de ägnar mer tid åt kvalificerat utövande. 

 
Tveklöst är det en fördel att vara född tidigt på året i och med att det 
initiala fysiska övertaget förser personen ifråga med fler och bättre 
möjligheter till ytterligare idrottslig utveckling (Nolan & Howell 
2010). Detta medför inte sällan att gapet mellan de mer fysiskt utveck-
lade spelarna och de som ligger en bit efter ökar, vilket kan få de sen-
are – som inte ges samma förutsättningar till idrottslig utveckling – 
att misströsta med följden att de lättare ger upp, dvs. slutar med 
idrotten ifråga. Barnsley et al. (1985) respektive Nolan och Howell 
(2010) påpekar att omkring 30 procent av ishockeyspelarna i NHL är 
födda under årets tre första månader, vilket är en viss överrepre-
sentation i jämförelse med vad som skulle vara förväntat vid en 
normalfördelning. Gibbs et al. (2011:645) konstaterar dock med hän-
visning till andra studier som undersökt den relativa ålderseffekten 
inom idrott att den, inte alldelses förvånande, minskar i takt med 
stigande ålder, och de hävdar till och med att utvecklingen i viss mån 
går i motsatt riktning. För detta argument har Gibbs et al. (2011) valt 
att titta på NHL All Star Team22 respektive Kanadas OS-lag i ishockey 
under olika år, och de kommer fram till att där är det faktiskt en 

22 Efter varje säsong utses NHL:s bästa femma (1 målvakt, 2 backar, 1 center, 2 ytterforwards). 
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underrepresentation av spelare födda under de tre första månaderna 
på året – exempelvis var endast 13 procent av spelarna i det kanad-
ensiska lag som vann OS-guld år 2010 födda under årets tre första 
månader. Gibbs et al. (2011:648, egen översättning) skriver: 
 

Varför skulle tidigt missgynnande leda till längre karriär? Även om vi lämnar 
denna gåta åt framtida studier, anser vi att det finns en övertygande förklar-
ing. Som Schorer et al. (2009) hävdar; spelare födda senare på året utmanas 
av deras – något äldre – lagkamrater. Denna ”underdog”-hypotes ställer den 
relativa ålderseffekten på ända. Vad som verkligen utgör en elitspelare kan 
helt enkelt vara förmågan att besegra oddset, inkluderat den relativa effekten 
av ålder. 

 
Nolan och Howell (2010:512, egen översättning) kommer till följande 
slutsats: 
 

När på året man är född spelar inte lika stor roll som vad tränarna gör för att 
lära och utveckla spelarna när de väl befinner sig på isen. 

 
Det är inte enkelt att kunna förutspå kommande framgång. Peterson 
(2004) som är kritisk till tidig selektion inom idrotten konstaterar att 
det är vanligt att man ”letar efter talang men finner fysisk mognad.” I 
många fall förväxlas alltså talang och fysisk mognad på så vis att den 
som är tidig för sin ålder obefogat kan omtalas i termer av att vara en 
så kallad talang, eller åtminstone mer talangfull än sina jämnåriga – 
men inte lika fysiskt utvecklade – kamrater. Att vara född tidigt på 
året är alltså en stor fördel i unga år (mer eller mindre oavsett idrotts-
gren) då det ofta medför ett fysiskt övertag som kan vara helt avgör-
ande i konkurrensen om lagens begränsade platser.  
     För de ungdomar som har ambitioner och drömmar om en komm-
ande yrkeskarriär inom idrott är det för de allra flesta mycket viktigt 
att bli uttagen till olika typer av regionslag (t ex TV-pucken för is-
hockeyspelare) då det högst påtagligt påverkar möjligheten att sedan 
komma in på idrottsgymnasium, vilket i sig avsevärt ökar chansen till 
en kommande idrottskarriär. Andreas Hägglund som är redaktör på 
Hockeymagasinet.com skriver: 
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Vi har inom ishockeyn TV-pucken som är en distriktslagsturnering där alla 
distrikt skickar det man för tillfället tycker är sina absolut bästa spelare och 
efter detta arrangemang så påbörjas sökningarna och selekteringen till 
landets olika hockeygymnasium.23 

 
Vad gäller just regionernas/distriktens TV-puckslag (där inkludering 
och exkludering i hög grad påverkar den kommande utvecklingen 
inom idrotten) kan uttagningarna och gallringarna påbörjas redan då 
barnen är 12 år (alltså 2–3 år innan den viktiga turneringen äger rum). 
Inledningsvis tas det i respektive region vanligen ut en trupp om ca 
60 spelare som inbjuds till ett antal så kallade zonläger. Det är i 
huvudsak från denna grupp som det slutliga regionslaget tas ut och 
den 12–13-åring som inledningsvis ställs vid sidan av, har förhåll-
andevis små chanser att under resans gång ta sig in för att på allvar få 
en chans att visa vad man kan. Från den inledande gruppen bestå-
ende av de ”lyckligt lottade” som på olika bedömningsgrunder har 
fått chansen att konkurrera om en plats i TV-pucken ska emellertid 
två tredjedelar gallras bort. Inom varje region finns det vanligtvis ett 
fåtal spelare som under uttagningsprocessen (12–15 år) sticker ut från 
mängden i den mån att de är betydligt skickligare än de övriga. Dessa 
unga ”stjärnor” har självklart en given plats i regionslaget men vilka 
som ska tilldelas de övriga platserna är betydligt mer diffust och god-
tyckligt. Expertkommentatorn och tillika före detta förbundskapten 
för det svenska ishockeylandslaget Leif Boork har sagt att ishockey 
inte är någon exakt vetenskap, vilket tydligt illustrerar den skillnad 
som finns angående bedömningar om olika spelare och hur bra de är. 
Vid sidan av subjektiva bedömningar om olika spelares skicklighet, 
och det faktum att ett lag behöver ha olika typer av spelare, har det 
framförts kritik om att laguttagningar också baseras på släktskap, 
vänskapsrelationer, politik och så vidare. Det förefaller inte ovanligt 
att den som ansvarar för respektive års TV-puckslag till vardags är 
huvudtränare i någon av regionens ishockeyklubbar och dessutom 
har en ishockeyspelande son i den åldergrupp som ska spela TV-
pucken. Oavsett om det faktum påverkar vem/vilka som blir uttagna 
eller inte, så skapar det i alla fall misstänksamhet och misstro.  

23 http://www.hockeymagasinet.com/hockeynyheter/ge-aldrig-upp/ 
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     Den oro och stress som många ishockeysatsande barn/ungdomar 
känner i samband med TV-pucken och det fortsatta idrottandet är 
långt ifrån obefogad; tränaren Mikael Tisell berättar: 
 

Jag har själv suttit i Leksand och sållat bland 150 spelare som vill in på 
hockeygymnasiet. Det första riktmärket är om du har spelat tv-pucken, och för 
vilket distrikt. Har du inte varit med är du i stort sett väck.24 

 
Dahlgren (2013:3) som har intresserat sig för framgångsfaktorer i an-
knytning till ishockey skriver: 
 

Efter TV-pucken börjar en gallringsprocess till landslaget. Gallringsprocessen 
kan liknas vid en tratt; av dem som spelat i TV-pucken (cirka 500), blir 136 
spelare uttagna till regionala samlingar. Av dessa väljs 34 spelare ut till elit-
samling och slutligen kommer 22 spelare väljas ut till det första landslaget 
som heter team 16. 

 
Till följd av svårigheter att förutspå framtida framgång (eventuellt i 
kombination med en human inställning till barns rättigheter att få 
vara med och delta) fördömer Martindale et al. (2005) tidig selektion 
baserad på uppfattad talang. De påpekar dessutom att få av dem som 
sedermera kom att bli exceptionellt framgångsrika var extremt dukt-
iga redan då de som barn påbörjade utövandet ifråga.  
 

          

 
För varje så kallad framgångshistoria finns med all säkerhet en oänd-
lig mängd misslyckanden. Vi får emellertid sällan höra talas om alla 
dem som oavsett område för passionen försakade allt, men vars an-
strängningar och uppoffringar inte mynnade ut i någon framgång; 
sådana personer skriver sällan några memoarer, figurerar i reportage 
eller är föremål för samhällsvetenskapliga studier (Grugulis & 
Stoyanova 2009:153). Ett – åtminstone delvis – undantag är dock 
Craig Williams som efter en kortare ”karriär” som rockmusiker gav 
upp den dröm som han alltsedan tioårsåldern hade haft om att bli 
rockstjärna: 
          

24 http://www.dn.se/sport/ishockey/lagg-ner-tv-pucken/ 
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Det var inte så mycket på grund av att jag var särskilt dålig, utan mer till följd 
av att jag inte var särskilt bra. Denna vetskap hade smugit sig på sedan en tid 
tillbaka, från det jag upptäckte att jag aldrig skulle kunna spela Jimi Hendrix 
solo i ”Red house” till att jag nyligen sett betydligt mer talangfulla band som 
ändå spelade på samma klubbar som jag och som bara var marginellt mer 
framgångsrika än jag. […] Det verkade vara dags att ge upp min rock ’n’ roll-
dröm (Williams 2007:232, egen översättning). 

 
Att betrakta Williams som ett delvis undantag har att göra med det 
faktum att det trots allt verkar ha gått förhållandevis bra för honom i 
yrkeslivet, exempelvis som manusförfattare åt tevebolag som NBC och 
filmbolag som Dreamworks och 21st Century Fox samt inte minst för att 
han fortfarande befinner sig i underhållningsbranschen. Trots en hel-
hjärtad satsning på en musikkarriär som aldrig riktigt tog fart und-
slapp Williams de lågkvalificerade jobben – i exempelvis fabriker – 
som musiker som Lemmy, Biff Byford, grabbarna i Black Sabbath, Def 
Leppard och Judas Priest betraktade som det enda alternativet till en 
försörjning som musiker; ett alternativ de alla skydde som pesten.   
     De allra flesta med storslagna drömmar, förhoppningar och till och 
med förvissningar om en framgångsrik karriär som rockartist, film-
stjärna eller ishockeyproffs kommer dock aldrig ens i närheten av att 
nå sin dröm. Roderick (2006b:18) konstaterar att många överskattar 
chansen att lyckas samtidigt som de underskattar risken att miss-
lyckas, vilket stöds av Parker (2000:63, egen översättning) då han fast-
slår att ”alltför många talangfulla spelare, verkar det som, har auto-
matiskt antagit att en överväldigande framgång är deras fotbolls-
mässiga öde…” Att vara helt övertygad om att senare kunna försörja 
sig på det som är ens passion framträder även i Røyseng et als. 
(2007:5, egen översättning) studie:  
 

En elev på scenskolan påpekade att när hon var sju eller åtta år vägrade hon 
att göra sina matematikläxor; hon ansåg att hon inte behövde lära sig mer 
matematik eftersom hon ändå skulle bli skådespelare. Hon framhöll [vid inter-
vjutillfället]: ”På sätt och vis hade jag det i mig hela tiden, att jag skulle bli 
skådespelare.”   

 
Eitzen (2001e:263, egen översättning) konstaterar att de som i unga år 
ägnar sig exklusivt åt passionen ifråga (och därmed försummar sina 
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studier) löper en stor risk för att senare i livet få uppleva att detta fått 
förödande konsekvenser: 
 

Idrott har en stark och bestående attraktionskraft […] ungdomar som viger 
sina liv åt att försöka bli idrottsstjärnor är, undantaget de lyckliga få, dömda 
att misslyckas både i idrotten och i den verkliga världen där idrottsliga färdig-
heter till allra största del är irrelevanta för positioner och karriärmöjligheter i 
yrkeslivet. 

 
Bland alla de unga som nästintill uteslutande tror att just han eller 
hon kommer att lyckas väl inom området för passionen erfar de flesta 
efter en tid att deras drömmar faktiskt inte kommer att bli verklighet. 
Bielby (2004:11, egen översättning) som har intervjuat personer som 
strävat och drömt om ett liv som rockmusiker konstaterar: 
 

Nästan samtliga intervjuades berättelser handlar om att hänga i – vänta på att 
slå igenom – trots kärva ekonomiska omständigheter och turbulens, för att 
slutligen tvingas inse att det stora genombrottet aldrig kommer. Berättelserna 
har en likartad struktur, oavsett om personerna var i 20-årsåldern, 30-års-
åldern, 40-årsåldern, eller till och med ännu äldre när kämpa-på-eller-ge-upp-
beslutet blev oundvikligt. De här berättelserna handlar undantagslöst om be-
skrivningar i linje med ”trots att jag inte lyckades, var det värt det.” Men när de 
återger sina berättelser blir det uppenbart att de försöker övertyga sig själva i 
lika stor utsträckning som de försöker övertyga intervjuaren. 

 
Anledningar till att man inte lyckades förklaras ofta av yttre faktorer 
och omständigheter. Efter att ha intervjuat ett antal idrottssatsande 
personer konstaterar Parker (1994:298, egen översättning): 
 

Endast en spelare upplevde att han inte kunde bli proffs på grund av brist-
ande förmåga och skicklighet. Alla de andra ansåg att de, under gynnsamma 
omständigheter, hade tillräcklig förmåga och skicklighet för att kunna spela 
professionellt. […] Oavsett orsak till att en proffskarriär [som amerikansk fot-
bollsspelare] var utom räckhåll ansågs inte personliga egenskaper vara en 
förklaring, istället angavs yttre faktor – det kunde vara otur, politik eller olyck-
liga omständigheter. Om något kunde lindra deras [krossade] drömmar om att 
bli proffs, var det medvetenheten om okontrollerbara omständigheter. 

 
Hur livet gestaltar sig för enskilda personer efter en eventuell illusion 
om en viss försörjning har förmodligen en hel del att göra med klass-
tillhörighet, inställning till utbildning och/eller förvärvandet av en 
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reservplan samt stöttning från omgivningen. Christensen och Søren-
sen (2009:129, egen översättning) som intresserar sig för problematiken 
kring ett förenande av studier och elitsatsning på fotboll konstaterar: 
 

Vad som alltför ofta inträffar är en halvhjärtad satsning på studierna och en 
fotbollskarriär i vilken den enskilde fotbollsspelaren inte blommar ut. Den om-
huldade värderingen som finns inom skolans kultur liksom inom idrotten an-
gående ett kombinerande av utbildning och fotbollssatsning tenderar att 
karaktäriseras av en idealbild av ”den fulländade idrottsmänniskan”, vilket är 
långt ifrån spelarnas egna erfarenheter av att hantera motstridiga under-
liggande föreställningar inom de två olika kulturerna.  

 
Vissa av dem som inte lyckas förverkliga sin dröm har ändå ganska 
stora möjligheter till en attraktiv försörjning som i och för sig inte är 
helt i linje med det stora intresset, eller som Allvin (1997) benämner 
livsprojektet, medan andra har kraftigt begränsade möjligheter till 
vad som ibland benämns i termer av det goda arbetet. Medan som-
liga satsar allt på sin dröm, utan något skyddsnät alls, ser andra till 
att ha en reservplan. Don Felder (f.d. Eagles) kan anses tillhöra de 
förra och Gene Simmons (Kiss) de senare: 
 

Pappa och jag kom inte alls överens. Vi grälade nästan varje gång vi sågs, 
vanligtvis om vad jag gjorde med mitt liv och min framtid. ”Hur länge ska du 
dröna omkring, spela gitarr och bli hög tillsammans med dina kompisar?” 
frågade han. ”Precis så länge jag vill” svarade jag och smällde ilsket igen 
ytterdörren bakom mig. Musik hade en gång varit det som förde oss samman, 
nu höll det på att splittra oss (Felder & Holden 2008:44, egen översättning).  

 
Allt eftersom tog bandet allt mer tid i anspråk och det verkade som att vi 
skulle kunna försörja oss som professionella musiker. För att försäkra sig om 
att jag inte gjorde något korkat lät min mamma mig fullfölja mina planer med 
bandet – eller vad som helst – under förutsättning att jag hade något att falla 
tillbaka på. Hon sade att jag var tvungen att studera vidare och skaffa mig en 
utbildning för den händelse att mina planer inte skulle förverkligas (Simmons 
2001:49, egen översättning). 

 
För merparten av de unga som har en stark passion för ett specifikt 
utövande (till exempel sport eller musik) tenderar en formell utbild-
ning vara av mindre intresse. I en studie av unga fotbollsspelare som 
ingår i klubbars talangprogram och därmed också ”tvingas” studera 
vidare konstaterar Parker (2000:65, egen översättning): 
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Inom talanggruppen fanns de som skulle föredra att inte fortsätta studera över 
huvud taget. För många ansågs utbildning vara ett slöseri med tid – tid som 
skulle kunna användas till träning, matcher och att ”lära” sig mer om deras 
valda yrke [dvs. fotbollsspelare]. 

 
Föga förvånande visar det sig att exempelvis professionella fotbolls-
spelare har avslutat sina studier tidigare i jämförelse med sina jämn-
åriga kamrater; dessutom har de lägre betyg än genomsnittet 
(McGillivray & McIntosh 2006:378). Eitzen (2001c:203) slår fast att de 
idrottsutövande amerikanska elever som ingår i skolors stora sats-
ningsprogram presterar omkring 200 poäng under genomsnittet på 
det amerikanska högskoleprovet (SAT). Förklaringen till detta ligger 
förmodligen inte i att dessa ungdomar skulle vara oförmögna att nå 
goda studieresultat eller att de skulle vara mindre intelligenta, utan i 
det faktum att de helt enkelt är mer motiverade och engagerande när 
det handlar om idrott. Dessutom utgör den ofta omfattande träningen 
och matcher/tävlingar ett betydande hinder vad gäller möjligheten 
att kunna ägna tillräcklig tid åt studierna, inte minst utanför den 
schemalagda undervisningen i klassrummet. I samband med att 
Magnus Hedman (numera f.d. professionell fotbollsmålvakt) som 14-
åring gick till fotbollsklubben AIK blev skolarbetet allt mer lidande; 
Hedman berättar: ”Vi tränade tre–fyra gånger i veckan och hade 
många matcher. Det gick allt mer ut över skolan. Men nu hade jag 
tagit ett stort steg i den riktning jag ville gå så det gjorde mig inte så 
mycket” (Hedman & von Sydow 2012:42). 
     Inom den amerikanska college-idrotten (som genererar enormt 
intresse hos den idrottsintresserade allmänheten och som i högsta 
grad är en kommersialiserad verksamhet) kan det handla om så 
mycket träning som omkring 30 timmar i veckan (Curry 2001:67). 
Motsvarande träningsmängd (20–30 timmar per vecka) är vanligt 
även bland elitsatsande gymnaster och då redan i åtta- och nioårs-
åldern (Kerr & Dacyshyn 2000:127). 
     Parker (2000:65) påpekar att många unga duktiga fotbollsspelare 
måste ta ledigt från skolan i tämligen stor utsträckning för att kunna 
delta i matcher, cuper och mästerskap, på såväl hemmaplan som 
utomlands. Detsamma framkommer i en studie av unga tävlingsrytt-
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are (Pummell et al. 2008:438). Joyce (2007:81f, egen översättning) kon-
staterar i anknytning till ishockey att: 
 

…många [ishockeysatsande] ungdomar sköter inte sina studier på high 
school. Endera medför kraven från ishockeyn att de inte kan ägna tillräcklig 
tid åt studierna för att få hyfsade betyg, eller så är de så övertygade om att de 
en dag kommer att tjäna miljoner i NHL att de skolkar från lektionerna.  

 
En av de intervjuade i Stråhlmans (1997:134) studie kommenterar 
svårigheterna att kombinera idrott och studier på följande sätt: 
 

…dom snackar om idrottsgymnasier, men då, man blir ju mycket bättre, det är 
bättre än ingenting, men samtidigt kör du i samma studietakt som klass-
kompisarna. Samtidigt som du då kanske tränar sex till tio timmar i veckan på 
skoltid men, sen när du kommer hem är det träning på kvällen igen och det är 
matcher och det är resor så du har inte samma chans. 

 
Tegnér och Runnander (2008) uppmärksammar att trots att man även 
från idrottsgymnaiseledningens sida påpekar att studierna måste pri-
oriteras är man väl medveten om att de elever som kommer till skol-
an först och främst är intresserade av att utöva sin idrott, vilket med 
viss automatik leder till att det traditionella skolarbetet kommer i 
andra hand. Från skolans sida försöker man lösa problemet med att 
somliga halkar efter i de formella studierna genom att under en viss 
tid ”plocka bort” dessa elever från idrottsträningen för att de enbart 
ska kunna ägna sig åt studierna och åt att komma ikapp (Tegnér & 
Runnander 2008:23). Det är emellertid högst tveksamt huruvida en 
sådan åtgärd faktiskt leder till önskat resultat. De personer som går 
på exempelvis idrottsgymnasium eller motsvarande (så kallade 
student-athletes i den anglosaxiska litteraturen) och som av olika an-
ledningar halkar efter i studierna tenderar i och med det att i allt 
större utsträckning identifiera sig med idrotten på bekostnad av trad-
itionella studier. Om man presterar under förväntan eller till och med 
riktigt dåligt i de teoretiska skolämnena kan det uppfattas som ett hot 
mot självkänslan, med följden att personen ifråga tar aktivt avstånd 
från sådant som förknippas med detta hot – i detta fall den akadem-
iska sfären – för att istället stärka banden till sådant som inte har 
någon direkt koppling till hotet ifråga; t ex idrott (Aronson et al. 
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1995). Ett sådant avståndstagande kan beskrivas i termer av en sorts 
”avidentifikation” (disidentification). Mot bakgrund av hur situationen 
ser ut för många idrottssatsande ungdomar och för att förstå varför 
de agerar som de gör, kan Osborne (1997:728, egen översättning) 
citeras: 
 

Teoretiskt sett bör elever som identifierar sig med skolan vara mer motiv-
erade till att lyckas i sina studier då deras självkänsla är direkt kopplad till 
akademiska framgångar. För de här eleverna är det belönande med goda 
skolresultat och bestraffande med dåliga. De elever som däremot inte ident-
ifierar sig med skolan har lägre motivation till att göra bra ifrån sig; för dessa 
elever finns inget samband mellan skolprestationer och självkänsla – goda 
prestationer är vare sig belönande eller bestraffande – vilket leder till att det 
saknas nödvändig morot för att lägga ner sig i skolarbetet. De här eleverna 
löper större risk för att få problem med skolarbetet, vilket resulterar i dåliga 
betyg eller att de helt enkelt hoppar av skolan. 

 
I många fall försöker föräldrarna – till de ungdomar vars stora pass-
ion exempelvis är fotboll – på olika sätt få dem att prioritera studierna 
eller åtminstone ta studierna på större allvar. Detta illustreras av följ-
ande kommentarer från Christensen och Sørensens (2009:121f, egen 
översättning) fokusgruppintervjuer med fotbollssatsande ungdomar:  
 

Det är min pappa som är mest angelägen om att jag går färdigt gymnasiet 
och får en examen. 

 
Mina föräldrar anser också att skolan kommer före fotbollen. 

 
De (föräldrarna) säger att jag i första hand måste satsa på utbildning, i andra 
hand på fotboll. Min pappa tycker att det är viktigt med kvalifikationer. 

 
Min mamma kan bli lite bekymrad över hur jag sköter mina läxor. För pappas 
del är det bara fotboll som gäller. 

 
Även sångaren Ian Gillan (Deep Purple) beskriver hur hans tidiga 
musicerande inte var särskilt uppskattat i hemmet:  
 

[Min mamma] ansåg att jag borde ta mina studier på större allvar och satsa 
på ett ansvarsfullt yrke – ju snabbare desto bättre! Jag misstänker att hon 
befarade att det roliga [i att spela musik] skulle ge mig konstiga idéer om att 
jag faktiskt skulle vilja försörja mig som sångare… (Gillan & Cohen 1998:24, 
egen översättning). 

 66 



Att studierna inte ges någon högre prioritet bland många vars dröm 
handlar om att kunna försörja sig inom området för passionen är inte 
någon revolutionerande upptäckt. Parker (2000:69, egen översättning) 
som studerat unga fotbollsspelare (som ingår i klubbars talangpro-
gram) beskriver det dagliga livet i skolan:  
 

…båda talanggrupperna försökte regelbundet upprätta sin egen agenda på 
lektionerna, låta tankarna vandra under arbetet i klassrummet, bara intress-
erade av att hitta ursäkter för att avbryta arbetsrutinerna, avleda lärarens upp-
märksamhet eller slippa undan skolarbetet genom ärenden till biblioteket, till 
matsalen, till toaletten eller till datasalen. För många av dessa grabbar hand-
lade inte skolan om lärande och/eller yrkesförberedande. Skolan handlade 
om att komma bort från det auktoritära i klubbkulturen, om att anta en ”skiter-
i-allt-attityd” till etablissemanget, om att flirta och fördjupa relationer med tjejer 
i syfte att höja sin maskulina status inom gruppen och skaffa sig alternativa 
former av underhållning under ensamma vardagskvällar. 

 
Till viss del kan det förmodas att klasstillhörigheten har en påverkan 
på individers olika inställning till – och insikt av – värdet av att ha en 
utbildning. Om föräldrarna själva är lågutbildade och/eller har neg-
ativa erfarenheter av skolan är det mer troligt att de inte heller före-
språkar, uppmuntrar eller kräver att deras barn ska ta studierna på 
allvar (Willis 1981). Givetvis är inte social klasstillhörighet eller tid-
igare erfarenheter av skolan allmängiltiga förklaringsvariabler till 
varför somliga prioriterar bort skolan medan andra inte gör det. En 
av de intervjuade fotbollssatsande ungdomarna i Christensen och 
Sørensens (2009:122, egen översättning) studie menar att föräldrarna 
helt enkelt inte kan påverka inställningen till skolan särskilt mycket 
och att de därför blir tvungna att resignera: 
 

De (föräldrarna) försöker få mig att ägna tid åt läxorna. Men de har vant sig. 
Det var inte svårt för dem att se att det är så här det måste vara. 

 
Då det i sanning existerar mycket små möjligheter till en försörjning 
som exempelvis fotbollsspelare (i likhet med många andra jämförbara 
sysselsättningar) kan man tycka att det vore klokt att ha en reserv-
plan, även om individen själv inte tror att någon sådan kommer att 
behöva verkställas. Många delar emellertid inte en sådan mogen och 
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förnuftig uppfattning. Den numera professionella låtskrivaren 
Andreas Carlsson minns tillbaka på sin gymnasietid och konstaterar: 
 

Jag kunde nu använda all min vakna tid till musiken, något som gick ut över 
skolarbetet som blev väldigt lidande. […] Jag var så bergsäker på att musiken 
var den enda vägen att skolan tycktes onödig (Carlsson 2010:48). 

 
De personer som skriver memoarer eller figurerar i olika reportage 
förenas vanligtvis av att de har lyckats med något som många andra 
inte klarar av – nämligen att förvandla en obetald passion till en in-
komstkälla. Även om dessa personer har tillräcklig talang och nöd-
vändig viljekraft för att lyckas kan utsikten till framgång i viss mån 
liknas vid roulett. Musikern Kid Rock säger: 
 

Vad många inte förstår är att jag har äventyrat allt jag någonsin haft för att 
komma hit. Jag offrade allt, satsade all energi på musik. Jag har sett andra 
göra likadant utan att det har ordnat sig för dem så som det har för mig. De är 
fortfarande kämpande musiker. Tack gode Gud för att det inte blev så för mig 
(egen översättning).25  
 

Låtskrivaren Andreas Carlsson skriver följande i anknytning till en 
tidig helhjärtad satsning på det stora intresset: 
 

Jag bestämde mig. Musiken skulle bli den stora planen. Det fick bära eller 
brista, men jag tänkte satsa allt på ett kort. Från den dagen var lärarnas 
förtvivlade försök att nå mig hopplösa. Jag blev en maskin med ett enda mål. 
Att lyckas (Carlsson 2010:36). 
 

I boken Gig: Americans talk about their jobs (Bowe et al. 2000) får vi ta 
del av ett antal (såväl okända som kända) personers kortare beskriv-
ningar av och resonerande om sina olika arbeten eller försörjnings-
sätt. Här finns bland andra Eric, vars dröm sedan länge har varit att 
bli konstnär men som nu – något desillusionerad – livnär sig som Art 
Mover, dvs. flyttkarl av konstverk; Eric säger: 
 

Det är bara en handfull personer som når berömmelse. Och det är en stor 
ekonomisk klyfta inom konstvärlden mellan de som har pengar och de som 
inte har det. Endera tjänar man stora pengar eller hankar sig fram på något 

25 Classic Rock Magazine, nr. 154, 2011. 
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dåligt betalt arbete. Ett tag trodde jag att jag skulle kunna undervisa i konst. 
Jag tänkte att jag skulle kunna vara lärare och ha ett hyfsat liv, med gott om 
tid att ägna mig åt min egen konst. […] Chansen att en yngre person får ett 
sådant jobb är väldigt liten och jag har sedan länge givit upp tanken på att 
undervisa. […] Så nu transporterar jag konstverk. […] …bär stora lådor inne-
hållande konst, från rika människors hem eller godsmagasin till museer eller 
andra godsmagasin. […] Mina arbetskamrater är till största del konstnärer. En 
del är musiker och några få är helt vanliga killar. […] …de flesta av oss har in-
sett att vi aldrig kommer att kunna försörja oss som konstnärer eller artister, 
trots att vi alla önskar att vi kunde det (Bowe et al. 2000:360f, egen över-
sättning). 

 
Willis (1981) studie av de engelska arbetarklassgrabbarna är en studie 
av social reproduktion, om klasstillhörighetens starka inverkan på 
individers liv. Samtidigt är det en konkret exemplifiering av hur 
människors val att utbilda sig, eller snarare att inte utbilda sig, till stor 
del påverkar det kommande yrkeslivet. Betydelsen av utbildning i 
relation till utförande av olika typer av arbete kan förvisso diskuteras 
i generell mening (Collins 1979) och möjligtvis blir frågan än mer 
relevant då det handlar om att försörja sig på en passion såsom musik 
eller fotboll. I realiteten förefaller många som livnär sig på sitt stora 
intresse eller har en hobbyliknande försörjning sakna utbildning ut-
över den obligatoriska skolgången, alternativt ha en utbildning utan 
någon större relevans för deras yrkesutövning.26 Inom flertalet 
hobbyliknande områden krävs inte heller akademiska kvalifikationer, 
vilket kan medföra att utbildning betraktas som oviktigt (Bourke 
2003). Bland de intervjuade i Grugulis och Stoyanovas (2009:145) 
studie av teve- och filmbranschen framkommer i enlighet med detta 
en åsikt om att man lär sig arbetet genom att praktiskt utöva det, inte 
genom formell utbildning. Det kan till och med vara så att akadem-
iska meriter snarare betraktas som en nackdel inom vissa områden: 
 

I det relativt autonoma fält som professionell fotboll utgör är kulturellt kapital 
till följd av akademiska kvalifikationer av litet värde för presumtiva arbets-
givare [fotbollsklubbar]. Det är faktiskt så att besittande av ett kulturellt kapital 
ofta anses oönskat i en bransch som uppfattas främja en anti-intellektuell 
kultur (McGillivray et al. 2005:104, egen översättning). 

 

26 Vissa yrken inom i synnerhet den kulturella sfären är emellertid kraftigt sammankopplade med 
formell utbildning, såsom symfonimusiker, operasångare, balettdansör. 
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Att enskilda individer inte prioriterar formell utbildning är dock inte 
så förvånande i de fall då det finns en stark passion för något annat, 
utanför skolans väggar. I Jälsäter och Mårtenssons (2008) studie av 
elitidrottssatsande gymnasieelever visar det sig (i enlighet med andra 
studier) att idrottsutövandet har en negativ inverkan på studierna 
som ofta prioriteras bort; något som konkret exemplifieras då före 
detta fotbollsspelaren Roy Keane (Keane & Dunphy 2003:1f, egen över-
sättning) uppger: ”För mig och mina kompisar var det fotbollen och 
inte skolan som var viktig i våra liv.” På motsvarande sätt var musik 
det som gällde för Don Felder (f.d. Eagles) som berättar att ”skolan 
intresserade mig helt enkelt inte. Jag gjorde minsta möjliga för att 
hanka mig fram” (Felder & Holden 2008:8, egen översättning); en åsikt 
som Ace Frehley (f.d. Kiss) uttrycker på följande sätt: ”Jag verkade 
helt enkelt inte kunna frambringa särskilt mycket entusiasm för att 
göra bra ifrån mig i skolan” (Frehley et al. 2011:19, egen översättning). 
En liknande inställning hade gitarristen Slash (f.d. Guns N’ Roses) som 
säger: ”När jag gick på high school var musik och spela gitarr det 
enda jag brydde mig om” (Slash & Bozza 2008:53, egen översättning). 
Även musikern Sammy Hagar har en liknande minnesbild: 
 

Efter att ha upptäckt rock ’n’ roll och tjejer, klarade jag mig knappt genom high 
school. Särskilt efter det att jag fick min första gitarr var det kört. Jag fick 
underkänt på allt. Lärarna brukade fråga: ”Varför anstränger du dig inte?” Så 
var det på high school. Allt jag brydde mig om var musik och tjejer (Hagar & 
Selvin 2011:20, egen översättning).  

 
För många uppfattas skola och utbildning stå i vägen för passionen, 
vara ett hinder för att kunna ägna sig helt och fullt åt det man helst 
vill. Även Christensen och Sørensens (2009:123, egen översättning) 
studie av fotbollssatsande ungdomar visar att de ”upplever skolan 
som något nödvändigt ont eller – i bästa fall – en underordnad och 
tidskrävande prioritet.” I Neil Strauss bok om rockbandet Motley Crue 
säger trummisen Tommy Lee: 
 

Musik var det enda jag tänkte på i skolan. Mina favoritlektioner var musik och 
grafisk design där jag kunde göra rock ’n’ roll T-shirts tillsammans med mina 
kompisar. […] Jag gick på mina tre favoritlektioner och skolkande från resten. 
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Hela eftermiddagarna spelade jag trummor medan mina föräldrar var på 
arbetet. (Strauss 2002:47, egen översättning) 

 
Det som somliga – i synnerhet lärare och föräldrar – skulle uttrycka i 
termer av att missköta skolan är ett tämligen återkommande tema i 
en mängd olika typer av upplevelseskildringar; gitarristen Ace 
Frehley (f.d. Kiss) berättar att hans betyg allt eftersom blev allt sämre: 
 

Jag minns att jag kom hem med B-, C-, och D-betyg och mina föräldrar 
klagade: ”Varför kan du inte vara mer som [dina syskon] Charlie och Nancy?” 
Jag brukade hålla upp mina händer i försvar. Rockband och tjejer, hur skulle 
jag ha tid till att plugga? ”Du slösar bort ditt liv” brukade min pappa säga sam-
tidigt som han skakade på huvudet (Frehley et al. 2011:6, egen översättning).   

 
Även bland de intervjuade före detta tennisspelarna i Stiers (2005:41) 
studie framkommer det att skolan ansågs inkräkta på deras dröm-
mar, i detta fall om att spela tennis: ”Sporten blev ett attraktivt altern-
ativ till skolan, med följden att spelarna ville avsluta sina studier så 
snart som möjligt för att istället koncentrera sig på tennisen.”  
     Christensen och Sørensen (2009:125) diskuterar eventuella svårig-
heter och konsekvenser av att försöka förena en elitidrottssatsning 
med traditionell utbildning och de konstaterar att det kan leda till: (a) 
synnerligen dåliga betyg, vilket bland annat försvårar möjligheten till 
eventuella framtida studier; (b) upplevelser av stress, tidspress och 
känslan av att slitas mellan passionen (i detta fall fotboll) och studier-
na, vilket stundtals kan vara förlamande; (c) avhopp från skolan; (d) 
mentalt sammanbrott. 
     För somliga utgör skolan emellertid mer än endast ett hinder som 
begränsar ett engagemang i andra mer attraktiva aktiviteter. Många 
vittnar om hur de ogillade skolan och också hoppade av så fort som 
det var möjligt. Sångaren Biff Byford (Saxon) slutade skolan när han 
var 15 år, vid samma ålder som gitarristen Ritchie Blackmore (f.d. 
Deep Purple; Rainbow) som säger: ”Jag slutade skolan när jag var 15 år, 
kunde inte komma därifrån fort nog” (Bloom 2008:14). Gitarristen 
Yngwie Malmsteen som inte ens gick klart grundskolan beskrivs som 
”ett envist musikaliskt geni vars intresse för gitarren var lika stort 
som ointresset att studera (Tengner 2013:28). Sammanfattningsvis ger 
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sångaren Ozzy Osbourne uttryck för det som många känner då han 
uppger: ”Jag hatade skolan. Hatade den” (Osbourne & Ayres 2009:13, 
egen översättning).  
     I samband med att ishockeyspelaren Börje Salming, som 18-åring, 
värvades till Brynäs IF ansåg klubbledningen att han borde skaffa sig 
en utbildning (i detta fall förkortad ingenjörsutbildning); något som 
Salming förvisso gick med på, men utan att lägga någon större energi 
på studierna: 
 

På omvägar tog han [Tommy Sandlin, Brynäs tränare] reda på att jag inte var 
nån stjärna i skolan och plockade mig ett par gånger åt sidan och frågade 
bekymrat vad det skulle bli av mig. Jag bara garvade och sa nåt om att jag 
fick väl bli gatsopare om det gick åt helsike med ishockeyn. Jag tyckte att 
Sandlin var lite löjlig som tjatade om att skolan var så viktig. Jag spelade ju 
bra i laget. Det kunde han väl nöja sig med (Salming & Liljedahl 2000:48).  

 
Den inställning som Börje Salming ger uttryck för i citatet ovan kan 
skönjas även hos de unga semiprofessionella fotbollspelarna i Christ-
ensen och Sørensens (2009:129,) studie, som trots att de i viss mån 
accepterar omgivningens uppfattning om att det är viktigt att utbilda 
sig ändå inte vet till vilken nytta: ”Det som gäller här och nu är fot-
boll.” McGillivray (2006:30, egen översättning) konstaterar i stort sett 
detsamma; för de ungdomar som ingår i fotbollsklubbarnas talang-
program – där en bärande tanke är att kombinera idrott med trad-
itionell utbildning – är ”utbildning av ringa värde, de koncentrerar 
sig istället enbart på sina till synes oundvikliga fotbollskarriärer.” 
Samma inställning framförs också av Hickey och Kelly (2008:478, egen 
översättning) som konstaterar att ”elitutövare är så fokuserade på att 
etablera och förlänga idrottskarriären att andra delar av identiteten 
inte anses särskilt viktiga…” I de fall man trots allt går med på att 
delta i olika typer av utbildningssatsningar (inför livet efter den 
aktiva karriären) gör man det halvhjärtat och mest för att andra vill 
och förväntar sig det. Motviljan till att studera eller på annat sätt för-
bereda sig inför livet efter idrottskarriären förefaller vara allmängiltig 
i den meningen att det inte verkar finnas några större skillnader mell-
an vare sig olika typ av idrottsgren eller nationalitet. 
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     Somliga som av skolan bedöms vara lågpresterande, lata och 
kanske till och med något mindre intellektuellt begåvade kan emeller-
tid visa prov på enorm arbetskapacitet, disciplin och förmåga att 
snappa upp och lära sig då det handlar om sådant som ryms inom 
passionen ifråga. Bandet Lynyrd Skynyrd vars medlemmar endera fri-
villigt hade hoppat av skolan, alternativt blivit relegerade kom tidigt i 
kontakt med Jimmy Johnson och Al Kooper som båda arbetade bland 
annat som musikproducent: 
 

Både Johnson och Kooper upptäckte att bandets samtliga medlemmar var 
vetgiriga, villiga att lyssna och snabba att anamma vad de lärt sig. De var 
hungriga avhoppare från skolan som äntligen hade funnit det rätta klass-
rummet [inspelningsstudion], de rätta lärarna och det rätta ämnet att studera. 
Och ingen elev eller student i något ämne har någonsin lagt ner sig mer än 
var och en av dem gjorde för att lyckas med sina föresatser (Odom & Dorman 
2003:56f, egen översättning). 

 
Det ovanstående kan kopplas till Røyseng et al. (2007:5) som slår fast 
att studerande inom musik, drama och konst är mer engagerade i 
sina studier än de som går mera traditionella utbildningsprogram. 
Omvänt är det mycket troligt att de som har en stark passion för ett 
visst område (t ex musik eller idrott) men av en eller annan anledning 
”tvingas” studera något annat, mera traditionellt som exempelvis 
företagsekonomi, omvårdnad eller personaladministration, är mindre 
engagerade i sina studier i jämförelse med elever eller kurskamrater 
som inte har en liknande stark passion för ett specifikt område vid 
sidan av den formella utbildningen. Konflikten mellan formell utbild-
ning (i detta fall datavetenskap) och passionen (i detta fall musik) 
synliggörs i följande inlägg på Internetsajten eleetmusic.com:  
 

Jag gick på tre olika college för att studera datavetenskap men hela tiden 
missade jag lektionerna eftersom jag var i mitt rum och höll på med trum-
takter. Till sist insåg jag att jag HATADE dataprogrammering… jag hoppade 
av skolan och beslöt mig för att flytta till [Los Angeles] för att försöka 
förverkliga min dröm (egen översättning).27 

 

27 http://eleetmusic.com/?p=2488 
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En av de intervjuade rugbyspelarna i Hickey och Kellys (2008:486, 
egen översättning) studie säger på motsvarande vis: ”Jag började på en 
kurs, tror det var i marknadsföring men ärligt talat brydde jag mig 
inte ett skit om det. Mitt enda intresse och fokus var träningen.” 
     Vissa idrottsklubbar förkunnar stolt hur de värdesätter formell ut-
bildning; hur de försöker underlätta ett kombinerande av idrott och 
studier och hur måna de är om att de unga aspiranterna skaffar sig en 
formell/traditionell utbildning som ett komplement till idrottsutbild-
ningen. Denna officiella hållning överensstämmer emellertid inte 
alltid med den verklighet som många utövare dagligen möter (Parker 
2000:73f). Inom vissa områden – som exempelvis fotboll – finns en ut-
bredd negativ inställning bland verksamma till det formella och trad-
itionella utbildningsväsendet. En sådan inställning har av allt att 
döma en socialiserande och förstärkande effekt på de yngre som 
drömmer om att kunna ha ett visst utövande som yrke. Genom att 
signifikanta personer som exempelvis äldre etablerade fotbollsspel-
are, fotbollstränare och ansvariga för olika typer av talangprogram 
explicit nedvärderar de teoretiska formella kunskaper som det tradit-
ionella utbildningsväsendet förmedlar påverkas de yngre aspirant-
erna. McGillivray och McIntosh (2006:381, egen översättning) skriver 
följande i anknytning till detta: 
 

Istället för att utnyttja de utbildningsmässiga möjligheterna i syfte att få 
skeptiska unga män att inse fördelarna med ett utbildningsmässigt kulturellt 
kapital som ett sätt att förbättra den egna situationen, utgör dessa möten 
[med signifikanta personers nedvärderande syn på utbildning] en stärkning av 
värdet av fysisk förmåga över akademiska färdigheter. Under sådana om-
ständigheter förblir diskurser om betydelsen av utbildning värdelösa – och 
irrelevanta – i det dagliga livet för dem som försöker förverkliga drömmen om 
att bli professionell fotbollsspelare. 

 
Trots retoriken om att det är viktigt att ta studierna på allvar och 
skaffa sig en formell utbildning finns det i praktiken en viss motsätt-
ning som framträder på olika sätt och på olika plan. En av de inter-
vjuade i Parkers (2000:73, egen översättning) studie kommenterar detta 
på följande sätt: 
 

 74 



Jag tror att det är en grej högre upp i klubbledningen, att utbildning är viktigt. 
På en lägre nivå ser de [till exempel tränare] hellre att vi är där [på klubben] 
och tränar än i skolan…[…] Som när jag blev godkänd [på slutproven] var det 
lite slitningar, för då anser de inte att man är en fotbollsspelare. De antar att 
man är [akademiskt] ambitiös, inte en av grabbarna… 

 
Även andra intervjuade vittnar om den negativa inställningen till 
akademiska framgångar, hur de blivit kritiserade och hånade för att 
vara skolpojkar, plugghästar och intellektuella av såväl tränare som 
andra spelare.  
     Då Robidoux (2001:100) talar om vikten av att vara kulturellt kom-
petent – i detta fall inom ishockeyns värld – har det betydligt mer att 
göra med en sorts yrkes- eller organisationskultur, än med såväl 
akademiska meriter och färdigheter som fackkunskaper inom utöv-
andet (i detta fall ishockey). Kultur i detta avseende handlar om så-
dant som ideologi och värderingar, vilka kommer till utryck i de dag-
liga rutinerna (Morgan 1986:112). Inom diverse områden – inte minst 
sådana som fotboll och ishockey – finns det starka kulturella normer 
och det är inte bara av intresse vad som förmedlas och tas emot, utan 
också hur, dvs. på vilket sätt de kulturella normerna sprids. För att 
återkoppla till den ovan citerade fotbollsspelaren som blev godkänd 
på proven i skolan, framträder det tydligt att frågan om vad handlar 
om att prioritera rätt, vilket i detta fall innebär att man inte ska ägna 
tid och energi åt formella studier eftersom det misstänks: (a) dra 
energi och fokus från fotbollsspelandet, att fotbollen går miste om en 
del av utövarens kapacitet och uppmärksamhet; (b) vara en indik-
ation på att fotboll inte uppfattas vara det enda, eller allra viktigaste i 
livet, vilket ses som tecken på bristande hängivenhet till och respekt 
för området. Sammantaget handlar det om att ett fokuserande på 
skolarbetet (eller för all del något annat, vid sidan av fotboll) är ett ut-
manande av fotbollens hegemoniska ställning. Hur de kulturella 
normerna förmedlas kan givetvis skilja sig åt men det förefaller som 
att olika grader av förlöjligande och förnedring inte är ovanligt. Dess-
utom finns alltid möjligheten till olika typer av bestraffning och 
exkludering; exempelvis kan ledningen låta en spelare sitta på bänk-
en i fotbolls- eller ishockeylaget som en påföljd av att denne har låtit 

 75 



annat inkräkta på området och/eller visat prov på vad som uppfattas 
vara bristande engagemang. 
     Att formell utbildning har en låg ställning bland vissa grupper har 
bekräftats av flera forskare, inte minst Willis (1981) som följt ett gäng 
grabbar från arbetarklassen som tydligt visar förakt mot det formella 
skolväsendet och istället hyllar det manuella ”riktiga” arbetet. På 
motsvarande sätt visar Fordham och Ogbus (1986) studie hur under-
presterande färgade elever motsätter sig utbildning och förlöjligar 
framgång i skolan genom att hänvisa det till något som är typiskt för 
vita elever, vilka man vill särskilja sig från. Även Eastman och 
Schrock (2008) har identifierat en negativ inställning till utbildning – i 
detta fall bland musiker i den amerikanska södern.  
     Renold (2001:369) framhåller att det finns omfattande forskning 
som visar att unga grabbar ofta betraktar akademiskt engagemang 
och framgång i skolan som någonting feminint och sådant som tjejer 
ägnar sig åt. Killar som är duktiga i teoretiska skolämnen (och mindre 
duktiga i exempelvis idrott) betraktas gärna som omanliga och blir 
inte sällan utsatta för kränkningar eller till och med mobbning. 
Grabbar som i olika utsträckning däremot tillhör gruppen ”sport-
killar” visar ofta en stark böjelse för en tydligt manlig, tävlings-
inriktad och kvinnofientlig kultur som kretsar kring idrott, att vara 
tuff och något av en casanova (Walker 1988). 
     I ett klimat där akademiska färdigheter genuint eller skenbart för-
aktas (av en eller annan anledning) lär sig den som trots allt har 
akademiska ambitioner att vara förtegen om dessa, liksom eventuella 
alternativa yrkesplaner (Parker 2000:73). Även Clayton och Humber-
stone (2006) som studerat fotbollsspelare som går på universitetet 
uppmärksammar hur akademiska ambitioner och akademiskt en-
gagemang nedvärderas och förlöjligas i en eller annan mening.28 
Clayton och Humberstone (2006:305, egen översättning) återger följ-
ande samtal som ägde rum i omklädningsrummet och vars upp-

28 Clayton och Humberstone poängterar att engelsk universitetsidrott inte alls har den elitsatsande 
prägel som kännetecknar amerikanska idrottsprogram på high school och framför allt college. 
Idrottandet på engelska universitet förväntas mer självklart komma i andra hand, till förmån för de 
akademiska studierna. Trots detta nedvärderas engagemang i studierna, åtminstone inför de andra i 
gruppen. 
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rinnelse var det faktum att Brad – en av spelarna – redan hade börjat 
plugga inför en kommande tenta: 
 

Brad:  Jag har bara pluggat lite grann och det är för att jag ska bort över jul. 
Steve:  Fy fan, jag ska inte plugga något alls förrän veckan innan eller så. 
Alex:  Inte jag heller. Han [Brad] har pluggat bara för att Erwing [en av 

lärarna] är kåt på honom och han vill inte göra sin lover-boy 
besviken, eller hur? 
 

Enskilda individer kan uppleva det vara minst sagt problematiskt att 
förena önskan om och behovet av att få gruppens/tränarnas gillande 
(och känna tillhörighet) med önskan om att prestera goda resultat i 
skolan. Det finns en viss risk för att behovet av social tillhörighet är så 
starkt att de som trots allt har akademiska ambitioner väljer att bete 
sig på ett sådant sätt att dessa ambitioner inte synliggörs för de andra 
inom gruppen. För att dölja en positiv inställning till utbildning kan 
dessa personer inför andra således uppträda på det sätt som förvänt-
as och som uppskattas inom gruppen. Det förefaller som att normen, 
för inte minst aspirerande fotbollsspelare, är att endast bry sig om det 
specifika utövandet (dvs. fotboll eller i förekommande fall annan 
aktivitet) och som en följd av det nonchalera formell utbildning. Även 
Clayton och Humberstone (2006:305, egen översättning) uppmärksam-
mar denna problematik: 
 

…trots att akademiska färdigheter och redlighet har en låg ställning inom 
fotbollens brödraskap, är det inte alls så att den här inställningen återfinns 
hos samtliga enskilda individer. När de andra fotbollsspelarna inte är när-
varande, i avskildhet med intervjuaren, var det faktiskt så att de flesta gav 
uttryck för att trots allt vara engagerade i sina studier… 

 
De intervjuade i Clayton och Humberstones (2006) undersökning 
skiljer sig dock från de som vanligtvis ingår i andra (jämförbara) 
studier i och med att de här befinner sig på universitet, inte i grund-
skolan eller på gymnasiet. Det är således inte lika sensationellt att de 
här personerna faktiskt är akademiskt ambitiösa. Vad som emellertid 
är mer intressant är hur kraftfull fotbollens (och även andra idrotters) 
anti-intellektuella kultur faktiskt är, i och med att inte ens de som går 
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på universitetet tillåter sig att i närvaro av de andra (universitetsstud-
erande fotbollsspelarna) erkänna ett akademiskt engagemang. 
     Parker (2000:70) uppmärksammar att också många lärare anser att 
de fotbollssatsande eleverna (så kallade student-athletes) struntar helt i 
skolarbetet och i hur man bör bete sig i skolan. Somliga lärare anser 
till och med att det är orättvist mot ”vanliga” elever att behöva gå i 
samma klass som de som ingår i fotbollsklubbarnas talangprogram 
eftersom de senare på olika sätt anses störa undervisningen. Även 
bland så kallade vanliga elever (dvs. sådana som inte ingår i olika 
typer av idrottsprogram) finns det en negativ syn på de idrotts-
satsande eleverna, vilket illustreras i de två följande citaten:  
 

Jag känner egentligen ingen av dem personligen. Givetvis går några i min 
klass men de är på sätt och vis ganska malliga och uppblåsta. Det verkar 
som att de har ganska höga tankar om sig själva. De går inte på särskilt 
många lektioner men när de väl kommer ser de verkligen uttråkade ut (Remer 
et al. 1978:627, egen översättning). 

 
Det irriterar mig verkligen att de anser sig stå över oss andra. Precis som att 
man skulle springa benen av sig för att få en dejt med någon av dem. De kan 
inte prata om någonting annat än sport och då enbart enstavigt (Remer et al. 
1978:627, egen översättning). 

 
Även Engstom och Sedlacek (1991) uppmärksammar en negativ in-
ställning hos ”vanliga” elever gentemot de elever som ingår i skolors 
idrottsprogram. För det första handlar det om en uppfattning om att 
idrottseleverna inte skulle vara kapabla till att få bra betyg i tradition-
ella skolämnen, vilket indikerar en övertygelse om att dessa inte är 
särskilt intellektuellt begåvade, kanske till och med en aning korkade. 
För det andra handlar det om en upplevelse av att skolan på olika sätt 
särbehandlar idrottseleverna och att dessa får olika typer förmåner. 
De idrottssatsande eleverna kan också själva vara medvetna om att de 
inte har det bästa rykte bland övriga elever på skolan. Enligt de inter-
vjuade ishockeyspelarna i MacDonalds (2012:110) studie handlar det 
dåliga ryktet antingen om (a) avundsjuka till följd av att de andra elev-
erna gärna själva skulle vilja vara i deras position, eller (b) den stereo-
typiska bilden som gör gällande att idrottseleverna är stöddiga och för-
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väntar sig att bli beundrade och att de också behandlas annorlunda 
från skolans sida. 
     Den negativa inställningen gentemot idrottseleverna finns också i 
varierad utsträckning inom lärarkåren. En del lärare har av erfarenhet 
insett att det är extremt svårt att lära ut till – i detta fall – så kallade 
fotbollstalanger, att de inte är samarbetsvilliga och att de inte har 
respekt för någon annan än sig själv (Parker 2000). Åtminstone delvis 
ligger förklaringen till detta i att skolan av många anses vara ett 
hinder för passionen och tämligen onyttig till följd av en övertygelse 
om att man kommer att lyckas förverkliga sin dröm om att bli pro-
fessionell idrottare. Många vill och tycker helt enkelt att det är viktig-
are att ägna sin tid åt idrottandet än åt skolan. Dessutom kan det vara 
så att man anser att företrädare för skolan, i synnerhet lärare, inte tar 
passionen ifråga (exempelvis fotboll men för all del även andra intr-
essen och passioner) på allvar, något som förmodligen bidrar till ett 
eventuellt motstånd mot skolan och traditionell utbildning. Om män-
niskor runt omkring (t ex lärare) med varierad tydlighet nedvärderar 
det som personen ifråga värdesätter (t ex fotboll) är det mycket troligt 
att det utlöser försvarsmekanismer som kommer till uttryck på olika 
sätt – t ex i en oppositionell hållning gentemot skolan och dess värd-
eringar, normer och regler. Som bekant uppmuntras också en negativ 
inställning till skolan i varierad utsträckning av andra – lagkamrater 
liksom tränare. 
 

…som ett resultat av påtryckningar från signifikanta andra i sin arbetsmiljö 
lärde sig fotbollstalangerna att betrakta utbildning i ett visst sken; inte något 
som gav subkulturellt värde eller företräde, utan något som man ägnade sig 
åt på egen risk, något som var avgjort omanligt och något med potential att 
påverka det dagliga livet, såväl i fråga om identitet inom gruppen som 
acceptans från tränare (Parker 2000:74, egen översättning). 

 
En utbildningskoordinator som förespråkar att (unga) fotbollsspelare 
skaffar sig en traditionell utbildning säger:  
 

Det huvudsakliga problemet inom fotbollen är den anti-intellektuella kult-
uren… om det finns opinionsbildare som är negativa till utbildning, wow, det 
är väldigt smittsamt och skapar problem… fotboll handlar om att leva i en 
bubbla. Man äter tillsammans, spelar tillsammans, tränar tillsammans, umgås 
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med varandra på fritiden; kan man bara komma utanför den här bubblan är 
halva slaget vunnet (McGillivray 2006:30, egen översättning).  

 
De utbildningsinsatser som framförallt företrädare för olika fackför-
bund eller liknande sammanslutningar förespråkar riktar sig inte en-
bart till de yngsta utövarna, utan snarare till samtliga idrottare efter-
som ingen kan försörja sig som aktiv idrottare ända fram till den 
officiella pensionsåldern. Dock har dessa försök till att initiera en-
gagemang i traditionell utbildning varit ganska fruktlösa. 
     Att det kan finnas visst motstånd från idrottsklubbarnas sida gent-
emot utbildning, eller kanske snarare vad som helst som drar upp-
märksamhet, energi och koncentration från utövandet framkommer i 
följande uttalande från en person i tränarstaben:  
 

När allt kommer omkring är de här för att spela fotboll. Har de tid för annat, så 
visst. Men först och främst gäller det att prestera som fotbollsspelare. Jag 
menar, de kanske gör bra ifrån sig i någon företagsmiljö eller på någon kurs 
men de måste göra bra ifrån sig på planen. Precis som alla andra klubbars 
tränarstab är vår uppgift att skapa ett framgångsrikt fotbollslag och oavsett 
vad vi gör, blir vi bedömda utifrån lagets prestationer (Hickey & Kelly 
2008:491, egen översättning).  

 
En kanadensisk ishockeytränare på vad som eventuellt kan jämföras 
med ett svenskt idrottsgymnasium säger: ”Jobbet handlar om att byg-
ga ett framgångsrikt ishockeylag, men det borde egentligen handla 
om att lära ut kunskaper för livet” (MacDonald 2012:72, egen översätt-
ning). Vanligtvis går spelarna (som får sin utbildning betald och dess-
utom erhåller en liten lön) i skolan på förmiddagarna och tränar is-
hockey på eftermiddagarna. På frågan vad som är det bästa med att 
spela ishockey under dessa premisser svarar en av spelarna, Claude, 
följande: 
 

Det bästa? Det är att det här är första gången som man kan säga att hockeyn 
går före skolan. Visst är skolan mycket viktig, men det här är den enda 
gången i livet som tränaren säger åt en att hockey är viktigare än skola. Det 
är det bästa! (MacDonald 2012:87, egen översättning). 

 
Den anti-intellektuella kulturen som har identifierats inom exempel-
vis vissa idrotter och som uppmuntrar ett försummande av tradition-
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ella studier verkar få spridningseffekter på så vis att allt som är i bok-
form bör undvikas. Urstadt (2006:ix, egen översättning) skriver i intro-
duktionskapitlet till boken The greatest hockey stories ever told: 
 

När jag tänker efter har jag bara sett två hockeyspelare med böcker. Och 
båda två var målvakter, vilket på sätt och vis diskvalificerar dem från kart-
läggningen då det är välkänt att målvakter inte representerar något annat än 
sin egen excentricitet. Den ena var en juniorspelare på en lång nattlig buss-
resa mellan Corpus Christi, Texas och Lake Charles, Louisiana. Han hade 16 
timmar att slå ihjäl, så han läste en bok om målvakter. Den andra var Mike 
Richter, den berömde intellektuelle burväktaren i New York Rangers, och han 
bar på en skrämmande tegelsten till bok, förmodligen om logik eller sträng-
teorins problemområde, så det var en hoppfull syn. 

 
Även om somliga unga utövare av t ex idrott eller musik tankemäss-
igt kan förstå att en traditionell utbildning kan ha ett värde i någon 
obestämd framtid, förefaller det vara så oerhört mycket mer ange-
läget att helt fokusera på det som upplevs viktigt här och nu. 
     Att det krävs en total satsning för att kunna lyckas inom området 
för passionen verkar vara en generell uppfattning bland utövare, oav-
sett område. En av de intervjuade i McGillivray och McIntoshs (2006: 
379, egen översättning) studie säger att ”min bästa kompis var alltför 
engagerad i skolarbetet och han fick aldrig något [proffs-]kontrakt.” 
Detta uttalande överensstämmer väl med Stråhlmans (1997:133) kon-
staterande att ”antingen idrotten eller studierna blir lidande till för-
mån för det andra.” Woodruff och Schallert (2008:37) fastställer i viss 
samklang med det ovanstående att idrotten och skolan kan upplevas 
som två motstridiga kontexter för de idrottssatsande personer som 
ännu går i skolan.  
     Med stöd i Jean-Paul Sartre hävdar Steele (1997:613) att för att 
kunna förstå mänskligt handlande, måste vi först och främst betrakta 
människor som varelser i en specifik situation och vi måste också 
undersöka denna specifika situation; det är en förutsättning för att 
kunna förstå människor och deras ageranden. När det handlar om 
det potentiella spänningsfältet, motsättningen eller konflikten mellan 
å ena sidan studier, å andra sidan det stora personliga intresset eller 
till och med passionen (t ex idrott, musik, konst, dans eller teater) är 
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”identifikation” ett centralt begrepp. För att kunna upprätthålla goda 
resultat (oavsett om det är i skolan eller på exempelvis fotbollsplan-
en) krävs det vanligtvis att personen ifråga anser att goda prestat-
ioner inom det specifika området är viktigt för självbilden, dvs. upp-
fattningen om vad för slags person man är. För den som identifierar 
sig med att vara akademiskt ambitiös är goda resultat på prov och 
höga betyg avgörande för att må bra. Det handlar dock sällan om att 
man har ett stort personligt intresse (och i än mindre utsträckning en 
passion) för alla de (vitt skilda) ämnen man studerar: historia, mate-
matik, biologi och så vidare. Motivationen till att plugga kan snarare 
förstås i termer av ett medel (jfr: yttre motivation) för att nå ett efter-
traktat mål (gestaltningen av den slags person man vill vara). Den 
som däremot har en passion för exempelvis fotboll identifierar sig i 
högre grad med fotbollen än med skolan och studierna, och för denne 
är goda prestationer på fotbollsplanen (åtminstone känslomässigt) 
mycket viktigare än goda prestationer i skolan.  
     Enligt Steele (1997:613) underlättas eller i många fall kräver identi-
fikation med ett visst område eller utövande att det föreligger: (a) 
intresse; (b) egenskaper; (c) resurser, möjligheter, tillfällen samt (d) 
acceptans. Om det ovanstående saknas är det föga troligt att någon 
identifikation kan uppstå. Identifikation med ett visst område eller 
utövande – oavsett om det är studier eller något annat såsom idrott 
eller musik – kräver för det första att man som individ har någon 
form av intresse (direkt eller indirekt) för området/utövandet eller för 
dess effekter och följder. Ett direkt intresse kan handla om att ex-
empelvis spela fotboll eller studera engelska för att det i sig upplevs 
roligt; det är självmotiverande. Ett indirekt intresse kan handla om att 
idrotta för att bibehålla en viss social status eller om att plugga för att 
kunna få ett bra jobb i framtiden; detta handlar om en instrumentell 
motivation. Intresse (i en vid bemärkelse) kan sägas vara det mest av-
görande för identifikation. 
     Förutom intresse av något slag, kräver en identifikation vanligtvis 
att personen ifråga besitter nödvändiga egenskaper (förmågor och 
färdigheter). Dessa egenskaper kan handla om sådant som intellektu-
ell respektive fysisk kapacitet, tålamod och ihärdighet. Även sådant 
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som benämns i termer av anlag och talang aktualiseras i samband 
med egenskaper. Det finns individuella skillnader i våra förutsätt-
ningar att lära och behärska olika saker. Den som exempelvis har ett 
väl utvecklat öra för språk lär sig förmodligen att läsa och skriva (in-
klusive språkets grammatiska regler) snabbare än andra men även 
den som lider av läs- och skrivsvårigheter kan lära sig detta, om än 
med större ansträngning. Genom det handikapp som t ex dyslexi ut-
gör, är det emellertid mindre troligt att den som lider av detta utveck-
lar någon identifikation med skola och studier – snarare tvärtom.  
     Identifikation underlättas också av tillgång till olika resurser, möj-
ligheter, tillfällen. Detta kan handla om att man har föräldrar som på 
olika sätt stöttar och underlättar, oavsett om det rör sig om sådant 
som hjälp med skolans läxor eller skjuts till fotbollsträningen. Det kan 
också innefatta sådant som att man har tillgång till en fotbollsplan i 
kvarteret eller att det finns en teatergrupp på orten. Även sådant som 
förebilder spelar in. Det kan röra sig om att man exempelvis har en 
släkting som gjort ett icke traditionellt yrkesval eller det faktum att 
många professionella (i synnerhet engelska) fotbollsspelare kommer 
från arbetarklassen. Resurser, möjligheter och tillfällen förser indi-
viden med en chans att så att säga blomma ut.  
     Slutligen har acceptans betydelse för identifikation. Acceptans 
handlar om att personen ifråga känner sig välkommen inom området 
och uppskattas av dem som redan befinner sig där. Här kan klasstill-
hörigheten spela en viktig roll, på både gott och ont. Om man har en 
social bakgrund som traditionellt överensstämmer med utövandet 
(exempelvis arbetarklass och fotboll eller medelklass och studier) är 
det betydligt lättare att få acceptans i jämförelse med omvänt förhåll-
ande. Här spelar kamratgruppen med dess värderingar ganska stor 
roll. Om man växer upp i en hyreslänga i en fattig förort kontra i en 
villa i ett välbärgat område kan det finnas väsentliga skillnader i 
värderingar och attityder angående hur man ska vara. Det är betyd-
ligt lättare att anpassa sig till rådande strukturer än att gå mot ström-
men.  
     Det är mer naturligt att identifiera sig med sådant som man har 
bra förutsättningar för. För exempelvis så kallade idrottselever är 

 83 



deras stora intresse och passion idrotten ifråga. De identifierar sig 
mer eller mindre naturligt med idrotten, inom vilken det traditionellt 
finns ett visst förakt mot akademiska studier, och det kan vara svårt – 
i vissa fall till och med omöjligt – att identifiera sig med två motstrid-
iga områden, såsom skola och idrott. Steele (1997:614) som intresserar 
sig för de hinder som föreligger för individer tillhörande vissa grupp-
er vad gäller identifikation med skola och studier lyfter fram före-
komsten av stereotypiska uppfattningar och poängterar att det finns 
något hotfullt i att engagera sig i något som bryter mot den stereotyp-
iska bilden. Utan tvekan finns det en stereotypisk bild av i synnerhet 
den manliga idrottseleven som förkunnar att han är en stöddig kork-
ad ”sportfåne” som är akademiskt likgiltig och oduglig. Denna bild 
finns inte bara bland ”vanliga” elever och somliga lärare, utan också 
inom gruppen idrottselever där vissa har internaliserat denna upp-
fattning och medvetet alternativt omedvetet agerar på ett sätt som 
förstärker denna stereotyp. De specifika normer som vanligtvis finns 
inom alla tänkbara grupper kan skapa ett grupptryck vars resultat 
blir likformighet. Om det inom kamratgruppen finns ett motstånd 
eller förakt mot skolan och akademiskt engagemang föreligger det en 
stor risk att de som ingår i denna gemenskap anammar den rådande 
negativa attityden. Den som däremot ingår i en kamratgrupp där 
akademiska prestationer värdesätts och ger hög status är mer trolig 
att ägna mer tid och energi åt skolarbetet. I korthet kan det sägas att 
de kompisar man har påverkar hur man tänker och agerar. 
     Till följd av att intresse är den vikigaste faktorn för identifikation 
kan man förstå att många i en valsituation mellan studier och om-
rådet för passionen väljer det senare. Det är kanske oklokt (med tanke 
på de dåliga oddsen för att lyckas) men förståeligt, och kan relateras 
till det som Roderick (2006b, egen översättning) skriver i förordet till 
boken The work of professional football:  
 

Vad skulle kunna vara bättre än att spela fotboll för sin försörjning; att göra 
något som man älskar? […] Det finns ingen skönare känsla än den då man 
får visa prov på sin skicklighet, allra helst genom att göra mål inför en publik, 
hur liten den än må vara. 
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Att helt och fullt gå in för sitt stora intresse är ett återkommande 
tema, inte minst i memoarer av och biografier över personer som 
sedermera kom att bli framgångsrika inom sina respektive områden. 
Ett axplock: som ung spenderade ishockeyspelaren Sidney Crosby 
hundratals timmar åt att träna slagskott på bland annat en uttjänad 
torktumlare hemma i källaren (Joyce 2007:37f); före detta höjdhopp-
aren Patrik Sjöberg minns att han som 11-åring tränade fem till sex 
gånger i veckan (Sjöberg & Sjöberg 1994:41); fotbollsspelaren Zlatan 
Ibrahimović säger om de tidiga åren att han ”spelade jämt, jämt, 
jämt” (Karlsson & Wegerup 2008:17); före detta ishockeyspelaren 
Sven ”Tumba” Johansson (1931–2011) höll ständigt till på ishockey-
planen (Johansson 1958:11), och författaren Liza Marklund minns sin 
tonårstid med orden: ”Jag skrev hela tiden” (Rudberg 2008:21). Följ-
ande beskrivning från Börje Salming (f.d. ishockeyspelare) förefaller 
vara tämligen allmängiltig vad gäller tillvaron för de ungdomar som 
har en stark passion för ett visst område (oavsett om det är idrott, 
kulturellt utövande eller något annat): 
 

Man kan nog säga att vi slängde i oss maten, glömde läxorna och ägnade all 
fritid åt sport. Det var bara idrott i skallen på oss; fotboll, handboll, brottning, 
landhockey och så förstås riktig hockey. […] Skolarbetet och läxläsningen 
tänkte jag inte mycket på, i tonåren var det enbart hockey som gällde 
(Salming & Karlsson 1991:20). 

 
Förutom att ägna en minst sagt betydande del av sin tid åt det stora 
intresset har många också en vision och en ambition angående fram-
tiden. Exempelvis uppger musikern Eric Gadd att han redan i nioårs-
åldern hade en dröm om att bli popstjärna (Källqvist 2008:18) och för 
skådespelaren Maria Lundqvist framträdde visionen ännu tidigare – 
”jag visste att jag skulle bli skådespelerska redan när jag var fyra år” 
(Gran 2008:29). Den före detta ishockeyspelaren Mario Lemieux 
säger: ”Så länge jag kan minnas ville jag bli professionell ishockey-
spelare. Sporten blev min passion i det ögonblick jag kom i kontakt 
med klubba och puck” (Lemieux et al. 1997:11, egen översättning), och 
Joe Sakic (tillika före detta professionell ishockeyspelare) berättar att 
när han som fyraåring för första gången fick följa med sin pappa på 
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ishockeymatch visste han att det var ishockeyspelare han ville bli 
(Nyström 2004:63). Musikern Ace Frehley (f.d. Kiss) berättar å sin sida 
att han redan i unga år upplevde en ”passion att bli rockstjärna och 
försöka förverkliga mina drömmar. Hur galet det än låter, trodde jag 
verkligen att jag skulle lyckas” (Frehley et el. 2011:6, egen översätt-
ning). 
     Inom yrkesområden av mer eller mindre hobbyliknande karaktär 
förefaller det vara mycket vanligt att utövarna redan i unga år upp-
visar vilja och ambition mot en framtida försörjning på sitt stora intr-
esse. Som ett exempel på detta konstaterar Geierhaas (1984) utifrån 
intervjuer med 15 konstnärer att alla utom en ville bli konstnär redan 
i barndomen. Røyseng et als. (2007) studie av personer som genom-
gått utbildning inom musik, drama och konst visar detsamma; för 
dessa personer har det allt som oftast handlat om att förverkliga en 
livslång dröm.  
     I anknytning till att förverkliga en livslång dröm, påvisar Røyseng 
et al. (2007) att en betydande andel bland de studerande inom om-
råden såsom drama (75%) och konst (66%) säger sig ha vetat sedan 
många år att det är inom dessa områden de vill försörja sig, vilket är 
en avsevärt större andel i jämförelse med dem som studerar till ex-
empelvis lärare (34%) eller ekonom (17%). Liknande slutsatser kan 
dras från Gibsons (2003:203, egen översättning) konstaterande angå-
ende önskan om ett utövande inom den kulturella sfären: 
 

Att bli musiker, författare, konstnär eller regissör handlar för de allra flesta om 
en respons på ett hängivet konsumerande av ”kulturella produkter”; den 
känslomässiga respons som erhålls från olika typer av kulturell konsumtion 
leder till en önskan om att själv vara verksam i den kreativa produktionen; lära 
sig spela något instrument eller filmteknik, anmäla sig till en kurs i kreativt 
skrivande, grafisk design eller ljudteknik.  

 
Ett beslut om att satsa på en yrkesbana inom områden såsom konst, 
musik, idrott, teater och så vidare baseras inte på det så kallade rat-
ionella valet, en beslutsgrund som ofta anförs av ekonomer, utan är 
helt enkelt en respons på en naturlig talang och ett inre behov som de 
flesta andra saknar (Kaun 1991:396). Få personer skulle anse att det är 
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rationellt att satsa all tid och energi på att exempelvis försöka bli 
konstnär eller professionell ishockeyspelare då en sådan försörjnings-
position förmodligen är betydligt svårare att nå i jämförelse med 
andra allmänt sett attraktiva och goda arbeten. Bylsma och Bylsma 
(2001:19) uppmärksammar att från vilken stad som helst har det kom-
mit till exempel fler läkare (ett yrke de anser vara attraktivt) än pro-
fessionella ishockeyspelare. Utifrån en sådan iakttagelse är det för-
modligen mer rationellt att satsa på en utbildning till exempelvis 
läkare än att satsa på att bli yrkesspelare i ishockey. Emellertid verkar 
rationalitet och passion inte ha mycket gemensamt. 
     Att vara idrottare, konstnär, musiker, skådespelare och så vidare 
ses inom vissa grupperingar sällan som en förvärvad ställning, utan 
snarare som något förutbestämt och oundvikligt; det är närmast att 
betrakta som ett kall med begränsat utrymme för personlig viljerikt-
ning och val (Røyseng et al. 2007:2). Attraktionen är således så stark 
att man som individ helt enkelt inte kan värja sig. Huruvida det är 
rationellt eller inte att satsa på en försörjning som exempelvis konst-
när, rockmusiker eller ishockeyspelare är således ovidkommande för 
somliga med en stark passion för ett visst område och ett specifikt ut-
övande; för vissa personer fattas sådana beslut istället på högst emot-
ionella grunder. I anknytning till att betrakta sitt försörjningssätt som 
ett kall till skillnad från endast ett jobb likvärdigt andra eller för all 
del som en karriär, har Wrzesniewski et al. (1997:31) funnit att de 
personer som betraktar sitt arbete i termer av en förutbestämd livs-
uppgift (dvs. ett kall) tenderar att känna större tillfredsställelse med 
såväl arbetet som livet i övrigt. Utifrån ett slags lyckoperspektiv är 
det bästa kanske att följa sitt hjärta, satsa på en sysselsättning inom 
det område man är passionerad över, eller med andra ord: göra det 
man tycker är roligt istället för det man tror är förenat med goda 
chanser till anställning, hög lön och hög social status. 
     Att uttrycka sig i termer av dröm, kärlek eller passion är påtagligt 
återkommande i beskrivningar av att få sin försörjning från exempel-
vis musik eller idrott. Före detta proffsboxaren Åsa Sandell uppger 
att hon i och med de begynnande matcherna ”inlett ett långt, passion-
erat förhållande med en sport som ska visa mig vem jag är, och vem 
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jag vill vara” (Sandell 2009:22). En boxare i Wacquants (1995:510, egen 
översättning) studie uttrycker sig på ett liknande sätt när han säger: 
”Jag känner mig hemma i ringen. Jag känner att detta är min miljö, 
det är här som jag blir jag.” En annan boxare berättar: 
 

Jag älskar boxning. […] …det är vad som gör mig lycklig. Om jag inte ägnade 
mig åt det skulle jag inte trivas. Jag skulle säkert hålla på med något som inte 
vore bra. Jag tror att jag förmodligen skulle dö, du vet, för detta är vad jag 
lever för, för mig är det helt enkelt en fantastisk sport. Jag bara älskar att hålla 
på med det (Wacquant 1995:510, egen översättning). 

 
Bland dem som väljer att utbilda sig har ”fritidsintresset” (eller i före-
kommande fall passionen) sannolikt olika stor betydelse vad gäller 
val av utbildning. För somliga kan det vara helt avgörande medan 
det för andra har en lägre inverkan. Vissa intressen är dessutom 
lättare än andra att kombinera med det existerande utbildningsut-
budet och vissa intressen ger större möjligheter än andra till försörj-
ning. En person som har datorer och dataprogrammering som hobby 
har med all sannolikhet större möjligheter både vad gäller utbildning 
som försörjning i jämförelse med den som exempelvis har teater och 
skådespeleri som sitt stora intresse. I Holths (2012) studie av ingenj-
örer framkommer det att i synnerhet de manliga ingenjörerna allt-
sedan unga år haft ett mycket stort intresse för området (oavsett om 
det handlar om mekanik, teknik eller data) och hur självklart yrkes-
valet för många har upplevts; en av de intervjuade berättar:  
 

Ja, jag kommer ihåg när jag började. Jag fick första datorn på 80-talet. Det 
var det första stora intresset. Sen dess har det bara varit data som gällt. Så är 
det. Jag valde data i elevens val redan i åttan. Data på gymnasiet med 
teknisk inriktning. Och så gick jag ett fjärde år i Uddevalla med datainriktning. 
Ja, det var inte så svårt att välja inriktning på högskolan sen. Det ena gav det 
andra (Holth 2012:147). 

 
När man begrundar passion i relation till yrkeslivet och arbetsmark-
naden (dvs. möjligheten att kunna försörja sig inom ramen för pass-
ionen) kan man eventuellt gå så långt som att hävda att somliga pass-
ioner kan liknas vid en välsignelse medan andra passioner snarast är 
att betrakta som en sorts förbannelse.  
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     Under senare år har det trots allt blivit betydligt lättare att kunna 
förena hobby och utbildning genom de specialiserade gymnasieut-
bildningar som finns med diverse inriktningar, såsom sportfiske, 
teater, ishockey. Därmed inte sagt att det har blivit lättare att kunna 
försörja sig på sitt specialintresse. Att utbilda sig inom ett konstnär-
ligt område (såsom musik, dans, teater) är vanligtvis en sämre invest-
ering sett till (livs-)inkomst, än att utbilda sig inom något annat mera 
traditionellt område; ”En konstnärlig karriär är och förblir riskfylld” 
(Menger 1999:553). 
     Att konkurrensen är hård inom många ”hobbyområden” råder det 
ingen tvekan om. Vad gäller t ex idrottsutövande framkommer det att 
76 procent av kanadensiska unga i åldern 6 till 17 år deltar i någon 
form av strukturerad idrottsaktivitet (Guèvremont et al. 2008), och 
nästintill 70 procent av de svenska ungdomarna i åldern 13 till 15 år 
är medlemmar i någon idrottsförening.29 Bland amerikanska elever 
på high school utövar 62 procent någon lagidrott (Pate et al. 2000). 
Även om en övervägande majoritet av de unga ägnar sig åt aktivt 
idrottsutövande betyder inte det att alla dessa har drömmar och amb-
itioner om att senare kunna försörja sig på idrott även om många har 
det. Jack som spelade amerikansk fotboll på college säger: 
 

Tja, som du vet har ju alla drömmar… men jag utgick inte från att [drömmen 
om att bli professionell amerikansk fotbollsspelare] skulle bli sann. Jag tänkte 
inte lägga alla ägg i samma korg (Parker 1994:298, egen översättning). 

 
Även om utövandet – i detta fall seriöst idrottande – för åtskilliga 
unga kan ta mycket tid i anspråk och upplevas mycket betydelsefullt 
under skolåren kan det för många snarast betraktas som en övergå-
ende fas i livet i och med att engagemanget minskar i takt med att 
vuxenlivet närmar sig (Sands 1978). På motsvarande sätt är det inte 
ovanligt att ungdomar bildar rockband eller på annat sätt intresserar 
sig för musik på ett seriöst sätt under tonåren. För de allra flesta avtar 
och upphör dock drömmarna och visionerna om en framgångsrik 
karriär som rock- eller popstjärna, företrädesvis till förmån för mera 

29 Källa: Svenska Institutet. http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Child-care/Facts/Children-in-
Sweden/ 
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traditionella yrkesval, även om musicerandet kan kvarstå som en stor 
hobby (O’Shea 2012). Det är helt enkelt så att många som på olika sätt 
sysslar med – i detta fall – musik inte gör det med en intention att 
kunna försörja sig på det (Gibson 2003:207). Musikern Kjell Löfbom, 
mer känd som Kee Marcello (med ett förflutet i band som Easy Action 
och Europe), minns tillbaka på ett av de band han spelade med i sin 
ungdom och skriver: 
 

Senare bytte jag artistnamn och de andra bytte jobb: Tobba är idag skåde-
spelare (det är han som är trollet Tryggve i ”Häxan Surtant”), Lasse utbildade 
sig till kyrkomusiker, Kaj jobbar inom IT-branschen och Sven blev läkare 
(Marcello & Johansson 2012:39). 

 
Samma tema åskådliggörs i en biografi över gitarristen Yngwie 
Malmsteen, i vilken författaren Anders Tengner (2013:25f) – i anknyt-
ning till Malmsteens uppväxt – skriver: 
 

Ett problem var att hans kompisar spelade lite på skoj, medan det var blodigt 
allvar för Yngve [30]. Även flera år senare var det svårt att hitta folk som 
orkade hålla hans halsbrytande tempo. De flesta unga killar har mer än ett 
intresse och även om musiken dominerar, lockar fester och tjejer också. 

 
Det verkar som att många ägnar sig åt olika typer av utövande (t ex 
idrott eller musik) som en naturlig del av ungdomen; något som är 
roligt och som ger en gemenskap men trots det inte innefattar något 
uttalat mål eller någon innerlig önskan om att skapa sig en försörj-
ning inom området. I detta sammanhang kan en av de intervjuade 
kanadensiska ishockeyspelarna i MacDonalds (2012) studie nämnas, 
som trots att han går på vad som kan jämföras med ett svenskt 
idrottsgymnasium och spelar motsvarande J20-hockey (major junior) 
inte delar sina kamraters passion och drömmar om framtiden. Han 
heter Mike och säger att han helt enkelt råkar vara bra på ishockey 
och förvisso gillar att spela: 
 

Det var aldrig så att… killar som växter upp säger ”jag vill spela i NHL” och 
sådant, men inte jag. Jag spelar bara. Det här kommer att bli mitt sista år… 

30 Yngwie Malmsteen föddes som Yngve Lannerbäck, bytte sedan namn till Yngve Malmsten vars 
stavning han senare justerade för att få en mera anglosaxisk klang: Yngwie Malmsteen. 
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för som 20-åring kommer jag inte att slå igenom, så jag ska spela här, ha kul 
och kunna säga att jag kom i alla fall så här långt. Nästa år är jag tillbaka i 
junior A31 och så får vi se vad som händer. Jag är ganska sorglös och jag 
skulle inte ens säga att jag älskar hockey… Jag spelar för att ha något att 
göra och så slipper jag arbeta, men jag har inte det driv som vissa andra har. 
Visst, jag jobbar hårt när det krävs och vi tränar också hela sommaren och 
liksom sliter häcken av oss, haha. Men jag har inte det där drivet, att jag ska 
ta mig till NHL, så jag är ganska avspänd (MacDonald 2012:117, egen över-
sättning). 

 
En studie av svenska elitidrottande gymnasieelever i åldern 16–18 år 
visar emellertid att över 90 procent av dem som ägnar sig åt fotboll 
har som mål att kunna livnära sig på sitt stora intresse (Jälsäter & 
Mårtensson 2008), och närmare 85 procent av boxare tror – åtmin-
stone i början av karriären – att de har en chans att ”gå hela vägen” 
och bli världsmästare (Wacquant 1995:504). I anknytning till det fakt-
um att många ägnar sig åt sport och dessutom har ambitionen att 
kunna försörja sig inom respektive idrott konstaterar Remer et al. 
(1978:627, egen översättning): ”För de flesta är det inte realistiskt att tro 
att de kan skapa en försörjning [inom idrott] baserad enbart på deras 
skicklighet.”  
     Att det råder hård konkurrens framkommer också i en ESO-
rapport som visar att så många som en tredjedel av dem som går på 
idrottsgymnasium inte fortsätter på den inslagna banan efter avslut-
ade studier (Jonsson 2000). Detta kan relateras till att endast en fjärde-
del av de engelska ungdomar som ingår i olika typer av profess-
ionella fotbollsklubbars talangsatsningar (apprenticeship/traineeship) 
senare kan ha fotbollsspelande som yrke (Monk 2000). Bennett 
(2008:80f) påpekar att bland examinerade musiker (med inriktning 
mot klassisk musik) är det ytterst få som senare kan försörja sig som 
professionell musiker och beträffande dem som år 1994 examinerades 
från den anrika amerikanska skolan Juilliard i New York, var det så 
stor andel som minst 27 procent som senare visade sig ha lämnat 
musiken helt och hållet. 

31 Den kanadensiska juniorhockeyn delas in i tre olika nivår: den lägsta kallas Junior B, C, D; 
därefter kommer Junior A och den högsta nivån kallas Major Junior.  
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     Det är enormt svårt att slå sig fram och hamna bland de mest fram-
gångsrika inom de flesta områden. Under de tre år som Robidoux 
(2001:191) följde ett professionellt ishockeylag i den nordamerikanska 
farmarligan AHL32 var det endast tre spelare som flyttades upp till 
NHL-laget. Årligen lyckas endast 25 till 30 fotbollsspelare under 23 år 
ta sig till engelska Premier League33 (Sagar et al. 2010:213), vilket kan 
kopplas till Roderick (2006b:17, egen översättning) som konstaterar:  
 

…för att ”lyckas” inom elitfotbollen krävs det en grad av skicklighet och 
atletisk konstruktion som få personer har. Talang inom fotboll ses som något 
alldeles extra bland vissa grupper i samhället och bibehåller, för somliga, en 
aura av mystik; vissa spelare besitter en sorts talang som är svår för andra att 
ens förstå. 

 
De som kommer till college med drömmar och förhoppningar om att 
ta sig vidare till den amerikanska proffsfotbollen har svårt att ta till 
sig påpekanden om de små chanser som föreligger; en av de intervju-
ade i Parkers (1994:298, egen översättning) studie minns vad han kallar 
”tre-procent-talet” som företrädare för skolan höll under introdukt-
ionen: 
 

Jag kommer ihåg att det var någon som talade om för oss när jag började [på 
college] att se till att ta examen för att endast tre procent av oss kommer att 
bli proffs… Men jag tror att alla av oss tänkte: ”Äsch, skitsnack, det kommer 
vara fler i den här årskullen.” Jag antar att vi inte ville lyssna på sådant för du 
vet, man tänker helt enkelt att man kommer att besegra oddset. 

 
Möjligheten att kunna livnära sig som idrottare, musiker, skådespel-
are, författare eller liknande är sannerligen liten, vilket vissa seder-
mera framgångsrika personer informerades om i begynnelsen på ett 
mer eller mindre explicit sätt. Musikern Johnny Cash (1932–2003) be-
skriver i sina memoarer hur hans far ogillade hans musikintresse och 
bland annat proklamerade: ”Du kommer aldrig att bli något. Glöm 
den där gitarren” (Cash & Carr 2009:218). En liknande situation upp-
levde musikern Tony Iommi (Black Sabbath) vars föräldrar ansåg att 
han borde ta försörjningsfrågan på större allvar:   

32 AHL står för American Hockey League.  
33 Premier League är Englands högsta division i fotboll.  

 92 

                                                           



Mina föräldrar var inte särskilt förtjusta i att jag hela tiden sade upp mig [från 
mina arbeten] och båda skällde på mig: ”När ska du skaffa dig ett riktigt jobb 
istället för att envisas med det där gitarrplinkandet?!” (Iommi & Lammers 
2013:36f). 

 
Omgivningens skeptiska inställning till drömmen om och ambition 
att försöka försörja sig som exempelvis rockmusiker handlar inte bara 
om en eventuell uppfattning om att det inte skulle vara ett riktigt 
arbete, utan kan också grundas i vetskapen om hur svårt det är att 
realisera en sådan dröm. När musikern Ace Frehley (f.d. Kiss) som 
tonåring upplyste sina föräldrar om att han tänkte bli rockstjärna 
sade de: ”Det är alldeles för hård konkurrens, du kommer aldrig att 
lyckas” (Leaf & Sharp 2003:38, egen översättning). Musikern Geezer 
Butler (Black Sabbath) kommer å sin sida ihåg att hans föräldrar blev 
tokiga när han hoppade av skolan för att istället satsa på musik: 
 

Alla sade: ”Det är inget annat än drömmar som inte kommer att bli verklighet. 
Det kommer inte att leda någonstans. Inte en chans att du kan ha musik som 
yrke” (Popoff 2006:15f, egen översättning). 

 
Även musikern Tom Hamilton (Aerosmith) minns att hans föräldrar 
avrådde från musikerplanerna: 
 

Jag hade blivit antagen vid några högskolor och mina föräldrar ville att jag 
skulle acceptera något av erbjudandena. De blev galna när jag sade att jag 
istället skulle göra min grej tillsammans med Joe [Perry]. Min mamma var 
verkligen orolig men de kunde inte tvinga mig att studera vidare. De försökte 
tala mig tillrätta, sade att oddset för att lyckas [som rockmusiker] var 1 på 
50 000 (Davis & Aerosmith 2003:85, egen översättning). 

 
Rekommendationer om att ge upp sin dröm kan också komma från 
tämligen oväntat håll. Nikki Sixx, sedermera basist i det framgångs-
rika rockbandet Motley Crue, minns hur hans idol Brian Connolly 
(1945–1997), före detta sångare i Sweet, var föga imponerad när unge 
Sixx berättade att hans dåvarande band definitivt skulle slå igenom 
och exalterad undrade om Connolly möjligtvis hade något råd eller 
tips på vägen: 
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Han [Brian Connolly] avbröt mig: ”Visst, jag har hört allt det här förut grabben, 
Mitt råd är att du behåller ditt nuvarande jobb.” […] Jag var förkrossad. Han 
förvandlades från att ha varit min hjälte till att bli min fiende: en bitter rock-
stjärna sittandes på sin jävla tron i sin herrgård i London. Jag svarade ”jaha, 
det var tråkigt att du säger det.” Jag lade på luren och stirrade på telefonen i 
en halvtimme, osäker på om jag skulle skratta eller gråta (Strauss 2002:37, 
egen översättning). 

 
Det som Sixxs uppfattar som arrogans och nonchalans från Connollys 
sida kan mycket väl ha varit uppriktighet, grundad i egna erfaren-
heter eftersom medlemmarna i Sweet upplevde att de alltid kämpade 
i motvind. De ansåg sig missförstådda, illa behandlande och blev 
med tiden något förbittrade eftersom de aldrig nådde den grad av 
framgång de önskande och ansåg sig värda (Thompson 2010). Det är 
således mycket möjligt att Connolly skulle ha haft invändningar mot 
Sixxs beskrivning av honom som en ”rockstjärna på en tron”, då han 
snarast upplyste Sixx om de nästintill obefintliga chanser som före-
ligger vad gäller att lyckas (och bli lycklig) i musikbranschen.  
     Musikern Ace Frehley (f.d. Kiss) konstaterar i anknytning till de 
svårigheter som föreligger att ”man måste i viss mån vara avskärmad 
från verkligheten om man tror att man kan besegra en-på-miljonen-
oddset som alla de som vill lyckas i musikbranschen ställs inför” 
(Frehley et al. 2011:64, egen översättning). Att vara vad Ace Frehley 
kallar ”avskärmad från verkligheten” kan relateras till det faktum att 
aspirerande musiker (och förmodligen utövare inom andra hobbylik-
nande områden) tenderar att inte göra någon större skillnad mellan 
en önskvärd framtid och en realistisk framtid (Schnare et al. 2011). Kon-
kret innebär det att man inte bara drömmer om och hoppas på en 
framgångsrik karriär inom området ifråga, utan också att man be-
traktar detta önskade framtida tillstånd som ytterst realistiskt och 
kanske till och med mycket förväntat. Ett annat sätt att uttrycka det 
på kan vara att en äkta passion mycket väl kan fungera som en 
buffert mot en verklighetsbaserad bedömning av vad som är realist-
iska drömmar. En sådan inställning förefaller ha varit rådande hos 
trummisen Herman Rarebell som år 1971, vid 22 års ålder, lämnade 
hemlandet Tyskland för att söka musikalisk lycka i den engelska 
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huvudstaden London; Rarebell minns sin naivitet och berättar något 
ironiskt:  
 

Jag packade och begav mig till England med övertygelsen om att jag omedel-
bart skulle få en plats i något av de stora banden. Jag hade ju trots allt varit 
trummis i Mastermen, RS Rindfleisch och Fuggs Blues. Hur skulle jag ha 
kunnat förvänta mig annat än framgång med sådana prestigefyllda meriter? 
England bara väntade på mig, det var jag övertygad om och jag trodde verk-
ligen det, hur osannolikt det än låter. Som sagt, jag var inte den allra smart-
aste. När jag kom av båten i Dover och märkte att det inte fanns några skyltar 
med texten ”Välkommen Herman!” antog jag att det nog skulle ta en eller två 
veckor att bli medlem i [något stort band som] Uriah Heep. […] Det tog emell-
ertid inte lång tid innan jag märkte att jag inte var ensam […] Det musikaliska 
centra som London utgjorde, innebar att det fanns en massa musiker från 
hela kontinenten. Sverige, Italien, Frankrike, Belgien, Holland, Danmark… 
[…] Alla av oss strävade efter att slå sig in på den engelska musikscenen 
(Rarebell & Krikorian 2011:36f, egen översättning). 

 
Så kallade lyckosamma utövare kan emellertid själva – inte minst till 
följd av egen erfarenhet – vara mycket väl medvetna om det svåra i 
att kunna skapa en försörjning utifrån passionen ifråga. Låtskrivaren 
Andreas Carlsson liknar musikbranschen vid ”ett tombolahjul med 
betydligt större risk att dra en nitlott än att kamma hem den hägr-
ande storvinsten” (Carlsson 2010:8). Denna uppfattning/insikt kan 
relateras till trummisen Joey Kramers (Aerosmith) redogörelse för ett 
samtal med sonen Jesse om dennes framtidsplaner: 
 

Vid den här tidpunkten [mitten av 1990-talet] pratade jag med Jesse, elva år 
gammal, som hatade skolan och bara ville spela trummor. Han brydde sig 
inte om skolan för han var i den åldern då man inte bryr sig ett skit. Det han 
sade var så bekant, det var som att höra mig själv ett antal år tidigare. Vad 
kunde jag säga till honom? Jag sade: ”Jesse, det är kämpigt. För varje sådan 
som jag finns det tusen killar vars band inte slog igenom. Det gäller för 
skickliga musiker också. Och att ha mig som pappa kommer troligtvis bara att 
vara en nackdel vad gäller dina möjligheter i branschen” (Davis & Aerosmith 
2003:480, egen översättning). 

 
Även boxare i Wacquants (1995:523, egen översättning) studie nämner 
att de helst ser att deras söner satsar på något annat än boxning. En 
av de intervjuade säger: 
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…ingen boxare vill att deras son [ska boxas]. Jag menar, det var så till och 
med på [Jack] Dempseys tid: du vill absolut inte att din son ska boxas… Det 
är för kämpigt, det är helt enkelt för jävla kämpigt. […] Jag vill att han [sonen] 
ska ägna sig åt böcker och studera, jag har lite erfarenhet av skola och så-
dant, jag skulle kunna hjälpa honom. Mina föräldrar kunde aldrig hjälpa mig. 

 
Oavsett om man har omgivningens stöd eller inte kan det vara minst 
sagt slitsamt att följa sitt hjärtas röst. Vid upprepade motgångar kan 
det vara lätt att börja tvivla och fundera på om det verkligen finns 
någon möjlighet att kunna livnära sig på det stora intresset (Ojala & 
Norell 2006). En sådan situation illustreras på ett tydligt sätt av 
musikern Don Felder som berättar om det till synes ändlösa sträv-
andet mot att kunna försörja sig som musiker: 
 

Jag kände mig deppigare än någonsin tidigare under några månader och jag 
började undra om min pappa trots allt hade rätt. Jag var gift, nästan 25 år och 
hade jag inte lyckats vid det här laget skulle jag antagligen inte lyckas över 
huvud taget. Det fanns kanske ingen framtid för mig inom musik och kanske 
skulle jag ha skaffat mig en utbildning, som pappa alltid ville. Då skulle jag i 
alla fall ha haft något att falla tillbaka på (Felder & Holden 2008:78, egen 
översättning). 

 
Även låtskrivaren Andreas Carlsson minns att planerna på en karriär 
inom musikbranschen – företrädesvis som sångare – inte tog den fart 
och riktning som Carlsson hoppats på: 
 

Var allt en illusion? Visst, jag hade gjort en skiva och kände mer eller mindre 
hela branschen, men det fanns egentligen ingen riktig framgång att tala om – 
inte ens en guldskiva på väggen. Jag var tjugotre år och klockan tickade. Det 
här var inte scenariot jag målat upp i huvudet under gymnasietiden. […] 
Kanske borde jag börja plugga ändå. Släkt och vänner hade tryckt på med 
ihärdiga gliringar om att det kanske var dags för en riktig utbildning? Någon-
ting att falla tillbaka på som det så vackert hette (Carlsson 2010:74f). 

 
Ett beslut huruvida man ska kämpa vidare eller kapitulera är hos 
vissa förenat med, om inte en verklighetsbaserad vetskap så i alla fall 
en mental föreställning om vad såväl framgång som misslyckade 
skulle innebära. Ett fortsatt satsande är förenat med diverse försak-
anden och den belöning som möjligtvis väntar vägs mot det pris man 
eventuellt eller troligen får betala om satsningen inte slår väl ut. I an-
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knytning till detta kan Schnare et al. (2011:94, egen översättning) 
citeras: 
 

Det kanske inte finns någon mer mänsklig erfarenhet än att föreställa sig 
framtiden med dess möjligheter och samtidigt uppleva både hopp och fruktan 
vid tanken på den person man eventuellt kommer att bli. 

 
För det senmoderna samhällets människor finns en mängd olika livs-
val och en mängd möjliga framtider och därför är det inte bara natur-
ligt, utan också ofrånkomligt att planera sitt liv i en framåtblickande 
mening (Giddens 1991). 
 

Hederliga arbeten och lekfull försörjning 
 
Ibland kan man höra personer tala om sådant som ett ”hederligt 
arbete”. Förmodligen anspelar sådant och motsvarande uttryck på 
traditionella yrken, ofta med inslag av arbetarklasskaraktär. Det före-
faller handla om ett slags genuina, rättfärdigade yrken vars utövare 
förmodas besitta en viss redbarhet. Ett så kallat hederligt arbete är 
förknippat med förpliktelse, ansvar och pålitlighet. Enligt Bibeln (1:a 
Moseboken, 3 kap) får vi veta att ”i ditt anletes svett skall du äta ditt 
bröd”, vilket illustrerar den fortfarande existerande åsikten om att 
göra rätt för sig, företrädesvis genom hårt och slitsamt arbete. Paulsen 
(2010:21) skriver: ”Med industrin etablerades arbetet som en plikt i 
var människas vardag – arbetet blev ett styrkebevis, ett sundhetsteck-
en, en skötsamhetsmarkör.” I anknytning till en positiv syn på arbete 
lyfter Hörte (2009:13) fram upplysningsfilosoferna som ”såg arbetet 
som något nyttigt, som byggde upp nationens välstånd och de ställde 
det ”nyttiga arbetet” i kontrast till de icke-arbetande aristokraternas 
liv.” Man kan också ställa det ”nytta” arbetet som försiggår i fabriker, 
på byggen och på sjukhus i kontrast till det bland allmänheten upp-
fattat lättjefulla och lekfulla utövande som t ex idrottare och musiker 
ägnar sig åt. Dock kan det finnas väsentliga skillnader angående vad 
som är viktigt och betydelsefullt. Fair (1953:275, egen översättning) ger 
följande beskrivning av jazzmusiker: 
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Vilken aspekt som helst av alldagligt ansvarstagande upprör dem. […] Likt en 
katt håller sig jazzmusikern [the bopman] i rörelse; betraktar det omgivande 
samhället som något motbjudande – ett hopkok av illavarslande dominerande 
ideologier som helt fokuserar på allt det som är sekundärt i livet: pengar, be-
kvämlighet, vardagens trivialiteter och att upprätthålla fasaden.   

 
Om en aktivitet (i stort sett vilken som helst) betecknas och betraktas 
som arbete blir den föremål för ett uppvärderande (Wadel 1984), men 
det förefaller trots det finnas skillnader i värderingar och uppfatt-
ningar om olika typer av arbeten. Uttrycket ”hederligt arbete” utgör 
en slags kategorisering av vad som är legitimt att försörja sig på och 
vad som inte är det. Det handlar om vad som anses vara ”riktiga” 
jobb. Att vara snickare eller sjuksköterska betraktas antagligen – av 
en icke definierad allmänhet – som exempel på hederligt, riktigt 
arbete medan sysselsättningar som exempelvis bankdirektör eller 
arbetsvetare eventuellt kan generera större misstänksamhet, om än av 
olika anledningar. Då resonemanget utökas till andra aktiviteter och 
områden som till exempel sport och musik är det endast i undantags-
fall som sådant räknas som hederligt arbete eller som arbete över 
huvud taget. Bain (2005:38, egen översättning) fastställer att:  
 

…i de flesta människors medvetande är ”riktigt” arbete något som utförs på 
en arbetsplats, skapar mervärde, ger en monetär ersättning för att köpa 
ytterliga varor och tjänster och fullgörs under vissa reglerade timmar under en 
arbetsdag. Uppfattningen om vad ”riktigt” arbete utgör är så genomgripande 
att det blir svårt att inom ramen för existerande föreställning infoga en för-
ståelse för konstnärligt utövande. 

 
Roderick (2006b:30, egen översättning) konstaterar utifrån den all-
männa uppfattningen om arbete att: 
 

…arbete är motsatsen till sport och fritid: [arbetet] är något vi kanske inte 
föredrar att göra och för somliga är det enormt ansträngande. För anställda 
som exempelvis fotbollsspelare är det emellertid inte alltid tydligt hur arbete 
och fritid kan separeras. Arbete och icke-arbete kan inte urskiljas på basis av 
icke-arbete som fritid: för professionella fotbollsspelare är idrottande ett yrke. 

 
Hörte (2009:14) slår fast att: 
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…arbete kan ses på många olika sätt och ges många innebörder. Ett per-
spektiv som kombinerar synen på arbete som ett nödvändigt ont som krävs 
för individens försörjning och samhällets bestånd, men som samtidigt ger 
möjlighet till personlig och samhällelig utveckling kanske kan vara en rimlig 
kompromiss. För vissa individer och under vissa omständigheter kan de neg-
ativa aspekterna av arbete få överhand, medan för andra individer och under 
andra omständigheter kan de positiva överväga. 

 
Arbete är viktigt i människors liv (Furåker 1991) och det verkar också 
som att andras arbeten – i betydelsen vad de gör för att få sin försörj-
ning – är viktigt för människor av olika anledningar. När tidigare 
obekanta människor träffas är det mer regel än undantag att fråga 
vad den andra personen jobbar med (Bain 2005:25; Budd 2011:143). 
Svaret förser frågeställaren med åtminstone en viss föreställning om 
vad den andre är för en sorts person. Den som då svarar att han eller 
hon är författare, musiker, fotbollsspelare, konstnär, skådespelare 
eller liknande, kan mycket väl uppleva att det inte alltid uppskattas 
av andra, då sådana sysselsättningar snarast betraktats i termer av fri-
tidsintressen, hobbyverksamhet och avkoppling.  
     Omgivningens syn på olika typer av arbeten och försörjningssätt 
kan delvis kopplas till den forskning som studerar så kallade smut-
siga och/eller stigmatiserade arbeten. Sandström (2012) som intress-
erar sig för erfarenheter av att arbeta för så kallade stigmatiserade före-
tag (i detta fall inom porr- respektive vapenindustrin) visar att dessa 
personer tvingas utstå omgivningens fördomar om att de skulle till-
höra en speciell sorts människor med tämligen låg moral. Somliga av 
dessa anställda (som dock har ”helt vanliga kontorsjobb” med till-
hörande traditionella kontorsuppgifter) upplever att de – i diverse 
sociala sammanhang – inte får en rättvis chans att visa sitt riktiga jag, 
i synnerhet då det faktum att de arbetar för just det aktuella företaget 
i många fall är ett resultat av mer eller mindre tillfälligheter som 
delvis har med arbetsmarknadsläget att göra; inte minst utbudet av 
arbetstillfällen. Personer som har ett arbete som kan betraktas som 
”smutsigt” eller på annat sätt icke legitimt, onyttigt eller förkastligt 
ägnar sig i varierad omfattning åt omskrivningar av vad de gör. De 
intervjuade i Sandströms (2012:18) studie, som jobbar på företag som 
säljer pornografiskt material, vill inte gärna berätta detta för andra 
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och är därför medvetet vaga i beskrivningarna av sitt arbete, t ex 
säger vissa att de rätt och slätt jobbar på kontor med ekonomi och 
andra traditionella kontorsuppgifter. Liknande strategier framträder 
bland dem som försörjer sig på dataspelande i den virtuella Internet-
världen; istället för att säga att de ”spelar till sig” virtuella attribut i 
olika spel (såsom Second Life och World of Warcraft) som de senare sälj-
er i den ”riktiga” världen (företrädesvis via eBay), benämner de hellre 
sitt försörjningssätt i termer av tjänstearbete (Lee & Lin 2011:463). Att 
inte vilja avslöja för andra vad man försörjer sig på handlar i vissa fall 
om en uppfattning om att omgivningen betraktar det som en sorts lek 
eller som ett låtsasjobb utan nytta för samhället, i andra fall om en 
upplevelse av att omgivningen anser försörjningssättet vara omoral-
iskt eller till och med frånstötande. 
     Människor vill förvisso gärna läsa böcker, lyssna på musik, se på 
sport, beskåda konstverk, spela dataspel, gå på bio och teater men lik-
väl finns det en något skeptisk inställning till att livnära sig på att 
göra detta möjligt. Trots att många av eget intresse spenderar (stora 
summor) pengar i syfte att underhållas, beröras och fascineras av 
kultur och sport finns en viss indignation över hur mycket pengar 
somliga utövare tycks tjäna och/eller hur angenäm och lättsam till-
varon förmodas vara för alla dem som tjänar sitt uppehälle på vad 
som knappast kan kategoriseras som arbete. Vi tänker förmodligen 
sällan på hur livet skulle se ut utan böcker, musik, sport, konst, film 
och teater, data- och TV-spel med mera och vi reflekterar antagligen 
inte i någon större utsträckning över att det sannolikt krävs en ansen-
lig arbetsinsats för att förse oss med allt det vi uppskattar; ”som 
åskådare ser vi bara slutprodukten” (Torkelson 1998:111).  
     Det som är förströelse för de flesta människor är faktiskt arbete för 
några få, och den avkoppling, upphetsning eller välbehag som vi 
känner när vi på ett eller annat sätt konsumerar kultur och sport 
tenderar vi att oreflekterat överföra på dem som skriver böcker, kom-
ponerar musik, spelar fotboll eller uppträder på teatern. Robidoux 
(2001:50) konstaterar att för publik och supportrar är – i detta fall – 
professionell ishockey ett skådespel och en spännande tilldragelse, 
men för spelarna är det i högsta grad ett mycket osäkert konkurrens-
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utsatt yrke där det gäller att ständigt prestera tillfredsställande 
(arbets-)resultat.  
     Förvisso tillåts musiker, skådespelare, konstnärer, idrottare och 
andra jämförbara yrkeskategorier att mot ekonomisk ersättning 
(emellertid av högst varierad storlek) ägna sig åt det som troligtvis är 
deras passion. Den situationen att utövandet i regel är en passion 
tenderar att dölja det faktum att det även är ett lönearbete, i vilket 
arbetsvillkoren och omständigheterna kring arbetet inte sällan är 
undermåliga (t ex Robidoux 2001; Roderick 2006b). Eventuellt tror vi 
som inte försörjer oss på att vare sig spela musik, idrotta eller måla 
tavlor omedvetet att de som försörjer sig på sådant känner och upp-
lever exakt detsamma som vi som konsumerar eller på annat sätt tar 
del av deras prestationer; inte att dessa utövare skulle känna och upp-
leva något annat eller något ytterligare och då kan det vara svårt att 
betrakta ett visst utövande som arbete. Sångaren Biff Byford, som haft 
en internationell karriär i musikbranschen med bandet Saxon under 
drygt 30 år, säger: ”Att vara musiker ansågs inte vara ett riktigt jobb; 
under lång tid ansågs det inte vara ett yrke och fortfarande frågar 
min syster: Vad ska du göra när det tar slut? När ska du skaffa dig ett 
riktigt jobb?” (Byford & Tucker 2007:24, egen översättning). Likartade 
erfarenheter har sångaren Paul Di’Anno (f.d. Iron Maiden) som säger: 
”Min mamma har aldrig ansett det vara ett riktigt arbete, inte ens 
efter det att jag kunde försörja mig på det” (Di’Anno 2010:43, egen 
översättning). Patrik Sjöberg som vid 16 års ålder hoppade av gymn-
asiet för en hundraprocentig satsning på höjdhopp minns hur hans 
mamma hade invändningar mot detta beslut: 
 

”Antingen går du i skolan eller också jobbar du. Åtminstone halvtid”, säger 
hon i bestämd ton. För henne har friidrotten alltid varit något, som visserligen 
är viktigt och bra för mig, men här handlar det om att skaffa sig en god utbild-
ning eller åtminstone försörja sig på ett hederligt arbete. Att höjdhopp skulle 
kunna bli ett yrke för mig tror hon inte ett ögonblick (Sjöberg & Sjöberg 
1994:64). 

 
Musikern Johnny Cash insinuerar den skeptiska inställningen som 
verkar finnas bland allmänheten till att försörja sig på något av mer 
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eller mindre hobbykaraktär när han avslutar sina memoarer med 
orden: ”Det är dags för mig att börja arbeta [egen kursiv], eller att 
spela, om ni så vill. Det är trots allt vad vi musikzigenare kallar det” 
(Cash & Carr 2009:263). Även de som har ett arbete vars utövande 
betraktas som spontant och självvalt (t ex musiker, konstnärer och 
idrottare) känner i varierad utsträckning av nödvändighetens tvång 
som kommer av att arbetet måste generera en inkomst (Muirhead 
2004:5). Det är lätt hänt att vi utomstående betraktare och/eller kon-
sumenter inte för ett ögonblick försöker sätta oss in i den dagliga till-
varon för den som hela tiden måste prestera på en hög nivå – oavsett 
om det handlar om musik, konst, idrott eller skådespeleri. Om vi har 
svårigheter att sätta oss in i den osäkra, kravfyllda och ibland ångest-
framkallande sidan av dessa ”drömyrken” förefaller vi emellertid inte 
ha lika svårt att föreställa oss hur fantastiskt (i vid bemärkelse) det 
måste vara att kunna försörja sig på musik, konst, idrott och så 
vidare.   
     Att somliga utövare, såsom nyss nämnda Johnny Cash, själva be-
traktar sysselsättningen ifråga i termer av arbete – trots att vissa 
andra utanför området inte gör det – framkommer även i Wacquants 
(1995:502, egen översättning) studie då han konstaterar att ”boxarna ser 
inte träningen som en avkopplande fritidsaktivitet, utan helt klart 
som arbete.” Skiljelinjen mellan arbete och annan aktivitet är emeller-
tid inte entydig, inte ens bland utövare. Musikern Dave Grohl (vars 
karriär inkluderat musicerande med Nirvana, Foo Fighters, Them 
Crooked Vultures) säger att ”spela i ett band är inte arbete för mig. Det 
är min största passion. Det är det enda jag inte kan vara utan” 
(Heatley 2008:116, egen översättning). I anknytning till diskussioner 
om och gränsdragningar för vad som är arbete och vad som är någon-
ting annat kan Gibson (2003:209, egen översättning) citeras: 
 

Många av [de intervjuade] musikerna var ovilliga att betrakta sitt utövande i 
diskurser av ”arbete” och arbetsmarknadsrelationer. I viss mån är det en form 
av motstånd mot ekonomiseringen av kreativa aktiviteter, men det är också 
kopplat till den romantiska bilden av den imaginära identifikationen mellan 
dem själva, konsten och publiken. 
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Åsikten om att ett visst utövande inte skulle vara ett arbete eller en 
legitim försörjning kompletteras stundtals med åsikten att det till och 
med utgör en sorts motpol till att arbeta; något som framkommer då 
Hagstrom Miller (2008:437, egen översättning) återger utdrag från ett 
samtal med musikern Samuel Chatman om varför hans bröder spel-
ade musik: 
 

Lonnie gillade inte att arbeta. Han stannade alltid kvar på vägarna, han och 
Walter Johnson. Det var därför Walter spelade med oss, han ville inte arbeta 
och Lonnie ville inte arbeta så de höll sig borta, spelade musik. 

 
En liknande bild framkommer då Walker (2001:22, egen översättning) 
skildrar sångaren Bon Scott (1946–1980) från AC/DC: 
 

Bon var inte rädd för att arbeta, det var bara så att han föredrog att inte göra 
det. Det var faktiskt anledningen till att han började med rock ’n’ roll. […] Han 
ville undkomma det utarmande nio-till-fem-livet som slukar en stor del av 
själen i utbyte mot vad? En gnatig fru, ett enormt huslån, skrikande munnar 
att mätta? Det sista Bon önskade var en kvarnsten om halsen. Bon ville ha 
friheten att vakna när och var han själv föredrog. Han ville göra det han själv 
önskade, uppleva världen och ha möjlighet att ta del av allt. Han ville kunna 
gå upp på scenen, kråma sig och känna folks uppskattning.   

 
Morton och Wolfe (1991:33f, egen översättning) beskriver hur den 
färgade musikern DeFord Bailey (1899–1982) slapp undan det dagliga 
arbetet på gården hos en vit familj sedan kvinnan i familjen upptäckt 
hans färdigheter med munspel; Bailey säger: 
 

Från den dagen fick jag stå i rummets ena hörn och spela munspel för 
hennes sällskap. […] Innan hon visste att jag kunde spela fick jag arbeta som 
resten av tjänstefolket. Efter det larvade jag mig bara… jag gjorde aldrig mer 
något riktigt arbete. 

 
Det framgår med tydlighet att vissa aktiviteter – i detta fall musik – 
står i visst motsattförhållande till arbete, inte bara bland utomstående 
utan även bland utövare själva. Musikern Ace Frehley (f.d. Kiss) säger 
i anknytning till att han började få ekonomisk ersättning för sitt 
musicerande att ”jag kände mig nästan skyldig när jag fick betalt för 
att uppträda. Det kändes inte som arbete. Jag hade alldeles för roligt” 
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(Frehley et al. 2011:38, egen översättning). Detta är i stort sett identiskt 
med den åsikt som framförs av musikern Paul Stanley (Kiss) som 
säger att ”jag har så kul när jag står på scen, jag ser det aldrig som 
arbete” (Leaf & Sharp 2003:67, egen översättning). Uppfattningar och 
upplevelser som gör gällande eller åtminstone antyder att utövandet 
ifråga inte är något arbete – och i synnerhet inte något riktigt arbete – 
framträder även bland de intervjuade i Eriksson och Paulssons (2008) 
studie av att ha sin hobby som försörjning – såväl från omgivningen 
som inom sig själva. I anknytning till en sådan uppfattning säger 
Börje Salming, som vid tidpunkten fortfarande var aktiv som is-
hockeyspelare: ”Ibland undrar jag förstås om det inte är dags att bli 
vuxen, för visst är det en slags låtsasvärld jag lever i” (Salming & 
Karlsson 1991:23).  
     Att vissa försörjningssätt inte skulle vara legitima eller rekord-
erliga berörs också då de medverkande artisterna i teveprogrammet 
”Så mycket bättre”34 fick i uppdrag att utföra sysslor på en bondgård. 
Tanken var, åtminstone delvis, att skapa en kontrast till artisternas 
vanliga tillvaro och trots eventuell redigering från tevebolagets sida 
slås man av hur dessa artister ger uttryck för samma eller liknande 
gränsdragning som vanligtvis skiljer musicerande från arbete. Eva 
Dahlgren säger att ”det var nog faktiskt ’79, senaste gången som jag 
hade ett riktigt jobb” och Lena Philipsson säger att ”det enda jobb jag 
har haft över huvud taget, det är faktiskt på byggnadsnämnden men 
det var bara i några månader, precis innan jag började i Melodifestiv-
alen ’86.” Tomas Ledin säger å sin sida att ”jag har nog aldrig haft ett 
riktigt jobb, om inte sjunga och spela är det” och Mikael Wiehe säger 
vad som förefaller vara halvt på skämt, halvt på allvar att ”jag är ju 
arbetsskydd, det är därför jag blev musiker. Mocka i ladugården, hur 
kul är det? När man kan spela gitarr, dricka sprit och jaga flickor.” 
     När Keith Richards (sedermera gitarrist i Rolling Stones) i sin ung-
dom fick rådet av sin pappa att släppa de konstnärliga och musikal-
iska drömmarna för att istället skaffa sig ett så kallat ”riktigt” jobb, 
svarade han: ”Som vadå, göra glödlampor?” (Richards & Fox 

34 Programmet sändes i TV4, 2011-11-12.  
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2011:66). Det mycket korta refererade ”meningsutbytet” mellan far 
och son ovan innehåller ett par intressanta aspekter. Inte minst för-
sörjningsaspekten i sig, som kan handla om sannolikheten att kunna 
försörja sig inom – i detta fall – ett konstnärligt område (såsom mu-
sik) över huvud taget. Det barska rådet att skaffa ett riktigt jobb skulle 
kunna vara ett uttryck för en sorts omtanke; att det i sanning är ytterst 
svårt att kunna försörja sig som till exempel musiker. I en sådan (väl-
villig) tolkning skulle ett riktigt jobb vara likställt en sysselsättning 
som genererar en stabil inkomst (oavsett dess innehåll) och därför 
skulle musicerade inte vara ett riktigt arbete. Mer troligt är dock att 
det ligger en viss ståndpunkt bakom ordvalet ”riktigt jobb” som på 
ett eller annat sätt, kanske till och med undermedvetet och oreflekt-
erat, sorterar och kategoriserar olika sysselsättningar utifrån vad som 
är redigt och vad som inte är det. En sådan inställning kan kopplas 
till den uppfattning som gör gällande att ”arbete är som det är, inte 
som vi skulle önska att det vore” (Muirhead 2004:4). De allra flesta 
människor tillåts inte fördriva sina dagar med att spela musik eller 
måla tavlor, så varför skulle vissa slippa undan det nödvändiga, 
tvingande och sällan hänförande lönearbetet? 
     Det är mycket intressant hur vissa sätt att försörja sig på anses leg-
itima och hur andra inte gör det, och hur denna kategorisering mer 
eller mindre sker per automatik. Förmodligen skulle få människor 
ifrågasätta huruvida det verkligen är ett arbete att exempelvis till-
verka glödlampor i en fabrik, sitta i kassan på en mataffär eller under-
visa i något främmande språk på en grundskola; så hur kommer det 
sig att vi instinktivt kategoriserar vissa sätt att livnära sig på som 
arbete men inte andra? Till viss del kan förklaringen ligga i gräns-
dragningen mellan vad som å ena sidan anses alldagligt, tråkigt eller 
obehagligt, å andra sidan sällsynt, lockande eller roligt – både vad 
gäller en kollektiv gemensam uppfattning som en individuell sub-
jektiv åsikt. Även om en försörjning inte nödvändigtvis måste vara 
alldaglig, intetsägande, tråkig eller obehaglig för att kategoriseras 
som arbete bör den i alla fall inte vara exalterande, vare sig för be-
traktaren eller för utövaren. Det kan vara svårt att erkänna ett försörj-
ningssätt som för utövaren är förknippat med tillfredsställelse, lust 
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och glädje som ett arbete, i synnerhet då det förmodas innehålla så-
dant som frihet, valmöjlighet och kreativitet, vilka är attribut som de 
flesta förknippar med fritidsaktiviteter (Bain 2005:38). Då arbete i 
många människors tankevärld – på ett eller annat sätt – är synonymt 
med något mödosamt, trist och oangenämt, kan inte den som älskar 
sitt jobb anses arbeta, han eller hon förlustar sig. En sådan uppfatt-
ning, oavsett om den är medveten eller omedveten, förefaller vara 
tämligen utbredd bland människor i allmänhet. Magnus Nyström 
skriver i anknytning till sina första erfarenheter av yrket som sport-
journalist: ”Kunde man verkligen få betalt och samtidigt ha så här 
kul, tänkte jag. Det kunde man” (Nyström 2004:28). Anders Tengner 
som under många år arbetat som musikjournalist berättar: 
 

Det är många i min omgivning som under åren påpekat att jag hade världens 
bästa jobb. Och visst låg det något i det. När förstaklassflyg, limousiner, 
hotellsviter, gourmetmiddagar och storslagna fester i västvärldens metropoler 
inramade arbetstiden som bestod av personliga möten med världens största 
rockartister hade det varit förbannat dumt att klaga (Tengner 2011:446). 

 
Martin Popoff som försörjer sig som musikskribent och enligt egen 
utsago har en djup passion för musik säger: 
 

Det känns nästan aldrig som arbete, inte ens efter ett 12-timmarspass. […] 
Om jag är tvungen att jobba en hel lördag känns det ändå som att jag är 
ledig. Det är ingen skillnad för mig att arbeta en onsdag eller en lördag, båda 
känns som lediga dagar för jag ägnar mig ju ändå åt samma sak, oavsett om 
jag arbetar eller är ledig. 

 
Även Geoff Barton vittnar om glädjen i arbetet som musikjournalist: 
 

Jag började som reporter på [tidningen] Sounds sommaren 1974. Jag hade 
precis fyllt 19 år och var nyutexaminerad (från London College of Printing). 
Jag lyckades stiga i graderna; först som redaktör för recensionerna, sedan 
som biträdande redaktör och slutligen som chefredaktör. […] Det var under-
bart. Det bästa jobbet i hela världen. Det var så klart fantastiskt att arbeta på 
[tidningen] Kerrang! också, men det var en gyllene tid på Sounds – mellan 
1976 och 1980 – då tidningen enligt min uppfattning var den bästa musik-
tidningen av dem alla. Kontoret var fullt av impulsiva och livliga personlig-
heter, och atmosfären var elektrisk (Daniels 2010:23, egen översättning). 
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Somliga som försörjer sig på sin hobby upplever en viss avund från 
andra, vilket delvis grundas i att omgivningen tenderar att främst se 
det till synes tjusiga och lättjefulla, vilket ger bränsle åt en avund-
sjuka men också den stundtals skeptiska hållning omgivningen kan 
ha gentemot försörjningen. Att försörja sig på sin hobby genererar 
dock inte enbart avund eller skepsis hos andra, i vissa fall kan ett för-
sörjande på en hobbyliknande aktivitet anses moraliskt förkastligt 
och mer eller mindre motbjudande. Stebbins (1966:197, egen översätt-
ning) skriver följande angående jazzmusiker:    
 

Alltför ofta har jazzmusiker förknippats med narkotika, skumma barer i slum-
områden, prostituerade, kriminalitet, lösaktighet och samhällets avfällingar. 
[…] Precis som homosexuella, kriminella, nudister, politiska radikaler och 
psykiskt sjuka, betraktas ofta jazzmusiker som en av samhällets avvikande 
grupper och en del av samhällets problem. 

 
Oavsett om utövandet betraktas med avund eller motvilja förefaller 
det finnas en uppfattning om att det är ett sorglöst och lättvindigt sätt 
att försörja sig på. Musikern Joey Kramer (Aerosmith) minns att hans 
pappa ständigt uttryckte en åsikt om att sonens försörjningssätt måste 
vara helt kravlöst: 
 

Min pappa sade hela tiden: ”Joey, vilket liv du har!” Tjejer, bilar, pengar – du 
har det så enkelt och bekymmerslöst.” Så jag svarade: ”Pappa, du kan väl 
hänga med ut på turné och se hur enkelt det är?” (Davis & Aerosmith 
2003:325, egen översättning). 

 
Bland artister som musiker, skådespelare och dansare upplevs arbetet 
knappast som lättvindigt och det är vanligt med prestationsångest 
(Torkelson 1998), vilket hänger samman med en hög ambitionsnivå 
vad gäller individuella såväl som kollektiva prestationer (Theorell et 
al. 1987) samt att dessa prestationer ofta är till allmän beskådan 
(Roderick 2006a).  
 

I likhet med andra offentliga personer – såsom skådespelare och musiker – är 
fotbollsspelare ständigt utsatta för granskning av en åskådarmassa som 
anser sig besitta en viss grad av expertis (eller åtminstone ett visst kunnande) 
inom området. Som betalande åskådare anser de ha rätten att vädra sina 
åsikter (Roderick 2006b:3, egen översättning). 
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En av de intervjuade i Lear och Palmers (2007:28, egen översättning) 
studie kommenterar det offentliga utövandet som fotbollsspelare 
upplever, och säger: 
 

…det är svårt för man måste spela på högsta nivå varenda gång man går ut 
på fotbollsplanen och där finns 40 000 människor som betraktar ens presta-
tioner vecka ut och vecka in. Jag menar, du får inte en rörmokare att fixa en 
läcka med 40 000 människor som tittar på. 

 
En av de intervjuade amerikanska fotbollsspelarna i Parkers 
(1994:294, egen översättning) studie berättar: 
 

…när de rekryterade mig pratade de om hur underbart det skulle kännas att 
bli påhejad av [60 000] människor. De pratade aldrig om hur man hanterar 
[60 000] människor som buar ut en. Publikens burop kan verkligen vara hög-
ljudda och det är den värsta känslan i världen – att bli utbuad. 

 
Publikens påverkan lyfts också fram av en fotbollsspelare i Rodericks 
(2006b:156f, egen översättning) studie som säger: 
 

Det finns ingen skönare känsla än den då 30 000 människor hejar på en, men 
det finns inte heller mycket värre känslor än den då 30 000 människor buar ut 
en. Man går hem och tänker: ”Vad är det som händer, behöver jag verkligen 
det här?” Man börjar fundera på huruvida man gör det rätta. Hur kan jag 
förändra saker och ting? Och så börjar man oroa sig för mycket. Så är det för 
mig och det gör bara saken sämre snarare än bättre. 

 
Att få sina arbetsinsatser officiellt och noggrant granskade, ifrågasatta 
och inte sällan kritiserade belyser också Wilkinson (2006:21, egen över-
sättning) med hänvisning till en ishockeymålvakt som något retoriskt 
frågar: ”Känner du till något annat jobb där ett misstag medför att en 
röd lampa tänds bakom dig och 15 000 människor kallar dig klant-
skalle?” Den utsatta position som exempelvis ishockey- och fotbolls-
spelare befinner sig i, där ett misstag bevittnas och kommenteras i 
hårda ordalag av hundratals eller till och med tusentals människor 
och som dessutom kan rendera i att personen ifråga blir utbytt, 
bänkad eller till och med förlorar jobbet kommenteras på följande sätt 
av den före detta fotbollsspelaren Magnus Hedman: ”Hur skulle du 
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uppleva att bli petad från kontoret efter ett misstag?” (Hedman & von 
Sydow 2012:188). 
     Den eventuella känslan av personligt misslyckande efter att inte ha 
lyckats prestera enligt förväntningar framkommer också i Lindén och 
Torkelsons (1991:62) studie där en skådespelare berättar följande: 
 

Vi spelade en komisk pjäs på konserthuset och jag hade en replik där det 
kom garanterat ett skratt för varje föreställning. En dag mådde jag väldigt 
dåligt och spelade. Jag sa min replik och det var helt tyst, 800 människor satt 
helt tysta. Jag gick ut och grät. Jag kände mig totalt misslyckad över att jag 
inte kunde göra detta som jag skulle göra. 

 
Även musikerna i Dobsons (2011) studie berättar om den utsatthet de 
upplever i sitt yrkesutövande; i detta fall hur de blottar sin själ och 
hur de riskerar att bli sårade. En av de intervjuade säger: 
 

Om man komponerar sin egen musik tror jag att det är skillnad mot att bara 
spela andras låtar […] Man är verkligen sårbar, så man måste vara ganska 
beslutsam. Jag tror att alla, vilken musiker som helst skulle säga… att vi alla 
liksom har mycket självtvivel, i allt vi gör antar jag (Dobson 2011:246, egen 
översättning). 

 
Woody (1999:245) som intresserar sig för huruvida musiker skulle ha 
en speciell personlighet, konstaterar att de vanligtvis är bräckliga och 
sårbara. Som uppträdande musiker – och i synnerhet om man upp-
träder med eget komponerat material – blir såväl själva framförandet 
som i viss mån själen utsatt för offentlig granskning. Det är således 
inte särskilt märkligt om eller att musiker (och andra jämförbara 
yrkesutövare) känner sig utsatta, eller ”bräckliga och sårbara” som 
Woody (1999) uttrycker det. 
     Peter Freestone, före detta personlig assistent till Queen-sångaren 
Freddie Mercury (1946–1991) berättar om Mercurys olust i samband 
med vissa spelningar: 
 

Freddie avskydde att uppträda i de stora städerna eftersom publikens mot-
tagande oftast var mycket mer blasé och stillsamt i jämförelse med mindre 
städer. Varenda band och underhållare i världen uppträder i de stora 
städerna; de medverkar således till att det uppstår ett överflöd av ansenliga 
shower, vilket i sig innebär att människor är bortskämda med ett enormt 
underhållningsutbud. Det är dessutom i städer som LA, New York och 
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London som band upplever större påfrestning än vanligt vad gäller prestation-
er då de dessutom underhåller sina jämlika [dvs. andra artister], vilka har 
kommit för att kolla in konkurrensen. Ett av Freddies budord var: ”Man är 
aldrig bättre än det senaste uppträdandet.” Han upplevde att det inte 
behövdes mer än en missad hög ton för att det skulle spridas rykten om att 
han höll på att förlora sin röst, oförmögen att kunna prestera som tidigare 
(Freestone & Evans 2001:35, egen översättning). 

 
För många som försörjer sig på sådant såsom musik, teater, konst och 
idrott kännetecknas tillvaron av en mer eller mindre ständigt närvar-
ande oro som personer utanför området förmodligen inte kan före-
ställa sig, alternativt inte alls tänker på – de flesta människor ser 
endast glamouren. Eriksson och Paulsson (2008:29) konstaterar: ”Utåt 
sett syns endast den glamorösa sidan av hobbyn, där varken stress 
eller prestationsångest framkommer. Det som inte heller syns är all 
den tid som läggs ner och de långa dagar som det faktiskt innebär för 
dessa individer.” En liknande uppfattning framträder i Nordlings 
(2002:21) studie av dansbandsmusiker och han konstaterar att ”yrket 
uppfattas inte av musikerna själva som speciellt glamouröst. De är 
dock av den uppfattningen att det lätt kan uppfattas så av andra som 
inte är i branschen.” En av musikerna i studien säger: 
 

Det kan uppfattas [glamouröst] den tiden man står på scenen och det är en 
jävligt bra kväll och folk står och tittar och tycker fy fan vilket liv de har alltså, 
[…] ja visst men stanna kvar till klockan ett och se när vi ska packa ihop och 
möjligtvis ta en packöl nån kväll nån gång… (Nordling 2002:22). 

 
I detta sammanhang kan även den före detta trummisen i Scorpions 
Herman Rarebell – som på eget initiativ slutade i det då fortfarande 
framgångsrika och populära rockbandet till följd av minskad motiv-
ation och allmänt missnöje med tillvaron – citeras: 
 

Jag har haft, vad jag är säker på att många skulle kalla ett drömliv, även om 
jag själv aldrig skulle uttrycka det i sådana ordalag. Jag säger bara att mitt liv 
har varit som det har varit. Jag förstår att det är ett djupsinnigt yttrande men 
det är så jag känner det. För inte så länge sedan skulle jag ha sagt att mitt liv 
var fyllt av ånger och då skulle hela den här boken ha handlat om hur saker 
och ting borde vara (Rarebell & Krikorian 2011:232). 
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Att det inte upplevs glamouröst att försörja sig på sådant som andra 
förmodligen betraktar som någon typ av drömyrke framförs även av 
en nyligen pensionerad symfonimusiker som säger: ”För en utomstå-
ende kanske det verkar vara ett glamouröst jobb men det är det inte. 
Det är ett fabriksarbete med en gnutta konst inkastad” (Mogelof & 
Rohrer 2005:94, egen översättning). Liknelsen med fabriksarbete är inte 
alldeles förvånande då exempelvis ”Berry Gordy, grundare av skiv-
bolaget Motown Records hävdar att han i produktionen av popmusik 
anammande principerna från det löpande bandet i Detroits bil-
fabriker. Musiken spelades in av The Funk Brothers och sången lades 
av olika artister tills en låt klarade sig genom Motowns kvalitets-
avdelning” (Smith & McKinlay 2009:30, egen översättning). 
     Om personer i omgivningen endast uppfattar de glamourösa in-
slagen i utövandet kan det vara lätt att betrakta aktiviteten ifråga som 
något annat än ett arbete. Detta uppmärksammar också Robidoux 
(1991:3f) i anknytning till ishockey. För i synnerhet kanadensare är is-
hockey mer än bara ett fritidsintresse och mer än bara idrott; sporten 
är en nationell angelägenhet kring vilken människorna förenas och 
spelarna betraktas som hjältar, åtminstone när det går bra. Däremot 
betraktas sällan eller aldrig ishockey i termer av ett lönearbete. Inte 
heller uppmärksammas det vardagliga och oglamourösa, eller ens de 
mindre angenäma omständigheter och villkor som de allra flesta pro-
fessionella ishockeyspelare känner av med varierad regelbundenhet. 
Saken är den att de flesta sysselsättningar där det finns glamourösa 
inslag även innehåller andra betydligt mindre glamourösa delar, 
snarast av vardaglig och rutinmässig karaktär (Røyseng et al. 2007:9). 
När musikskribenten Martin Popoff tillfrågas om det inte är så att 
arbetet blir tråkigt någon gång svarar han:  
 

Nej, tråkigt blir det aldrig. Ibland kan det bli lite alldagligt, om jag exempelvis 
ska recensera något jag inte är så passionerad över. Då får jag anstränga 
mig lite så att det åtminstone verkar som att jag vet jag pratar om. Men nej, 
det är nästan aldrig tråkigt. 

 
Att det inte alltid är förtrollande att försörja sig på sin passion vittnar 
bland andra boxaren Åsa Sandell om som uttryckligen hävdar att 
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”många gånger är det ett oglamouröst sätt att tjäna ihop till bröd-
födan (Sandell 2009:130).” Vidare säger Sandell: ”Träningen är hård 
men tuffast är ovissheten. När ska jag gå match? Väntan är proffs-
boxarens vardag. Jag kastas mellan hopp och förtvivlan” (ibid: 148).  
     Obestridligt finns det mindre glamourösa inslag som uppfattas all-
dagliga, krävande och slitsamma för dem som livnär sig på sin pass-
ion. Paul Stanley i Kiss vill minnas att medlemmarna i början av karri-
ären ägnade all tid åt bandet; de repade 13 timmar om dagen, varje 
dag (Leaf & Sharp 2003:34), något som för övrigt verkar vara generellt 
bland många som strävar mot att kunna försörja sig på sin passion. 
Att intensivt träna, öva och repetera är emellertid något som kvarstår 
för de flesta även efter det att passionen har blivit ett betalt arbete. 
     Om arbete mäts och värderas i tid som det ofta verkar göra 
(Hochschild 2001), tillsammans med en uppfattning om att det ska 
vara ansträngande skulle nog flertalet hobbyliknande försörjningssätt 
utan tvekan klassas som arbete. Musikern Don Henley (Eagles) säger: 
”Musik är i hög grad hårt arbete; det är ingenting man ägnar sig åt 
endast på kontorstid. Det här är ett dygnet-runt-arbete” (Heatley 
2008:65, egen översättning). Filmproducenten Jerry Bruckheimer säger 
angående sitt arbete:  
 

Det finns hur mycket som helst att göra. Jag jobbar tolv till sexton timmar per 
dag, sju dagar i veckan. Jag tar aldrig någon längre semester. Det längsta jag 
har varit borta från jobbet är kanske tio dagar och det var för länge sedan. 
Men jag älskar det och det är liksom så här det är (Bowe et al. 2000:263, 
egen översättning). 

 
En konstnär i Bains (2005:39, egen översättning) studie berättar följ-
ande: 
 

Jag försöker att komma till ateljén senast vid niotiden, så jobbar jag till 
klockan två. Jag tar en timmes paus för lunch och så jobbar jag vidare fram till 
klockan tio på kvällen. Då åker jag hem och äter middag och efter det arbetar 
jag vid datorn till tre på natten då jag blir tillsagd att gå och lägga mig… Jag 
arbetar hårdare än de som har ett nio-till-fem-jobb. Jag får bara inte betalt för 
det. 
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Att många med olika typ av ”hobbyliknande arbete” jobbar mycket 
är ingen överdrift och trots att de önskar bättre arbetsvillkor finns det 
en attraktion i det specifika arbetet som inte kan jämföras med ett 
”vanligt” arbete på den reguljärna arbetsmarknaden. En frilansande 
journalist säger: 
 

Jag får inga pengar insatta för kommande pension och jag har inte många 
lediga dagar men det är ändå okej för jag har ett underbart jobb. Givetvis 
skulle jag vilja ha mer tid till att umgås med mina barn men det här är oändligt 
mycket bättre än att spendera 12 månader per år i ett arbete som jag skulle 
hata (Hesmondhalgh & Baker 2010:12f, egen översättning).  

 
Den stora arbetsmängd och den låga ekonomiska ersättning som 
många upplever, framträder även i Dobsons (2011:245, egen översätt-
ning) studie där en av de intervjuade (frilansande) musikerna säger: 
 

Det är så dåligt betalt, det är verkligen demoraliserande för alla och det kan 
tvinga in människor i situationer där de sliter häcken av sig; de kan aldrig ta 
semester, de tvingas hoppa på allt som dyker upp och de arbetar sju dagar i 
veckan, fullt ös och… man blir helt utmattad och har inte längre någon livs-
kvalitet… 

 
Även om inte mängden arbete eller det totala antalet arbetade timmar 
upplevs skoningslöst, kan själva arbetstiderna vara ytterst oönskade. 
Utövare av idrott och underhållning som musik och teater får finna 
sig i att vara lediga på tider då andra arbetar och arbeta då andra är 
lediga, dvs. på kvällar och helger. En före detta musiker i Beckers 
(1951:142, egen översättning) studie säger i anknytning till sitt nu-
varande jobb att ”det är toppen att arbeta på vanliga regelbundna 
tider och kunna ha ett umgänge med människor, istället för att be-
höva jobba varje kväll.” En intervjuad idrottare i Noblet och Giffords 
(2002:10, egen översättning) studie säger å sin sida följande angående 
utövandet och tidsförläggningen: ”Det är inte själva arbetsbördan 
[som är betungande], det är arbetstiderna. Timmarna man ägnar åt 
fotboll sammanfaller inte med ett nio-till-fem-job.” För de profession-
ella ishockeyspelarna i Nordamerika – oavsett om de spelar i NHL 
eller AHL – är den schemalagda arbetstiden (som huvudsakligen be-
står av olika typer av träning) vanligtvis mellan 09:00-13:00 de dagar 
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då det inte är match (Robidoux 2001), vilket knappast kan ses som 
särskilt besvärande. Emellertid blir det betydligt fler timmar på 
matchdagar och i synnerhet i samband med bortamatcher och så kall-
ade roadtrips35. Det innebär att spelarna sammantaget är utsatta för 
tämligen omfattande ”obekväm arbetstid” i form av kvällar och 
helger. 
     Haunschild och Eikhof (2009:161) fastslår att framgångsrika skåde-
spelare med lätthet kommer upp i omkring 60 timmars arbete per 
vecka, från måndag till söndag. Eventuellt tror många att de som liv-
när sig på det som betraktas vara en hobby endast arbetar en liten del 
av dagen (kanske endast då de framför en pjäs, ger en konsert, spelar 
en fotbollsmatch eller färdigställer en tavla) till skillnad från dem 
själva som på olika sätt och med varierad sanningshalt anser sig ha 
fullt upp på arbetet. Paulsen (2010:185–202) konstaterar dock att 
många anställda tvärtom inte alls har särskilt mycket att göra på 
jobbet och i detta avseende talar Paulsen om det så kallade tomma 
arbetet som inte är alldeles ovanligt bland åtminstone högre utbild-
ade med olika typer av kontorsarbete. För somliga verkar ”det egent-
liga arbetet reduceras till att hålla upp skenet av arbete” och för vissa 
blir arbetet att ”låtsas bidra med något av värde”(ibid:191).  
     Bland många utövare av hobbyliknande sysselsättningar existerar 
en i det närmaste luthersk inställning som kommer till uttryck genom 
den självdisciplin som ofta krävs för att uppnå en position där man 
slutligen kan livnära sig på sitt stora intresse. Förutom att utövandet 
tar en ansenlig mängd tid i anspråk har utövandet i många fall en 
baksida som eventuellt inte är särskilt tydlig eller ens intressant för 
gemene man. Förmodligen är de flesta människor ganska ovetande 
om det dagliga livet som pågår bakom fasaden och den eventuella 
strålglansen. Att som en del av arbetet exempelvis få resa och upp-
leva nya platser runt om i världen (vilket är förhållandevis vanligt 
bland åtminstone somliga musiker, skådespelare och idrottare) kan 
uppfattas som något exklusivt och privilegierat men bland dem som 
regelbundet har en sådan tillvaro verkar det finnas en annan uppfatt-

35 Roadtrip är benämningen på när ett lag reser bort för att spela flera matcher i rad i olika städer, 
vilket kan liknas vid ett slags turnerande. 
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ning. Sångaren Paul Di’Anno säger att ”en dag på turné är två tim-
mar av glädje på scenen med 22 timmar av tristess däremellan” och 
att ”nyhetens behag av att turnera har bleknat sedan länge” (Di’Anno 
2010:218 & 291, egen översättning). Peter Criss (dåvarande trummis i 
Kiss) berättar att det ständiga turnerandet oftast är monotont, ensamt 
och utmattande (Leaf & Sharp 2003:71), och Nikki Sixx (Motley Crue) 
säger: ”Mitt liv består bara av rock ’n’ rollslitet med hotell-gig-hotell-
gig-hotell-gig” (Sixx & Gittins 2009:344). I anknytning till det ovan-
stående skriver Stråhlman (1997:189): 
 

Begreppet ”hotelldöd”, som har myntats i sammanhanget, är en karakteristik 
av många elitidrottares vardag under större turneringar, exempelvis OS och 
VM, då matcher eller framträdanden varvas med utfyllnadstid på hotell och 
andra förläggningar. 

 
I likhet med turnerande musiker blir det också för åtminstone lag-
idrottare en hel del utfyllnadstid i samband med bortamatcher under 
säsongen. Resorna kan vara mycket långa och inte särskilt bekväma 
och de upplevs långt ifrån alltid roliga. En av de intervjuade is-
hockeyspelarna i Robidouxs (2001:154, egen översättning) studie be-
rättar: 
 

…i morgon kväll ska vi åka med buss i fem eller sex timmar för att spela 
match dagen därpå. Jag kan inte förstå hur man kan tro att det skulle vara 
roligt! Det är jobbigt; det är inte heller ett dugg kul när man precis har spelat 
en match och är genomsvettig och trött att tvingas klämma ihop sig två och 
två i bussen för en resa [hem eller till en ny bortamatch] som tar sex timmar. 
 

Patrik Sjöberg (f.d. höjdhoppare) säger angående resandet: ”För en 
icke van resenär kan [resande världen över] låta fantastiskt, men 
sanningen är att man under sådana resor knappast ser mer än flyg-
plan, hotell och idrottsplatser” (Sjöberg & Sjöberg 1994:113). Det är 
exakt detsamma som de professionella ishockeyspelarna i NHL upp-
lever (Nyström 2004:39), liksom de före detta tennisspelarna i Stiers 
(2005:49f) studie. Resandet berörs även av Van Halens sångare David 
Lee Roth (1997:190–202) som hävdar att de flesta turnerande musiker 
inte har möjlighet eller ork att vare sig se eller uppleva de länder och 
städer som besöks. Roth uppger att som artist anländer man på stället 
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för uppträdandet oftast på natten innan solen gått upp, somnar först 
framåt morgonkvisten och sover större delen av dagen. Man börjar 
arbeta när solen gått ner för att därefter sätta sig i en buss eller på ett 
flygplan med destination mot nästa spelställe där proceduren upp-
repas. Samma erfarenhet delas av Phil Taylor (f.d. trummis i 
Motörhead) som berättar om livet på turné: 
 

Det var inte så att vi hade tid att gå ut och upptäcka de städer där vi upp-
trädde. Den mesta tiden spenderade vi i en buss. Vi klev på bussen efter 
konserten och reste hela natten för att vakna utanför nästa spelställe; in på 
arenan för en dusch eller så, genomföra spelningen och så samma sak igen. 
Så man hinner faktiskt inte se särskilt mycket och de enda människor vi 
träffade var de i förbandet. Mer än så var det inte (egen översättning).36 

 
För många musiker är turnerande ett måste; inledningsvis handlar 
det om att skapa sig ett namn och en publik, senare om att bibehålla 
sin popularitet eller till och med för att över huvud taget kunna för-
sörja sig. 
 

De som framgångsrikt har etablerat sig i musikbranschen har färdats många 
mil, besökt oräkneliga spelställen och levt ett liv som skilt sig från de flestas, i 
jakten på sin dröm. ”Vägens komponenter” är lika varierande som musikerna 
som erfar detta unika sätt att leva. Trots det, är de fundamentala delarna på-
fallande lika: extremt långa resor, trasiga och halvtaskiga fordon, förstopp-
ande snabbmat, dåliga hotell och lopphärjade motell, ingen avskildhet, ut-
mattning, tristess och ensamhet (Brant 2004:1f, egen översättning). 

 
Livet som turnerande musiker förefaller tveklöst ha sina baksidor, 
vilka kan framträda ganska tidigt i karriären. I anknytning till turn-
erade sade Ozzy Osbourne (dåvarande sångare i Black Sabbath) redan 
i början av 1970-talet: 
 

Det är så fruktansvärt. Vi flyger och flyger och landar, om igen. Hotellrummen 
är likadana, allt är likadant, väggarna… det gör mig galen (Popoff 2006:67, 
egen översättning). 

 
Steven Tyler, sångare i Aerosmith, kommenterar det ”vardagliga” livet 
som turnerande musiker på följande sätt: 

36 http://www.metalliville.co.uk/bankup/INTERVIEWS%20Folder/Phil%20Taylor.htm 
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Efter sexton månader på turné blir jag olycklig. Jag vaknar på morgonen, 
beställer frukost, sätter mig i en bil för en halvtimmes åktur, går ombord på ett 
flygplan, flyger i en timme, tillbaka in i en bil för en halvtimmes färd, tillbringar 
fem timmar på stället där vi uppträder, in i bilen igen för en halvtimme, flyger i 
en timme, går av planet, en halvtimmes resa till hotellet. Det är så min dag 
ser ut; varenda jävla dag, dag ut och dag in och det upphör aldrig. […] Jag vill 
byta kanal men kan inte göra det (Davis & Aerosmith 2003:484f, egen över-
sättning).  

 
Förmodligen är det få människor som har insyn i, eller ens tänker på 
hur tillvaron generellt ser ut för de artister som kommer till staden för 
att uppträda. För publiken är det förmodligen en rolig och kanske till 
och med spännande tilldragelse men för de uppträdande artisterna 
kan livet på turné upplevas mer i slentrianmässiga termer. De männ-
iskor som går på rockkonsert, idrottsevenemang eller teaterföreställ-
ning förväntar sig i varierad utsträckning en ”kanonkväll” men för de 
personer som ska underhålla åskådarna finns det tveklöst dagar då 
de hellre skulle vilja göra något annat. De tillfällen då utövarna inte 
har någon brinnande längtan efter att uppträda eller spela (musik, 
fotboll, teater) är det troligt att en sådan känsla (temporärt) färgar av 
sig på inställningen till utövandet och i förlängningen påverkar kväll-
ens prestation. Stora delar av den betalande publiken har nog svårt 
att dels föreställa sig att rockstjärnor, fotbollsproffs och skådespelare 
vid teatern inte alltid har en brinnande längtan att få framträda, dels 
acceptera att dessa personer inte alltid presterar enligt åskådarnas 
önskemål och till och med krav. Man kan hävda att gemene man för-
modligen har kraftigt begränsad insikt i de uppträdande personernas 
liv och kanske också har begränsad förståelse och acceptans för deras 
arbetssituation och arbetsvillkor. 
     Den för omgivningen ”osynliga” – eller illusionistiska – sidan av 
utövandet kan kopplas till Hagstrom Miller (2008:428, egen översätt-
ning) som hävdar att det finns en uppfattning om att åtminstone 
musik uppstår lätt och obehindrat – att det inte krävs någon an-
strängning och ”utan bevis för det arbete som läggs ner på träning 
och i samband med uppträdanden är det betydligt lättare att uppfatta 
musik som ett direkt resultat av genialitet eller naturbegåvning.” 
Hagstrom Miller konstaterar att verkligheten vanligtvis är en helt 
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annan – musiker spenderar timmar och år på att öva och slipa på sitt 
framförande. Detta kan relateras till konstnärligt utövande generellt 
sett, där slutprodukten (till exempel tavlan, skulpturen, låten, roman-
en eller dikten) glorifieras medan själva processen från idéstadiet till 
den färdiga produkten är osynlig och inte något som människor utan-
för området fäster någon större vikt vid; de har oftast inte en aning 
om vad som pågår bortom det offentliga – i ateljén, studion eller likn-
ande (Bain 2005:38).  
     De allra flesta som försörjer sig på sitt stora intresse kan förmod-
ligen skriva under på att det har krävts en ansenlig mängd träning 
och målmedvetenhet för att komma dit de nu befinner sig och fler-
talet verkar ägna avsevärd tid och kraft åt utövandet. Trots detta är 
det, som bekant, långt ifrån naturligt att betrakta sysselsättningar 
inom områden såsom idrott, musik, konst och teater som jobb lik-
värdiga andra. Om det nu är så att det finns en allmän skepsis till att 
livnära sig på sin hobby kan detta försörjningssätt till och med hos 
utövaren själv generera tvivlande känslor, bland annat angående 
meningsfullheten och betydelsen av yrkesutövande i det stora hela. 
Fanny, som försörjer sig på bloggande säger:   
 

Men ok vad gör jag egentligen – jag skriver om mode. Kan jag inte prestera 
någonting mer? Vad håller jag på med? (Eriksson & Paulsson 2008:31). 

 
Då Fanny (i citatet ovan) ställer sig frågan vad hon håller på med, kan 
det ses som ett direkt resultat av uppfattningen om vad ett ”heder-
ligt” arbete är och vad det inte är. Det verkar inte vara gott nog att 
hon själv trivs med sitt arbete och att andra uppenbarligen uppskattar 
det tillräckligt mycket för att hon ska kunna försörja sig på det. Med 
all säkerhet genererar arbetet glädje för Fanny och förmodligen inne-
fattar det också någon form av självförverkligande. Det förefaller 
dock som att hon känner sig mer eller mindre tvingad att be om ur-
säkt för det sätt hon livnär sig på. Möjligen anser Fanny att hon är 
privilegierad på ett sätt som få, att hennes tillvaro är angenäm i jäm-
förelse med många andras och därav upplever ett genuint eller sken-
bart behov av att förringa det sätt hon försörjer sig på. En tydlig 
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koppling till en sådan känsla framträder då musikskribenten Martin 
Popoff säger att ”det känns lite dekadent att försörja sig på sin hobby, 
att livnära sig på något man ändå skulle göra gratis.” Vidare säger 
Popoff: ”Att skriva rockböcker känns absolut inte som något kall, det 
enda jag gör är att skriva om andra människors bedrifter. […] Jag är 
en beundrare, en förföljare, en sorts parasit.” Musikskribenten Geoff 
Barton verkar dela en sådan uppfattning, åtminstone till viss del när 
han säger: ”Jag gillar inte när människor avgudar rockskribenter. I 
det stora hela anser jag att vi alla är ganska hopplösa” (Daniels 
2010:25, egen översättning). Ambivalenta känslor gentemot försörj-
ningssättet framkommer även hos Howard Johnson som delvis 
arbetar som musikskribent: 
 

Jag hade sedan länge föresatsen att inte vara kvar i musikbranschen efter det 
att jag fyllt 30 år. Jag ansåg att det inte fanns något sorgligare än gamla 
stötar stående längst bak på konserterna, i en arena fylld av tio år yngre 
människor, med ett anteckningsblock i handen. Så jag började skriva om 
sport istället som jag också alltid har varit passionerad över. Men sanningen 
är att jag hade fel angående musiken. Jag är nu 44 år och älskar musik lika 
mycket som någonsin tidigare. Rockmusiken har utvecklats och det är inte 
det minsta besynnerligt att människor i min ålder uppskattar den. Fortfarande 
skriver jag en del om musik men jag är glad att jag inte är beroende av det för 
min försörjning (Daniels 2010:149, egen översättning). 

 
Frågan om försörjningen som ett kall (en förutbestämd livsuppgift), 
en samhällsnyttig sysselsättning, ett hederligt arbete, ett sorglöst för-
lustande eller ett snarast barnsligt låtsasjobb berörs delvis i en krön-
ika av Erik Hörnfeldt som tar utgångspunkt i underhållningsjournal-
istik: 
 

Det verkade vara världens bästa jobb. Inte nog med att man fick gå på alla 
konserterna och träffa alla stjärnorna och fick vara med där det var party och 
flickorna fanns, man fick skivorna gratis av skivbolagen också. Det visade sig 
mycket riktigt vara världens bästa jobb. Sent 70-tal kunde man helt enkelt inte 
ha det bättre än som rockkritiker. […] Efter hand upptäckte jag dock att jag 
faktiskt kunde ha jobbet till att göra nytta också. På det hela taget såg jag mig 
i första hand som en kugge i den globala underhållningsindustrin men då och 
då hände det faktiskt att jag tog en strid för sanningen, slog ned på en orätt-
visa eller drog en lans för de svaga i samhället och det kunde faktiskt ha be-
tydelse. […] Ibland undrar jag om folk i andra branscher ser på sitt arbete på 
detta sätt, ställer den genomsnittlige reklambyråplannern, taxichauffören, 
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vitvarusäljaren, SYO-konsulenten eller Skandiadirektören sig regelbundet 
frågan om han eller hon skapar något gott för övriga mänskligheten? Dom 
borde.37 

 
Uppfattningen om att i varierad grad vara tvungen att bidra på ett 
eller annat sätt till en ibland något diffus nytta av något slag – och 
inte försörja sig på något som endast utgör en källa till glädje för ut-
övaren själv – verkar vara ganska förekommande även bland pers-
oner som livnär sig på sitt stora intresse och inte endast bland männ-
iskor i allmänhet. Enligt Zambrell (2007) liksom Oakley (2009) är en 
stor drivkraft bland kulturarbetare respektive konstnärer att ge andra 
människor uppskattade och värdefulla upplevelser, vilket kan kopp-
las till den dansbandsmusiker i Nordlings (2002:19) studie som säger 
att ”det vi spelar för är ju publiken och de flesta är ju i alla fall ganska 
nöjda och glada när de går hem, så det känns ju som man bidrar med 
nåt, en positiv känsla om man säger…” Det något diffusa generella 
önskemålet om en sorts samhällsnytta skymtar även då sångaren 
Paul Di’Anno säger följande: 
 

Jag har inte pretentioner om storhet – min musik kommer aldrig att förändra 
världen och jag har heller aldrig trott att den skulle kunna det. I bästa fall har 
den varit till glädje för några människor, vilket egentligen är allt man kan 
önska. Musiken har dessutom givet mig den största och bästa kick någon 
känner till, bättre än vilken drog som helst (Di’Anno 2010:14, egen översätt-
ning).  

 
En variant av samhällsnytta framkommer i Wacquants (1995) studie 
av boxare där det finns en uppfattning om att de, i egenskap av före-
bilder, bidrar till att unga grabbar håller sig borta från gatan där de 
löper stor risk att hamna i dåligheter och kommande kriminalitet. En 
av boxarna säger: 
 

[Människor i grannskapet] anser att jag gör något positivt, något bra. […] De 
ser att jag inte hänger ute på gatorna… de ser upp till mig, jag gör det rätta, 
är inne på rätt spår. Jag tar inte droger, säljer inte droger och är inte med i 
något [kriminellt] gäng… (Wacquant 1995:517, egen översättning). 

 

37 http://www.journalisten.se/kronika/6833/aer-journalistyrket-ett-kall 
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Även om det dagliga livet skiljer sig markant åt bland dem som för-
sörjer sig på en hobbyliknande sysselsättning förenas de av före-
komsten att få en inkomst (i varierad storlek) från ett område de van-
ligtvis är passionerade över. Den privilegierade sits många av dem 
som försörjer sig på sitt stora intresse i många avseenden befinner sig 
i framhålls av bland andra musikern Johnny Cash som uttrycker tack-
samhet över att kunna livnära sig på det han älskar: ”Med tanke på 
vad andra människor måste göra varje dag för sitt levebröd eller för 
att överhuvudtaget överleva, så gillar jag inte att höra artister gnälla 
över den press som följer med alltför stor framgång och jag känner 
mig illa till mods när jag själv gör det” (Cash & Carr 2009:200). I detta 
sammanhang kan även fotbollsspelaren Kaká citeras som säger: 
”Många fotbollsspelare glömmer snabbt hur bra de egentligen har 
det. En del tycker att en repa i lacken på deras Ferrari är det största 
problemet i världen.”38 Skådespelaren Malin Åkerman, som gärna 
vill bredda sitt register som skådespelare genom att få roller utanför 
komedigenren, uttrycker (i enlighet med Johnny Cash och Kaká) en 
stor tacksamhet över sitt försörjningssätt då hon säger: ”Men även om 
det inte blir så och allt det här tog slut i morgon så vore jag faktiskt 
lycklig. Jag har haft en sådan otrolig tur.”39  
     Spännvidden mellan tacksamhet och beklagande skymtar då Doc 
McGhee, före detta manager åt Motley Crue, kommenterar basisten 
Nikki Sixxs åsikter om det ansträngande i att vara turnerande 
musiker:   
  

Jag har alltid haft väldigt svårt för det här resonemanget från Sixx’ sida. Visst, 
turnéerna var för långa för dem, men bara på grund av hur de betedde sig 
under tiden! Glöm inte att vi talar om killar i tjugoårsåldern som bara för-
väntades arbeta två timmar per dag. Hur är det med alla som går upp klockan 
5 på morgonen för att lägga tegel och bara får två veckors ledigt per år? (Sixx 
& Gittins 2009:261). 

 
Samhällsutvecklingen påverkar naturligtvis vad människor arbetar 
med och i vilken omfattning; en del yrken försvinner medan andra 
uppkommer. Stebbins (1992b:9) uppmärksammar att det fanns en tid 

38 Goal, nr. 10, oktober 2009, sid. 18. 
39 Dagens Nyheter 2012-06-21. 
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då många numera etablerade yrken – som exempelvis astronom, 
arkeolog och lärare – utövades endast av så kallade amatörer, efter-
som det inte gick att försörja sig inom området ifråga. Vartefter om-
råden attraherar och/eller upplevs viktiga uppkommer möjligheten 
till ekonomisk ersättning. Det är denna process som har gjort att man 
i det senmoderna samhället kan ha sådant som musicerande och 
idrottande – till och med festfixande, bloggande och dataspelande – 
som sitt yrke. 
     Somliga yrken får tämligen snabbt status av att vara ”riktiga” jobb, 
till exempel datatekniker, medan andra som exempelvis rockmusiker 
inte ges samma självklara rättighet att vara ett yrke i traditionell 
mening. Vissa försörjningssätt förefaller vara förknippade med någon 
essentiell komponent som gör dem omöjliga eller i alla fall svåra att 
betrakta som yrken. Förutom en sortering utifrån det något trubbiga 
begreppsparet tråkigt–roligt har det med all sannolikhet också att göra 
med i vilken grad sysselsättningen anses innefatta lek men också 
huruvida den är av samhällsnyttig karaktär. Asplund (1987:63) 
sammanfattar Huizingas (1955) karaktäriserande av lek och skriver:  
 

Leken är en frivillig aktivitet. Lek och tvång utesluter varandra. Leken är ”över-
flödig”, den bottnar varken i fysisk nödvändighet eller moralisk plikt. Leken 
hör, för det andra, inte till det vanliga eller ”verkliga” livet utan utgör snarare 
ett avbrott i detsamma, vilket framgår av dess låtsade karaktär. Leken har 
inga yttre mål eller syften utan utgör sin egen anledning. 

 
Det ovanstående kan kopplas till Svensson och Ulfsdotter Erikssons 
(2009:52ff) kvantitativa studie av yrkesstatus i vilken de finner att just 
samhällsnyttan (som en sorts motsats till leken) anses vara en viktig 
faktor bland människor för vilken status de anser att ett visst yrke 
borde ha. I ovan nämnda studie framkommer det att försörjningssätt 
som till exempel idrottsproffs och fotomodell anses övervärderade 
och borde ha lägre status än de har. Svensson och Ulfsdotter Eriksson 
fann dessutom (i fokusgruppintervjuer) en uppfattning om att vissa 
yrken anses vara ”onyttiga” och som exempel på sådana ges bland 
andra programledare på teve samt än mer förvånande också data-
konsult och verkställande direktör. 
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       När det gäller sysselsättningar eller utövanden inom ett och sam-
ma område kan det också finnas skillnader vad gäller synen på dem. 
Att försörja sig som författare betraktas förmodligen inte med samma 
skepsis som att blogga om mode på Internet; att vara med i en sym-
foniorkester anses kanske mer redigt än att vara popartist och eventu-
ellt är det mer legitimt att livnära sig som fotbollsspelare än som 
skateboardåkare. När det handlar om en samhällelig omvärdering av 
yrken/sysselsättningar kan Harvey (1967:37, egen översättning) citeras 
som för drygt 45 år sedan fastställde att jazzmusik fått såväl ökad 
acceptans som ökat intresse bland allmänheten och Harvey konstat-
erade att ”bilden av jazzmusikern som en avvikare från underklassen 
har till stor del ersatts med uppfattningen om en artist från medel-
klassen.”40 Sannolikt är det så att exempelvis klassisk musik, opera 
och numera även jazz, allmänt sett anses betydligt mer sofistikerat 
och kultiverat än musikgenrer som hårdrock, country och hip-hop. 
Detta kan kopplas till Yang och Li (2013) som lyfter fram att en pers-
ons musiksmak tenderar att påverka hur andra ser på personen 
ifråga. Författarna påvisar att tidigare forskning har visat hur musik-
smaken indikerar sådant som personlighet, utbildningsbakgrund, 
socioekonomisk status, moraluppfattning och intelligens. Finkultur 
såsom klassisk musik sammankopplas med överklass och hög utbild-
ning medan mer folklig kultur – till exempel rockmusik – associeras 
mer med arbetarklass och låg utbildning. 
     Uppfattningen om att det existerar väsentliga (och värderings-
mässiga) skillnader inom ett och samma område – i detta fall musik – 
kan exemplifieras med Woody (1999:247, egen översättning) som dis-
kuterar skillnader mellan människor (såväl musiker som publik) som 
gillar olika typ av musik: 
 

…[personligheten hos] den musiker som spelar klassisk musik och får upp-
skattning från en ”sofistikerad tankfull” publik kan mycket väl skilja sig från 
personligheten hos den rock- eller countrymusiker som får uppskattning från 
en alkoholpåverkad publik bestående av ”råbarkade typer.” 

40 Vad gäller i synnerhet jazz som numera ses som en ganska sofistikerad musikstil, kan det nämnas 
att så inte alls var fallet under första halvan av 1900-talet. Jazz och jazzmusiker betraktades som ett 
stort samhällsproblem och förbannades och förkastades av det etablerade samhället (se t ex Merriam 
& Mack 1960). 
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I citatet ovan kan uppfattningen att klassisk musik har ett högre 
värde än rock och country skönjas; de som gillar (och utövar) klassisk 
musik antas och anses vara betydligt mer civiliserade och kultiverade 
i jämförelse med det ”patrask” som föredrar rock eller country. En av 
de intervjuade musikerna (som spelar så kallad amerikansk sydstats-
rock) i Eastman och Schrocks (2008:207, egen översättning) studie 
säger: ”Söderns vita man är den enda person som konventionell 
media kan göra nidbild av och ändå vara politiskt korrekt.” Den ned-
låtande attityden gentemot viss typ av musik, dess utövare och publ-
ik framträder också då Witchel (2010:39, egen översättning) refererar 
till skådespelaren och komikern Bob Newheart som – utifrån en 
stereotypisk uppfattning om att det bara är outbildade och något 
mindre begåvade personer som gillar en viss typ av musik – säger:  
 

Jag gillar inte country men jag vill inte svärta ner de som gör det. För er som 
gillar country kan jag tala om att svärta ner är detsamma som att ”dissa”. 

 
Den ständiga kategoriseringsprocessen har delvis med tillvänjelse att 
göra men också om vilka som är tongivande, alternativt anses besitta 
förmågan att kunna avgöra vad som är värdefullt och vad som är 
förkastligt i generell mening liksom i specifika fall. Är det legitimt att 
livnära sig på att exempelvis ordna fester eller genom att spela poker? 
Är festfixande respektive pokerspelande så kallat hederligt arbete?  
     På senare år har det dykt upp nya sätt att försörja sig på, delvis till 
följd av den teknologiska utvecklingen där Internet har en central 
roll. I vissa Internetbaserade spel som t ex Second Life och World of 
Warcraft kan spelaren få vissa virtuella attribut (exempelvis ett mag-
iskt svärd) när han eller hon har klarat av vissa nivåer eller liknande; 
dessa attribut hjälper spelaren att på olika sätt avancera (t ex besegra 
en drake) i det aktuella spelet. Detta har medfört att personer som är 
duktiga på olika spel, ser till att ”spela till sig” diverse virtuella attrib-
ut som de sedan kan sälja till andra spelare i den ”riktiga” världen, 
till exempel på aktionssajten eBay och på så sätt skaffa sig en – i vissa 
fall betydande – inkomst (Lee och Lin 2011). I detta exempel är det 
påtagligt hur ett fritidsintresse sammanblandas med försörjnings-
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aspekten, eller med andra ord: hur gränsen och distinktionen mellan 
fritid och arbete blir diffus. Stebbins (2001a) låter ana att (löne-)arbete 
i sig självt inte kommer att behålla sin höga status i och med de veten-
skapliga framstegen inom fritidsforskningen, inkluderat en djupare 
kunskap om vad ”fritidssfären” kan erbjuda eller förse samhället 
med.  
       Att få sin inkomst från en viss aktivitet eller ett visst utövande 
medför som bekant inte att utövandet automatiskt betraktas som ett 
”riktigt” eller ”hederligt” arbete. Asplund (1987:65) konstaterar att:  
 

…på något sätt måste vi ju alla tjäna vårt uppehälle. Ishockey är den 
professionelle ishockeyspelarens yrke, men han upphör för den skull inte att 
ägna sig åt ett spel [dvs. lek, med Huizingas (1955) terminologi], ej heller 
framstår spelet som ”nyttigt” i någon uppenbar bemärkelse. 

 
I samma anda konstaterar Robidoux (2001:74, egen översättning) angå-
ende ishockey: 
 

Det kan vara svårt för människor att betrakta vuxna män som vilt jagar en 
gummipuck på en konstgjord is – och under tiden pucklar på varandra – som 
någonting annat än ett spektakel. 

 
Även bland utövare själva kan ambivalens kring gränsdragningen 
mellan vad som kan eller bör kategoriseras som (hederligt) arbete och 
vad som är hobby – eller till och med lek – förekomma. Det förefaller 
vara ganska utbrett bland dem som livnär sig på sitt stora intresse att 
åtminstone implicit betrakta utövandet som både arbete och hobby. I 
vissa sammanhang framhålls de slitsamma (arbets-)inslagen, i andra 
sammanhang betonas de lustfyllda aspekterna. I Juniu et als. 
(1996:50) studie av musiker framkommer det att bland dem som för-
sörjer sig på att spela musik (dvs. professionella) betraktar 44 procent 
musicerandet som en blandning av arbete och hobby medan 56 pro-
cent betraktar det enbart som arbete. 
     Bland dem som försörjer sig på något mera ”exotiskt” utövande 
kan det emellertid finnas en känsla av att deras sysselsättning/yrke 
obefogat nedvärderas och misskrediteras av andra. I detta avseende 
kan vissa hobbyliknande försörjningssätt relateras till så kallade stig-
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matiserade arbeten – som traditionellt har betraktats ”smutsiga” 
(Hughes 1951) – vars utövare nedgraderas i en eller annan mening. 
Den här typen av smutsiga arbeten (dirty work) är fysiskt, socialt eller 
moraliskt befläckade och ett tydligt exempel är ett arbete som naken-
dansös. Då det rör sig om försörjning med mer eller mindre tydliga 
inslag av hobby och passion, med uppfattad liten samhällelig nytta, 
behöver det inte uppfattas som ”smutsigt” i traditionell betydelse 
(som i fallet med nakendansös) men likväl något som inte imponerar; 
något obefogat eller åtminstone något som borde ha en förhållandevis 
låg ställning i samhället. Personer som har så kallade stigmatiserade 
arbeten utvecklar vanligtvis olika typer av försvar för det sätt de 
försörjer sig på (Ashforth & Kreiner 1999; Sandström 2011). Som ett 
slags försvarande av utövandet ifråga (som emellertid inte behöver 
vara ”smutsigt” i traditionell bemärkelse) belyser somliga som har ett 
hobbyliknande arbete aspekter som har med färdigheter och skicklig-
het att göra; en boxare i Wacquants (1995:500, egen översättning) studie 
säger angående boxningen: 
 

Det är en färdighet. Det är en konst. Jag menar, hur många människor kan 
inte dra om el-ledningarna i den här byggnaden, och så kan man fråga sig hur 
många som kan boxas? 

 
En annan försvarsstrategi kan kopplas till samhällsutveckling och för-
ändrade normer; något som framträder då en av de intervjuade i Lee 
och Lins (2011:460, egen översättning) studie drar paralleller mellan 
kvinnorörelsen och försörjning på virtuellt internetspelande: 
 

Tidigare tilläts inte kvinnor att promenera ensamma på stadens gator, men se 
hur det är nu! De första [som bröt mot dessa normer] betraktades som 
konstiga, men i slutändan visade det sig att de hade rätt. 

 
I anknytning till förekomsten av att få sin försörjning från ett område 
som inte naturligt sammanfaller med allmänhetens syn på arbete, 
utan snarare betraktas i termer av en lekfull tillvaro, kan Bruce 
Dickinson, sångare i Iron Maiden, citeras:  
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Om du tycker att det du sysslar med, som musik, film eller vad det nu än är, 
har betydelse… Om du tycker att det är viktigt och att det är viktigt att göra ett 
bra jobb och du är stolt över vad du gör är det bra; varför förstöra det? Om 
man däremot inte har så höga tankar om sig själv och att det man gör är 
något av ett skämt som inte betyder särskilt mycket så… Det finns de som 
säger att de gick med i ett rockband för få tjejer. Jag gick då aldrig med i 
något band av den anledningen – tjejer var ju något som ställde till det och 
förstörde band. Anledningen till att man gick med i ett band var att man ville 
vara med i ett band; för att man ville spela musik. Jag har aldrig förstått mig 
på de här personerna som säger: ”Jag gick med i ett band för drogernas 
skull” eller av någon annan anledning, vad det nu kan vara. Om det är så, 
stick någon annanstans; förstör inte min värld. För oss [i Iron Maiden] är det vi 
håller på med mycket viktigt. Och det också mycket viktigt för en massa 
ungdomar som kommer för att se oss uppträda.41  

 
I citatet ovan kan ett par intressanta aspekter skönjas. För det första, 
åsikten om att det man försörjer sig på – i detta fall musik – är betyd-
elsefullt, både för utövaren själv som för (somliga) andra. För många 
utövare är det inget låtsasjobb eller någon lek som med rätta kan ned-
värderas, utan snarare något som man bör och ska känna stolthet 
över. Detta kan kopplas till Robidouxs (2001:79) konstaterande att 
grundkonstruktionen i professionell ishockey (i likhet med många 
andra hobbyliknande områden) utgörs av lek, men trots att spelarna 
har ett lekfullt beteende så leker de inte. Magnus Hedman (f.d. pro-
fessionell fotbollsmålvakt) uppger: ”Många säger att fotboll bara är 
en lek. Men för oss som spelar är det inte så. Fotbollen är vårt jobb, 
den är vårt liv, vad vi kan, vår trygghet, vår identitet” (Hedman & 
von Sydow 2012:79).  
     För det andra lyfter Bruce Dickinson (i ovanstående citat) frågor 
om motivation, passion och åsikten om att utöva yrket av rätt anled-
ning (vilket jag återkommer till senare i texten). Uppriktiga och stolta 
utövare vill försvara och skydda området från oseriösa aktörer och 
nedvärderande åsikter. För många är sådant som kultur eller idrott 
en väldigt viktig, angelägen och betydelsefull del av livet – för som-
liga är det livet. 
 

41 http://www.youtube.com/watch?v=vqi96UpPdGE&feature=related 
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Det goda arbetet 
 
Jag vill hävda att åtminstone embryot till tankarna om ”det goda 
arbetet” på ett eller annat sätt har existerat alltsedan arbetslivsforsk-
ningens begynnelse i början av 1900-talet, även om det dröjde en bit 
in på 1980-talet innan själva begreppet började användas (Abraham-
sson & Johansson 2008). Den tidiga arbetslivsforskningen var kraftigt 
fokuserad på manligt arbetet och i synnerhet manligt industriarbete. 
Det är kanske inte så konstigt att det var just industri- och fabriks-
arbete som kom att fokuseras inom arbetslivsforskningen då den 
industriella revolutionen medförde att människor i tämligen stor om-
fattning flyttade från landsbygden till städerna där jobben fanns. 
Arbetet i fabrikerna var ofta tungt, enformigt och själsdödande samt 
förenat med olika typer av fysiska risker för hälsa och liv. I ett sådant 
sammanhang är det knappast förvånande att, eller om, arbetare ut-
vecklar en negativ inställning till arbetet, vilket Taylor (1911) emeller-
tid tolkade som ett tecken på människans inneboende lathet. För att 
få de anställda att arbeta hårt och effektivt ansåg Taylor att det kräv-
des ekonomiska incitament och således var ackordsarbetet ett faktum. 
Att på olika sätt försöka förändra arbetsinnehållet och organiserandet 
av arbetet i syfte att åstadkomma en mera positiv inställning till 
arbetet hos de anställda förefaller inte ha varit aktuellt för Taylor. Det 
är mot bakgrund av den industriella revolutionen och dåtidens led-
ningsfilosofier man måste förstå arbetslivsforskningen och dess ut-
veckling.  
       Det står helt klart att arbetslivsforskningen historiskt sett har stått 
på den anställdes sida gentemot arbetsgivaren och har implicit såväl 
som explicit verkat för en bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsinne-
håll med möjlighet för anställda att känna värdighet i sitt arbete. Att 
det initialt handlade om den fysiska arbetsmiljön är inte särskilt 
konstigt då den ansågs utgöra det största hotet mot de anställdas 
hälsa och välbefinnande. Jag ämnar inte fördjupa mig i arbetslivs-
forskningens historia men kan dock nämna att år 1970 presenterades 
en LO-rapport som visade att så stor andel som 80 procent av LO:s 
medlemmar besvärades av fysiska arbetsmiljöproblem (Bolinder et al. 
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1970). Vid denna tidpunkt fanns ett intimt samarbete mellan arbets-
livsforskningen och fackförbunden i avseende att förbättra arbetet 
och arbetsmiljön för de anställda och man började även intressera sig 
för andra faktorer och aspekter vid sidan av den rent fysiska arbets-
miljön. Thorsrud och Emery (1969) tog utgångspunkt i psykologiska 
faktorer och menade att ett bra arbete innehåller följande: (a) varierat 
innehåll med krav på mer än endast fysisk uthållighet; (b) möjlighet till 
lärande, vilket handlar om utveckling i arbetet; (c) självbestämmande 
genom att ansvara för och kunna fatta beslut om någon del eller 
något område; (d) anseende och respekt, vilket handlar om människo-
värde; (e) nytta för andra, att kunna se arbetets betydelse i det stora 
hela; (f) framtidsförhoppningar, vilka emellertid inte nödvändigtvis 
måste innefatta befordran eller karriär. Från tidigt 1970-tal och framåt 
har tankarna och resonemangen om det goda arbetet sett tämligen 
likartade ut. Exempelvis menar Eppler och Nelander (1984) att ett bra 
arbete innehåller: (a) mångsidighet i form av olika aktiviteter eller 
moment; (b) helhet genom att arbetsuppgifter utförs från början till 
slut, vilket medför att den anställde kan observera resultatet av in-
satsen; (c) meningsfullhet på så sätt att arbetet har betydelse för andra; 
(d) autonomi, vilket handlar om frihet att själv planera och utföra 
arbetet; (e) feedback angående arbetsutförandet. Om ovanstående 
punkter uppfylls finns det goda förutsättningar för att den anställde 
ska känna motivation och arbetstillfredsställelse.  
       Ett annat sätt att bedöma det goda arbetet kan göras med hjälp av 
krav/kontroll-modellen (Karasek & Theorell 1990) som ursprunglig-
en bestod av de två huvuddimensionerna arbetskrav och egenkontroll 
(figur 1) och som senare kompletterades med dimensionen socialt 
stöd. Arbetskrav handlar i korthet om såväl den fysiska som den intel-
lektuella ansträngningen som krävs i arbetet medan egenkontrollen 
handlar om individens möjlighet att bestämma i och över arbetet och 
dess utformning. Det sociala stödet inbegriper den hjälp och det stöd 
den anställde erhåller från såväl kollegor som ledning. Modellens 
ursprungliga syfte var att studera sambandet mellan arbetsvillkor och 
hjärt- och kärlsjukdomar men har också använts i syfte att värdera 
arbeten och arbetsförhållanden i en mer generell mening.  De sämsta 
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arbetena och tillika de med störst hälsorisk är de så kallade högstress-
arbetena som karaktäriseras av höga arbetskrav i kombination med 
en låg grad av egenkontroll. De bästa arbetena, eller arbetsförhåll-
andena, anses å andra sidan vara de som förvisso utgörs av höga 
arbetskrav men där individen också har en hög grad av egenkontroll. 
Människor behöver ha utmanande och/eller stimulerande arbetsupp-
gifter som de dels har kontroll över vad gäller utförandet, dels har 
kompetens att utföra. Konstnärsyrken har utpekats som goda stimu-
lerande aktiva arbeten medan arbeten av så kallad löpande band-
karaktär har fått stå exempel på dåliga högstressarbeten. Exempel på 
passiva arbeten kan vara olika typer av övervakningsjobb, inom till 
exempel processindustrin. Den hälsorisk som har identifierats i sam-
band med kombinationen av höga krav och låg kontroll kan dock 
minskas genom ett socialt stöd från omgivningen. Det sociala stödet 
kan vara av olika typ och innefattar bland annat konkret hjälp med 
att utföra arbetet såväl som uppskattning från omgivningen. 
 
                      Hög 
 
                                 Högstress-                    Aktiva 
                                   arbeten                      arbeten 
 
     Arbetskrav 
                                 Passiva                     Lågstress- 
                                  arbeten                      arbeten 
                             
 
                      Låg                                                              Hög 
                                                   Egenkontroll 
 
Figur 1: Kategorisering av arbeten utifrån krav/kontroll-modellen (Karasek & 
Theorell 1990). 
 
Gemensamt för olika fastställanden av det goda arbetet, eller essens-
en av det goda arbetet, är betydelsen av att individen får använda sin 
kompetens i kombination med självbestämmande. Kategorisering-
arna av det goda arbetet bortser dock oftast från vad man arbetar med 
och så länge individen ställs inför utmanande men hanterbara arbets-
uppgifter som denne har kontroll över anses det spela mindre roll om 
man är svetsare på ett båtvarv, butiksbiträde i en klädaffär, ekonom-
isk rådgivare på en bank eller läkare på en akutmottagning. Epitetet 
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”det goda” förefaller handla om arbetsförhållanden utan hänsyn till 
arbetets objekt, något som tydliggörs i och med att det sällan eller 
aldrig förs några diskussioner angående den eventuella relationen 
mellan det goda arbetet och individens personliga intresseområde. 
Att sådana diskussioner inte förs i någon större utsträckning (eller 
inte alls) vittnar om att individers personliga intressen eller eventu-
ella passioner inte anses vara av intresse i frågan om det goda arbetet. 
Det kan finnas olika förklaringar till varför det inte förs sådana dis-
kussioner varav en förmodligen är att stora delar av arbetslivsforsk-
ning historiskt sett fokuserat på manligt industriarbete i vilket utrym-
met för passion, eller i alla fall personliga intressen av hobbykaraktär 
vanligtvis varit och är kraftigt begränsat. Det kan också ha att göra 
med ett lutherskt arv som implicit eller till och med explicit handlar 
om att arbete ska vara slitsamt och inte ha den primära funktionen att 
vara underhållande för den som arbetar.  
       Parallellt med forskningen om det goda arbetet som kan sägas 
vara ganska objektivt inriktad finns den något mer subjektivt inrikt-
ade forskningen som intresserar sig för arbetsmotivation och arbets-
tillfredsställelse och som åtminstone ursprungligen byggde på motiv-
ationsteorier av exempelvis Maslow (1954) och Herzberg et al. (1959).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Maslows behovspyramid/-trappa. 
 
Maslows behovspyramid/-trappa (figur 2) är en tämligen välkänd 
teoretisk modell över samverkan mellan mänskliga behov och indi-
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Behov av själv-
förverkligande 

Fysiologiska behov 
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viduell motivation, och den är av intresse inte minst när det handlar 
om fenomenet att förena passion och försörjning. Enligt Maslows 
teori har människan ett antal (latenta) behov och generellt sett måste 
behov som befinner sig på en lägre nivå tillfredsställas innan behov 
på en högre nivå gör sig påminda. Vad detta konkret innebär är att vi 
först och främst är intresserade av vår överlevnad, att vi får mat, vatt-
en, sömn och möjligtvis tak över huvudet. När detta behov är till-
godosett aktualiseras behovet av trygghet, vilket kan handla om 
fysisk säkerhet (att inte utsättas för fara) såväl som ekonomisk trygg-
het. I arbetssammanhang handlar detta främst om att ha ett arbete 
med en säker arbetsmiljö och en tillhörande ekonomisk ersättning 
(lön) som man kan försörja sig på. Därefter uppkommer behovet av 
social samhörighet och kärlek: att känna tillhörighet till, acceptans 
från, och identifikation med andra vare sig det handlar om arbetet 
och arbetsgruppen eller någon annan typ av social gemenskap och 
gruppering. Behovet av erkänsla handlar om uppskattning från 
andra, självaktning, prestige och status. Slutligen aktualiseras be-
hovet av självförverkligande. Ett självförverkligande handlar till stor 
del om personlig utveckling och inbegriper möjligheten att få utlopp 
för den man är. Förmodligen kan ett självförverkligande i arbets-
sammanhang se olika ut och bestå av olika faktorer, förutsättningar 
och omständigheter men trots det eventuellt skiftande innehållet 
torde det åtminstone teoretiskt sett finnas mycket goda möjligheter 
till självförverkligande bland personer som försörjer sig på sitt stora 
intresse, sin hobby eller sin passion. Trots uppfattningen om att be-
hov på lägre nivå måste tillfredsställas innan behov på högre nivå gör 
sig påminda är det kanske inte helt omöjligt att så att säga hoppa över 
vissa behovssteg (Kaufmann & Kaufmann 2005). En tänkbar grupp 
som skulle kunna omfattas av detta är exempelvis personer som trots 
svårigheter och motgångar av varierad art och omfattning ändå 
stretar på i sin strävan mot att kunna ägna sig åt sin passion på heltid, 
vare sig det handlar om att måla tavlor, spela musik, skriva böcker 
eller något annat.  
     I olika typer av upplevelsebeskrivningar (t ex memoarer) fram-
kommer det ofta hur svårt och tufft det inledningsvis var för många i 
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strävan mot en försörjning inom det aktuella området och hur mycket 
personerna ifråga förefaller ha försakat för att nå sina drömmars mål. 
För många verkar det sannerligen som att ett tillfredsställande av 
självförverkligande går före tillgodoseendet av mera basala behov. 
Frågan är dock om dessa lägre behov inte behöver tillgodoses i någon 
utsträckning alls, eller om det trots allt krävs en viss grad av tillfreds-
ställelse innan andra (högre stående) behov gör sig påminda. I så fall 
hur mycket? Räcker det med, låt säga 10 procent, 50 procent eller 75 
procent tillfredsställelse?  
     Kärnan i Herzberg et. als (1959) tvåfaktor-teori är att vissa faktorer 
(hygienfaktorer) endast kan motverka missnöje, medan andra fakt-
orer (motivatorer) kan skapa motivation. Hygienfaktorer är exempel-
vis lön, arbetskamrater och olika typer av arbetsförhållanden såsom 
arbetstid och anställningsform. Om man till exempel är missnöjd med 
sin lön och lönen höjs medför detta förvisso att missnöjet minskar 
eller till och med försvinner, men den högre lönen skapar i sig inte 
motivation. Ett annat sätt att uttrycka det på är att ett tråkigt arbete 
inte blir roligare till följd av hög ekonomisk ersättning; däremot är 
det förmodligen lättare att stå ut med ett tråkigt arbete om man får 
bra betalt. Somliga kan också föredra en högre lön på bekostnad av 
ett intressant arbetsinnehåll, som i fallet med bilindustriarbetarna i 
Goldthorpe et als. (1969) studie. Vad gäller motivatorer är just arbets-
innehåll en tydlig sådan. Om arbetets innehåll med dess uppgifter är 
av en sådan karaktär att de upplevs intressanta och utvecklande är 
det i sig tillräckligt för att människor självmant vill ägna sig åt arbetet 
ifråga.  
     Vad gäller människors förhållningssätt till arbetet lyfts ofta två 
skilda inställningar fram: (a) instrumentell respektive (b) engagerad 
(Eriksson 1998). För människor som har en instrumentell inställning 
är den ekonomiska ersättningen (lönen) den i särklass viktigaste och 
ibland den enda anledningen till att arbeta. För dessa personer är 
arbetet ett medel som skapar resurser för en mera meningsfull fritid, 
där ett engagemang i en specifik hobby (t ex musik, idrott, konst, 
teater, friluftsliv, fotografering och så vidare) kan vara ett framträd-
ande inslag. Man kan säga att en instrumentell inställning till arbetet 
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kännetecknas av att livet utanför arbetet är det som värdesätts högst. 
Personer som har en engagerad inställning upplever däremot att 
arbetet har ett värde förutom lönen (och eventuellt de sociala kon-
takterna), att det är något speciellt med jobbet och inte sällan att det 
ger en personlig tillfredsställelse. Personer som har en engagerad in-
ställning har förmodligen också arbeten som i varierad utsträckning 
innefattar sådant som kännetecknar det ”goda arbetet” och/eller till-
godoser de högre behoven i Maslows (1954) behovspyramid som 
också överensstämmer med de faktorer Herzberg et al. (1959) kallar 
motivatorer.  
     Trots det vanliga att dela in inställningen till arbete i en instru-
mentell respektive engagerad sådan, identifierar Goldthorpe et al. 
(1969) tre olika förhållningssätt eller inställningar som de väljer att 
benämna: (a) instrumentell; (b) solidarisk; (c) byråkratisk. En instru-
mentell inställning handlar som bekant om att den ekonomiska er-
sättningen utgör det i stort sett enda skälet till att arbete. En solidarisk 
inställning är förekommande bland dem som värdesätter arbets-
gruppen (gemenskapen) och som också upplever att arbetet förser 
dem med en viss identitet. Vare sig den instrumentella eller den 
solidariska inställningen har särskilt mycket att göra med det speci-
fika arbetet och arbetsuppgifterna. För personer som har ovanstående 
inställning är inkomst och trygghet betydligt viktigare än arbetsinne-
håll. En byråkratisk inställning kan liknas vid en engagerad inställ-
ning och innebär ofta att personen ifråga är tämligen involverad i sitt 
arbete. Att ha en i viss mån engagerad inställning till arbetet – i den 
meningen att arbetet har ett värde förutom lönen och eventuellt de 
sociala kontakterna – behöver emellertid inte betyda att själva arbets-
området eller arbetsuppgifterna skulle vara överensstämmande med 
individens personliga intresse eller med andra ord hobby. Det kan 
mycket väl vara andra faktorer och aspekter som ligger till grund för 
ett värdesättande av arbetet. 
     Berglund (2012) delar in inställningen till arbete i fyra olika typer: 
(a) instrumentell; (b) karriäristisk; (c) altruistisk; (d) autonom. En 
instrumentell inställning till arbetet handlar (som redan nämnts) om ett 
värdesättande av lönen och livet utanför arbetet; inte om arbetet eller 
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arbetsuppgifterna i sig. Denna inställning har en tydlig historisk 
koppling till arbetarklassen, vars arbeten och arbetsuppgifter ofta har 
varit (och fortfarande är) tunga och monotona med avsaknad av 
intressant, stimulerande och utvecklande innehåll. En karriäristisk in-
ställning till arbetet kännetecknas av en önskan om att klättra i organ-
isationen. Status, inflytande och hög lön är vanligtvis viktigt för dem 
som har en karriäristisk inställning i vilken ego-relaterade aspekter 
kan kopplas. Att göra karriär kan ses som ett bevis på ambition och 
framgång och förser dessutom personen ifråga med en uppfattning 
om att han eller hon är (ytterst) betydelsefull för organisationen. En 
altruistisk inställning till arbetet omfattar dem som sätter stort värde i 
att hjälpa andra människor samt bidra till samhället i en eller annan 
form. För dessa personer är det angeläget att deras arbete är till upp-
enbar nytta för andra. Förmodligen omfattas den som jobbar för 
humanitära organisationer som exempelvis Läkare Utan Gränser av 
en altruistisk inställning; om än i varierad grad. I en autonom inställ-
ning till arbetet är självbestämmande en viktig aspekt och denna in-
ställning till arbetet kan ses som en del av post-materialismen i vilken 
individualistiskt självförverkligande har ett högt värde. Att så att 
säga ”göra sin grej” kan ses som en variant av individualistiskt själv-
förverkligande där själva arbetsinnehållet (t ex spela fotboll eller 
teater) är viktigt för tillfredsställelsen. Om man jämför en altruistisk 
inställning med en autonom inställning kan den förra sägas vara in-
riktat mot andra medan den senare är inriktad mot sig själv.  
     Wrzesniewski et al. (1997:22) lyfter fram en delvis annan indelning 
i inställning till arbete där det kan betraktas som (a) ett jobb; (b) en 
karriär; (c) ett kall. De som betraktar arbetet som vilket jobb som helst 
har vanligtvis en instrumentell inställning med tämligen låga anspråk 
vad gäller såväl det egna engagemanget i arbetet som arbetets 
potentiella ”belöningar” vid sidan av den ekonomiska ersättningen. 
Inom livsformsanalys är en sådan inställning till arbetet kopplat till 
arbetarens livsform där tankarna och föreställningarna om det goda 
livet finns inom fritidens sfär; arbetet blir således (endast) ett medel 
för skapandet av en meningsfull och högt värderad fritid (Jakobsen & 
Karlsson 1993). Att ägna fritiden åt något som har med arbetet att 
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göra uppfattas och upplevs som mer eller mindre otänkbart för den 
som lever arbetarens livsform. De som däremot betraktar arbetet i 
termer av karriär har en betydligt mer engagerad inställning till 
arbetet och ser andra värden i arbetet vid sidan av de ekonomiska. 
Dessa personer strävar vanligtvis uppåt i den organisatoriska hier-
arkin med tillhörande högre social ställning med mer inflytande 
(Wrzesniewski et al. 1997). Även denna hållning har identifierats 
inom livsformsanalys och benämns karriärens livsform, i vilken det 
goda livet är intimt sammankopplat med arbetets sfär; arbetet ses inte 
enbart som ett medel för en meningsfull och viktig fritid, utan betrak-
tas som ett mål i sig, vilket medför att fritiden – med varierad själv-
klarhet – kan ägnas åt arbete på ett eller annat sätt, inte minst i syfte 
att klättra på karriärstegen (Jakobsen & Karlsson 1993). Vid sidan av 
dem som betraktar arbetet som ett jobb respektive en karriär, finns de 
som uppfattar arbetet i termer av ett kall (en förutbestämd livs-
uppgift) och dessa kan inte separera arbetet från det övriga livet 
(Wrzesniewski et al. 1997). För dessa personer handlar anledningen 
till att arbete inte om ekonomisk ersättning eller möjlighet till karriär, 
utan istället om att det specifika arbetet med dess innehåll upplevs 
mycket meningsfullt och är förenat med ett genuint engagemang 
(Bowman 2012:47). Tankarna om arbetet som ett kall kommer ur-
sprungligen från religiösa sammanhang (där somliga uppfattade sig 
vara kallade av Gud att utföra vissa viktiga arbeten) men har på 
senare tid kommit att användas om det arbete eller den sysselsättning 
som en person finner så pass glädjande, utvecklande och belönande 
att han eller hon har svårt att tänka sig göra något annat för sin för-
sörjning. Arbete som kall behöver inte längre innefatta moraliskt 
och/eller socialt viktigt arbete, utan kan i högsta grad vara ego-
relaterat i den meningen att arbetet (sysselsättningen, aktiviteten, ut-
övandet) först och främst skänker personlig glädje, tillfredsställelse 
och självförverkligande. I den meningen har kall – i betydelsen förut-
bestämd livsuppgift – kommit att omfatta även mera hedonistiska 
sysselsättningar. Bowman (2012:49) poängterar att ett betraktande av 
arbetet som ett kall avspeglar sig i identiteten. Det betyder att man i 
mångt och mycket är sitt yrke. 
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     För att skapa en förståelse för de olika inställningarna till arbete 
(dvs. att betrakta arbetet som ett jobb, en karriär eller ett kall) återges 
Wrzesniewski et als. (1997:24, egen översättning) belysande exempel: 
 

Jobb 
Herr A arbetar huvudsakligen för att tjäna tillräckligt med pengar för att för-
sörja familjen och tillse livet utanför arbetet. Om han var ekonomiskt obero-
ende skulle han säga upp sig från sitt nuvarande arbete och istället göra 
någonting annat. Herr A:s arbete är i grund och botten en livsnödvändighet, 
ungefär som att andas och sova. När han är på jobbet önskar han ofta att 
tiden gick lite fortare. Han ser verkligen fram emot helgerna och semestrarna. 
Om herr A fick leva om sitt liv skulle han förmodligen inte välja samma yrke, 
och han skulle inte rekommendera vare sig sina vänner eller sina barn att 
välja hans arbete. Herr A ser fram emot pensioneringen.  

 
Karriär 
I grund och botten gillar herr B sitt arbete men förväntar sig inte att vara kvar 
på sin nuvarande position om fem år. Istället planerar han att klättra på 
karriärstegen. Han har flera delmål för att slutligen kunna nå den position han 
helst vill ha. Ibland upplevs arbetsuppgifterna som ett slöseri med tid men han 
vet att han måste prestera bra i sin nuvarande tjänst för att kunna avancera. 
Herr B är ytterst angelägen om att få en befordran; för honom är det ett er-
kännande för ett gott arbete och ett tecken på framgång i konkurrensen med 
kollegorna. 

 
Kall 
Herr C:s arbete är något av det allra viktigaste i hans liv och han är väldigt 
glad över att få arbeta med det han gör. Det han försörjer sig på utgör en 
central del av vem han är; det är bland det första han berättar om sig själv för 
andra. Han tar ofta med sig arbete hem, till och med på semestern. De flesta 
av hans vänner är kollegor och han är medlem i flera föreningar med koppling 
till hans arbete. Herr C är nöjd med arbetet för att han älskar det, och för att 
han anser att det bidrar till att göra världen bättre. Han skulle gärna upp-
muntra sina vänner och sina barn att välja det arbete han har. Herr C skulle 
bli ganska upprörd om han tvingades sluta arbeta och pensioneringen är 
inget han ser fram emot. 

 
Enligt Jahoda (1982) har arbetet (oavsett vilket det är och oavsett hur 
det betraktas) vanligtvis ett antal inbyggda latenta funktioner som är 
viktiga för människor och svåra att tillgodose på annat sätt än genom 
just arbete. Dessa funktioner är: (a) tidstruktur; (b) sociala kontakter; (c) 
kollektiva mål; (d) social status och identitet samt (e) regelbunden aktivitet. 
Det verkar finnas en god vetskap om att arbete i sig, oavsett vad det 
är för arbete, fyller viktiga funktioner. Betydelsen av de latenta funkt-
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ionerna framkommer till viss del då (till och med ”ekonomiskt 
oberoende”) utövare som självmant valt att dra sig tillbaka eller med 
andra ord pensionera sig, efter en tid väljer att återvända – till ex-
empel sångaren Ozzy Osbourne (Osbourne & Ayres 2009) och idrott-
aren Michael Jordan (Taylor 2001). Om all tid är fri tid och individen 
eventuellt upplever att han eller hon inte har någon direkt funktion i 
samhället blir förmodligen tillvaron ganska långtråkig och kanske till 
och med meningslös efter en tid. En sådan uppfattning framkommer 
då flera personer i Erikssons (1998:91f) studie lyfter fram vikten av att 
ha något att göra; utan ett arbete att gå till skulle personen bli sysslo-
lös och tillvaron långtråkig. Ett liknande förhållningssätt framförs 
också av Morse och Weiss (1955:191, egen översättning) som konstat-
erar att: 
 

…för de flesta har arbetet en ytterligare betydelse vid sidan av att kunna 
försörja sig. Det är faktiskt så att även om de hade tillräckligt med pengar för 
att inte behöva arbeta skulle de ändå göra det. Att arbeta ger en känsla av att 
vara delaktig i samhället, att ha någonting att göra, att ha en mening i livet. 

 
Människors vilja att arbeta förefaller i huvudsak vara beständig. I 
Berglunds (2009) studie av personer som har vunnit större summor 
pengar (i snitt två miljoner kronor) på lotteri framkommer det att 
endast 21 procent i varierad grad minskade sin arbetstid. Förutom att 
vinstens storlek har betydelse för valet att minska eller inte minska 
sin arbetstid visar studien att även andra faktorer spelar in; huruvida 
arbetet har ett egenvärde för individen samt huruvida man trivs på 
arbetet är viktiga aspekter men också omgivningens (familjens och 
vännernas) förväntningar. 
     Som nämnts har inställningen till arbete i huvudsak delats in i en 
instrumentell respektive engagerad sådan (Eriksson 1998) även om 
andra indelningar och nyanseringar har förekommit: instrumentell, 
solidarisk, byråkratisk (Goldthorpe et al. 1969); instrumentell, karriär-
istisk, altruistisk, autonom (Berglund 2012); jobb, karriär, kall 
(Wrzesniewski et al. 1997:22). Jag vill emellertid hävda att det dess-
utom kan existera en passionerad inställning till arbetet (som förvisso 
kan sammankopplas med en autonom inställning och synen på 
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arbetet som ett kall) och åtminstone teoretiskt skulle den vara fram-
trädande bland dem som försörjer sig på sitt stora personliga intresse. 
Med hjälp av figur 3 försöker jag i koncentrerad form illustrera de 
olika förhållningssätt som kan existera vad gäller människors inställ-
ning till arbetet.  
 
              Instrumentell inställning              Engagerad inställning              Passionerad inställning   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figur 3: En hypotetisk modell av relationen mellan inställning till arbetet, 
dess upplevda värde och överensstämmande med personligt intresse. 
 

Reflexivitet och livsprojekt i det senmoderna sam-
hället  
 
Det senmoderna samhället kännetecknas bland annat av reflexivitet, 
vilket innebär att vi i allt större utsträckning funderar över vem eller 
vad vi vill vara och utifrån det försöker skapa oss själva (Giddens 
1991). Identiteten (som i grund i botten svarar på frågan: vem är jag?) 
har alltså blivit föremål för en självreflektion som inte existerat i 
tidigare samhällen (Budd 2011:144). En liknande uppfattning framför 
Powell och Longino (2001) som hävdar att det i dagens samhälle 
råder större frihet för enskilda individer att konstruera sanningar, 
värderingar, livsåskådningar etc. Att medvetet forma sig själv är 
starkt kopplat till livsstil. Enligt Hunt (2004:401f, egen översättning) 
handlar livsstil om ”ett sökande efter personlighet, självförverklig-
ande och stilistisk självmedvetenhet inkluderat fritidsintressen och 
omgestaltning av jaget genom rekonstruktion av kroppen med hjälp 
av kläder och accessoarer.”  
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     Schnare et al. (2011) redogör för begreppet possible selves som hand-
lar om ett slags ”tänkbara självidentiteter” (självet), eller med andra 
ord: den person man kan tänkas bli och vara. Det handlar om ett 
personligt meningsskapande av det som upplevs vara livsuppgiften 
och kan även innefatta konkreta planer och strategier för att nå dit 
man önskar. Schnare et al. (2011:95) menar att det i huvudsak finns 
tre olika potentiella utfall: (a) det önskade självet, som handlar om den 
person man helst av allt vill bli; (b) det förväntade självet, som är den 
mera realistiska uppfattningen om vem man kan bli; (c) det fruktade 
självet, som representerar den man är rädd för att bli. För många som 
i unga år passionerat ägnar sig åt sådant som exempelvis musik, 
konst eller idrott skapas – genom interaktionen med andra passion-
erade utövare – en musikalisk, konstnärlig respektive idrottslig 
identitet som innefattar kanske främst individens drömmar men 
eventuellt också dennes rädslor inför framtiden inom området ifråga.  
     Som framkommit tidigare i texten är det många som har som dröm 
och mål att kunna försörja sig inom det specifika området för pass-
ionen och många tror, åtminstone inledningsvis, att det är fullt möj-
ligt och kanske till och med realistiskt och förväntat att hamna bland 
de främsta inom området ifråga (se till exempel Wacquant 1995; Joyce 
2007; Jälsäter & Mårtensson 2008). För dem som i ungdoms- och 
junioråren passionerat ägnar sig åt exempelvis ishockey är förmod-
ligen drömmen om att få spela i världens bästa liga – NHL – ganska 
vanlig och den kanske också upplevs som trolig eller till och med 
garanterad. Med tanke på det enorma antal unga som runt om i 
världen delar en sådan dröm och det faktum att det sammanlagt inte 
finns fler än omkring 700 platser i de 30 nordamerikanska NHL-lagen 
kommer en förkrossande majoritet allt eftersom tvingas inse att det 
önskade självet förmodligen inte kommer att realiseras. Samma, eller 
åtminstone liknande situation gäller för dem som studerar klassisk 
musik med ambition att ta plats i en symfoniorkester (Bennett 2008). 
Somliga anser att man från utbildningsväsendets sida (i detta fall 
inom just klassisk musik) måste höja medvetenheten hos eleverna om 
hur svårt det verkligen är att få den typ av arbeten och positioner 
som de drömmer om och också tror kommer att ske: 

 140 



…studenterna börjar sina studier med inställningen: ”jag utbildar mig till att bli 
symfonimusiker”; i hela landet blir möjligen en eller två sådana platser lediga 
per år (Bennett 2008:114, egen översättning). 

 
I anknytning till det ovanstående upplyser Hunt et al. (2004:147) att 
Bostons symfoniorkester vid ett tillfälle mottog över 400 ansökningar 
till fyra utannonserade platser som violinist. Vid en första anblick 
uppfattas kanske inte 400 ansökningar till fyra platser som särskilt 
många men i sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke att jobbet 
som violinist i en symfoniorkester knappast kan sökas av vem som 
helst. 
     Vad är då realistiskt när det önskade självet inte verkar kunna 
realiseras? Och vad kommer att framträda i termer av fruktan och 
skräck? För att kort återgå till det så kallade önskade självet uppger 
en av de musicerande personerna i Schnare et als. (2011:102) studie 
att för henne handlar det om att bli erkänd, respekterad och ihågkom-
men. Vad gäller det så kallade fruktade självet handlar det bland de 
musicerande om sådant som att inte vara en tillräckligt skicklig mu-
siker; att förlora passionen för musik; att inte ha möjlighet att kunna 
följa sitt hjärtas röst samt att inte kunna försörja sig på musicerandet. 
En av musikerna uppger att han känner rädsla för att bli tvungen att 
ta anställning hos ett företag som exempelvis varuhuskedjan Walmart 
på grund av svårigheter att få ett musikrelaterat heltidsjobb (Schnare 
et al. 2011:104). I Bennetts (2008) studie av klassisk musik och sym-
fonimusiker framkommer det föga förvånande att långt ifrån alla de 
som drömmer om att ta plats i en prestigefylld orkester lyckas med 
det. Det önskade självet är alltså utom räckhåll för många, om inte till 
och med för de allra flesta. En av de intervjuade berättar: 
 

Pianister som inte lyckas ta sig till toppen eller inte besitter högsta kvalitet kan 
inte överleva som konsertpianist. Så endera börjar de… eller (och det här är 
ett stort problem), de börjar undervisa. Jag är övertygad om att det krävs 
något alldeles särskilt för det och det krävs motivation för undervisning och för 
utbildning… I Europa finns det musiker som inte är framgångsrika, så de 
börjar undervisa och de är fruktansvärda. De är besvikna och deras elever blir 
besvikna (Bennett 2008:111, egen översättning).  
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I anknytning till svårigheterna att klara försörjningen genom att 
endast ägna sig åt det man helst vill säger en jazztrummis i 
Hesmondhalgh och Bakers (2010:13, egen översättning) studie: 
 

Sanningen är att man inte klarar uppehället på enbart spelningar. . . Så här 
direkt kan jag bara komma på en person i kretsen runtomkring Oxford som 
inte undervisar. Men då tar han ju så klart alla tänkbara gig. Det som är 
positivt för min del när det handlar om andra typer av musikrelaterade jobb är 
att jag slipper ta varenda skitspelning, vilket jag skulle vara tvungen till [om 
jag inte hade undervisningen]. 

 
Allvin (1997:192) talar å sin sida om det egna livsprojektet som är ”den 
praktiska och intentionella form i vilken individen gestaltar sin egen 
vilja” och kommer fram till att arbete (i betydelsen försörjning) och 
livsprojekt kan utgöras av tre olika relationer som kopplat till denna 
texts fokus ger följande utfall: (a) livsprojektet och försörjningen sam-
manfaller helt; (b) livsprojektet och försörjningen sammanfaller del-
vis; (c) livsprojektet och försörjningen sammanfaller inte alls. 
     Inom kategorin livsprojektet och försörjningen sammanfaller helt åter-
finns de som försörjer sig på sin hobby eller sin passion och Allvin 
(1997:192) konstaterar att här finns ”möjligheten att exploatera den 
egna konstitutionen och eventuella talanger. Det är t.ex. inte vem som 
helst förunnat att bli fotomodell, musiker, konstnär eller idrottsman.” 
En tillvaro där livsprojektet och försörjningen sammanfaller helt kan 
uppfattas som den ideala situationen i och med att individen tillåts 
ägna sig åt sitt stora personliga intresse inom ramen för arbetet.  
     Den andra realtionen där livsprojektet och försörjningen sammanfaller 
delvis kan exemplifieras med den starkt musikintresserade som 
önskar, men av olika skäl inte kan försörja sig på eget musicerande 
och arbetar i skivbutik, musikaffär, som musikrecensent eller som 
konsertarrangör etc. Exempel på denna relation kan utgöras av dels 
musikskribenten Dom Lawson som säger: ”Jag försörjer mig på att 
skriva om musik för att jag älskar musik” (Daniels 2010:156, egen över-
sättning), dels Tod Button som arbetar som talangscout inom is-
hockeyn och som angående sitt yrke säger: ”Som grabb är det ingen 
som vill bli talangscout, eller hur? När man växter upp drömmer man 
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om att bli ishockeyspelare och om att få spela i NHL” (Malloy 
2011:84, egen översättning). Att inledningsvis ha storslagna drömmar 
och höga ambitioner är kanske inte så konstigt men tyvärr får en för-
krossande majoritet erfara att dessa faktiskt inte kommer att real-
iseras. Dock kan det finnas tillräckligt intressanta och önskvärda 
arbeten inom det specifika området, vilket antyds i exemplen ovan 
med musikskribenten Dom Lawson och talangscouten Tod Button. I 
anknytning till livsprojekt och försörjning kan Bennet (2008:149, egen 
översättning) citeras: 
 

Det är uppenbart att passion är centralt för en musikers motivation att satsa 
på musik, men att bibehålla passionen är väldigt svårt då det är osannolikt att 
nå framgång i den snäva definitionen av musiker som ”uppträdande artist”. 
Det finns trots allt en spännande framtid för musikern om denne definieras 
som ”någon som praktiserar inom någon gren av yrkesområdet musik.”  

 
Enligt Allvin (1997) kan en tillvaro som kännetecknas av att livs-
projekt och försörjning delvis sammanfaller upplevas vara ”det näst 
bästa” för personer som av en eller annan anledningen inte har möj-
lighet att helt förverkliga det egna livsprojektet. Uppfattningen och 
föreställningen om det näst bästa alternativet för en försörjning fram-
träder på ett mycket tydligt sätt då Sargent (2009:672, egen översätt-
ning) refererar till en musikaffärs anslag om arbetserbjudande, en så 
kallad ”lapp i fönstret” med följande text:  
 

Du känner till ruset man får från att uppträda på scenen: stämningen på 
klubben (eller arenan), det kraftiga ljudet från instrumenten, kamratandan 
mellan banden, och förhoppningsvis pengarna man kommer att tjäna. Tja, 
kan du inte vara däruppe på scenen, kan du ändå fånga den stämningen om 
du jobbar här. 

 
I anknytning till livsprojektet kan Chuck Klosterman (2001:1, egen 
översättning) citeras som i den självbiografiska boken Fargo rock city 
skriver:  
 

Att rocka betydde allt för mig. För en mager vit kille på familjens farm in North 
Dakota verkade det vara lösningen på alla problem jag upplevde mig ha. Jag 
kunde inte sjunga och jag spelade inget instrument; men jag visste att jag 
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hade potential att kunna rocka. Nätterna igenom lyssnade jag på kassetter 
med Motley Crue och Ratt på min bergsprängare… 

 
Klosterman gjorde aldrig någon karriär som musiker men kom seder-
mera att arbeta som bland annat musikskribent, vilket kan ses som ett 
exempel på när livsprojekt och försörjning delvis sammanfaller. I 
musikern Don Felders (f.d. Eagles) memoarer figurerar en person vid 
namn Fred Walecki vars livsprojekt delvis sammanfaller med försörj-
ningen på ett eventuellt ännu tydligare sätt: 
 

Fred [som jobbade i musikaffären Westwood Music] närde en dröm om att bli 
musiker; han var i min ålder, kunde knappt spela en ton men befann sig ändå 
i hjärtat av rock and roll-branschen. […] Han fann glädje i att kunna hjälpa 
kämpande musiker som jag själv. […] Han höll inte på för pengarnas skull; 
ofta lånande han ut instrument trots att det var ekonomsikt ogynnsamt för 
honom. Han älskade helt enkelt musik men saknade själv skicklighet och 
fingerfärdighet (Felder & Holden 2008:97, egen översättning). 

 
Att befinna sig i den andra relationen gällande livsprojekt och försörj-
ning kan möjligtvis gälla även för Jady Regard (general manager för 
ishockeylaget Louisiana Ice Gaters Hockey) och Alexander Milas (musik-
journalist) som berättar om upprinnelsen till sina respektive försörj-
ningssätt: 
 

Att jag ville arbeta inom idrottsvärlden hade att göra med mitt varaktiga sport-
intresse. Majoriteten av dem som arbetar i den här branschen har vid någon 
tidpunkt i sitt liv givit uttryck för ett enormt intresse för sport. I mina ungdoms-
år ägnade jag mig åt amerikansk fotboll och senare basket (Robinson et al. 
2001:137f, egen översättning). 

 
Min historia är densamma som många andras i yrket – jag dyrkade musik, 
spelade i band och skrev en del för olika fanzine42. […] Jag har alltid varit en 
av de människor som upplever ett tvång att upplysa alla runt omkring om de 
fantastiska nya skivor jag hört – endera genom att spela in blandband åt dem 
eller ännu hellre tvinga dem att sitta framför min stereo. Den upphetsningen 
har aldrig försvunnit (Daniels 2010:194, egen översättning) 

 
Det är dock inte alldeles enkelt att som utomstående fastställa i vilken 
relation enskilda individer befinner sig. Vid första anblicken kan det 

42 Fanzine är en variant av ”hemmaproducerad” tidning som framställs av en artists, bands eller 
genres fans (amatörer) och främst riktar sig till andra fans. 
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verka självklart att exempelvis en Formel 1-förares livsprojekt och 
försörjning helt sammanfaller medan teamets mekaniker skulle be-
finna sig i den andra relationen där livsprojektet delvis sammanfaller 
med försörjningen. Ett sådant antagande grundas dock i en övertyg-
else om att i detta fall mekanikern helst skulle vilja vara den som kör 
och tävlar. Men om mekanikerns passion ligger i att meka med, snar-
are än att köra Formel 1-bil kan denne mycket väl befinna sig i den 
första relationen. Detsamma gäller inom andra områden som förhåll-
andet mellan fotbollstränaren och fotbollsspelarna, musikproducent-
en och musikerna, filmregissören och skådespelarna etc. Magnus Ny-
ström som försörjer sig som sportjournalist med ett särskilt intresse 
för ishockey skriver:  
 

Redan i unga år fattade jag att jag aldrig skulle bli bra. Trots det kom jag till 
NHL. Som journalist. Inte lika häftigt. Inte lika coolt. Inte lika mycket glamor. 
Inte lika bra betalt. Förstås. Fast nästan lika roligt. Det är jag övertygad om. 
Under flera år har det varit mitt jobb att se världens bästa hockeyspelare. Helt 
utan risken att plötsligt få ett telefonsamtal från chefen att jag är bortbytt och 
måste flytta till Buffalo. Hockeyn har tagit mig runt hela Nordamerika och givit 
mig minnen och vänner för livet […] Jag inbillar mig inte att jag är en super-
star och artist som Peter Forsberg. Utan jag är mer som en Tomas Holm-
ström. Som jobbat hårt, tagit mina smällar – men fortsatt lika envist och som 
verkligen älskar det jag gör (Nyström 2004:19). 

 
Dave Ferris som är musikskribent säger: ”Jag har alltid varit en 
musikkille, […] efter att i åratal blivit upprörd över odugliga skiv-
recensioner tänkte jag att jag skulle klara jobbet åtminstone lika dåligt 
som de flesta kritiker. Jag har skrivit sedan 1999 och fått betalt för det 
sedan 2001” (Daniels 2010:106, egen översättning). 
     På en direkt fråga till musikskribenten Martin Popoff angående 
livsprojekt och försörjning, och huruvida han ser sig som en författare 
som ”råkar” skriva om musik eller som en musikfanatiker vars 
musikintresse kommer till uttryck genom skrivande svarar han:   
 

Jag befinner mig definitivt i den andra relationen [där livsprojekt och försörj-
ning delvis sammanfaller]. Om jag var skönlitterär författare skulle jag befinna 
mig i den första relationen men som i mitt fall skriva icke skönlitterärt om 
andra människor och deras utövande och bedrifter placerar mig automatiskt i 
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den andra relationen. Dessutom är det så att jag har gjort min hobby, och inte 
min konst till ett arbete. 

 
Då Popoff refererar till ”konst” kan det betraktas som en individs för-
måga, kunskap, talang eller liknande som på ett eller annat sätt utgör 
en aktiv ingrediens i ett visst utövande. Eventuellt kan individer plac-
eras i den första respektive andra relationen just utifrån en bedöm-
ning av huruvida och i vilken utsträckning de är en aktiv eller passiv 
del av utövandet, givetvis i kombination med vad de önskar och 
åtrår. En filmregissör till exempel, är definitivt en aktiv del av en 
filmproduktion medan en filmkritiker är en passiv del vad gäller 
själva skapandet, även om kritikern på ett eller annat sätt kan betrak-
tas som en aktiv del av filmbranschen. I anknytning till en aktiv 
respektive passiv roll inom ett visst område skriver Makris och 
Mullet (2009:444, egen översättning) följande: 
 

Orkesterdirigenter framför musik genom andra människor [musikerna i 
orkestern]: det vill säga, de framför musik indirekt. Men deras bidrag till fram-
förandet är likväl bortom allt tvivel.  

 
Vissa områden kan betraktas tämligen närbesläktade, som exempel-
vis konst och musik. Martin Poppoff som försörjer sig som musik-
skribent säger att han har en passion för såväl musik som konst och 
trots att han säger sig vara nöjd med sitt yrke skulle han hellre vilja 
försörja sig som konstnär: 
 

…då och då målar jag och jag skulle verkligen vilja vara konstnär; kanske 
måla skivomslag, kanske måla tavlor. På sätt och vis drömmer jag om att 
kunna [förverkliga mitt livsprojekt] men drömmen bleknar i och med att man 
blir äldre och mer medveten om livets realiteter. Att sträva mot att bli konstnär 
blir snarast något fånigt och oseriöst som tillhör ungdomens djärvhet. Men jag 
har fortfarande den drömmen och det är vad jag helst skulle vilja. 

 
Att avgöra vem som över huvud taget tillhör ett visst fält eller en viss 
bransch är eventuellt inte självklart. Exempelvis svarar musikskrib-
enten Jerry Erwing följande på frågan om han arbetar heltid i musik-
branschen:  
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Jag är inte i musikbranschen. Jag är skribent och utgivare på heltid. Om du 
hörde mig spela gitarr skulle du förstå varför jag inte är i musikbranschen! 
Men musik utgör basen för det jag brukar arbeta med (Daniels 2010:97, egen 
översättning).  

 
För att placeras i den relation där livsprojekt och försörjning helt sam-
manfaller krävs förmodligen ett aktivt deltagande som på ett eller 
annat sätt har en påtaglig inverkan på själva utövandet eller skapan-
det. Att befinna sig i den relation där livsprojektet delvis samman-
faller med försörjningen behöver emellertid inte alls betraktas som ett 
personligt misslyckande. I viss mån, och i synnerhet i vissa situation-
er, kan en sådan position faktiskt vara mer angenäm än den position 
där livsprojektet och försörjningen helt sammanfaller eftersom man 
troligtvis slipper ifrån många av de mest påfrestande inslagen. Att 
livsprojektet och försörjningen ”endast” delvis sammanfaller kan 
alltså (åtminstone i vissa situationer eller skeenden) betraktas vara en 
fördel i jämförelse med att vara en aktiv utövare, vilket åtminstone 
antyds då Martin Popoff, musikskribent med en stor passion för 
musik, diskuterar en eventuell egen karriär som musiker: 
 

Jag spelade faktiskt trummor… men det finns vissa saker som förmodligen 
skulle ha fått mig på andra tankar. Sådant som sena kvällar och nätter, spela 
på rökiga barer, turnera omkring i minibuss; alla de saker som man måste ut-
stå för att kunna bli rockstjärna. Mycket av det skulle jag inte ha stått ut med. 

 
Att till exempel driva ett konstgalleri, vara sportkommentator, 
recensent i underhållningsbranschen, materialförvaltare i ett fotbolls-
lag, roddare43 åt ett rockband och så vidare kan mycket väl ha sina 
fördelar i jämförelse med ett aktivt utövande. Individen ifråga får 
vara en del av det som han eller hon är passionerad över utan att ha 
det yttersta ansvaret för det aktiva utövandet – essensen i en specifik 
aktivitet – såsom själva målandet av tavlorna, komponerandet av 
musiken, författandet av romanerna. Bland exempelvis musikskrib-
enter finns en påtaglig glädje i yrkesutövandet (Daniels 2010) och 
nedan följer några utsagor som vittnar om detta: 

43 Roddare kommer av det engelska roadie och är benämningen på personer som transporterar, 
sätter upp och plockar ner artisters scenutrustning (instrument, ljudanläggning, ljusrigg, dekor etc).  
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Jag (liksom många andra) har haft privilegiet att i över 25 år få umgås, prata, 
skratta, gråta och dricka med människor som spelar den musik jag älskat allt-
sedan 14 års ålder. Det är omöjligt att plocka ut någon enskild höjdpunkt. 
 

Mike Exley (Daniels 2010:104, egen översättning). 
 

[Det bästa är] att få betalt för att träffa sina hjältar plus en massa gratis öl och 
cd-skivor. 
 

Neil Jeffries (Daniels 2010:144, egen översättning). 
 

Jag måste säga att [höjdpunkten] var att följa med Guns N’ Roses på turné 
1988. Jag var 22 år och hängde med världens största rockband. Det kan inte 
bli bättre än så. 
 

Paul Elliott (Daniels 2010:95, egen översättning). 
 

Sammantaget frilansade jag för [tidningen] Kerrang under cirka tio år och jag 
älskade varenda minut – konserterna, mötena med artisterna, alla gratis-
grejor, resandet. Det var en häftig erfarenhet för en ung kille utan några för-
bindelser eller plikter.  
 

Howard Johnson (Daniels 2010:146, egen översättning). 
 

Att få hedra band som skriver den musik som tonsätter ens liv är en härlig 
känsla; under de senaste fyra åren har jag delat ut [tidningen] Kerrangs pris 
till AC/DC, Metallica, Judas Priest och Iron Maiden. Det finns knappast större 
legender än de fyra banden. Om du skulle säga till mig som 15-åring att jag 
en dag skulle få träffa ikoner som Jimmy Page, Eddie Van Halen, Ozzy, 
Steven Tyler, Lemmy och Joey Ramone skulle jag ha svimmat. 
 

Paul Brannigan (Daniels 2010:46, egen översättning). 
 
Från citaten ovan kan det urskiljas ett tydligt beundrande av dem 
som har talangen och möjligheten att kunna komponera och framföra 
den typ av musik som skribenterna ifråga gillar. Att umgås med 
dessa musiker uppskattas och eventuellt får man som musikskribent 
ta del av den strålglans som finns runt de här artisterna. Det är emell-
ertid mycket möjligt att musikskribenter innerst inne uppfattar sitt 
yrke i termer av ”det näst bästa”, något som framträder explicit då 
musikskribenten Martin Popoff säger: ”Jag älskar det konstnärliga 
och det är därför som jag på sätt och vis avgudar de här utövarna och 
själv skulle vilja vara en artist.” Men genom att inte vara en aktiv del 
undkommer som bekant sådana som exempelvis musikskribenter 
många av de påfrestande inslag som professionella musiker upplever 
i sitt yrkesutövande. Martin Popoff resonerar kring sin arbetssitu-
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ation som musikskribent i relation till ett aktivt utövande som upp-
trädande musiker på ett sätt som förmodligen är mer eller mindre till-
ämpningsbart inom en mängd olika områden där livsprojekt och för-
sörjning delvis sammanfaller: 
 

För egen del känner jag ingen större press. Det är klart att det finns deadlines 
och så, men vanligtvis är de självpåtagna eftersom jag vill bli klar med saker 
och ting. Det är klart att jag upplever smärre påfrestningar men det går inte att 
jämföra med idrottsstjärnor och artister; de erfar väldigt specifika påfrest-
ningar såsom att de måste prestera inför alla dessa människor. Det spelar 
ingen roll om de är sjuka, och om de gör bort sig får de skämmas rejält. Det 
finns också alltid en risk för skador. Jag förstår helt och fullt att rockstjärnor 
och idrottsstjärnor upplever en enorm press. 

 
Hur yrkeslivet gestaltar sig och exakt vad man försörjer sig på kan åt-
minstone delvis vara resultatet av en viss slumpmässighet och till-
fälligheter, Martin Popoff säger angående sin försörjning som musik-
skribent: 
 

Jag antar att jag lika gärna kunde ha hamnat i ett rockband, jag kunde ha 
blivit en manager eller arbetat åt något skivbolag. Är man fanatisk över 
någonting är chansen stor att man kommer att försörja sig på något inom det 
området. 

 
Huruvida ett stort intresse för ett visst område medför stora chanser 
att man sedermera kommer att försörja sig inom detta specifika om-
råde är kanske något osäkert. Däremot förefaller det vara vanligt att 
somliga branscher bemannas av personer som har ett mycket stort 
intresse för det branschspecifika området. Detta framkommer i citat-
en nedan där en före detta roddare åt rockband, en nuvarande talang-
scout (A&R44) på ett skivbolag samt en sportagent beskriver hur de 
kom att försörja sig på sina något annorlunda arbeten: 
 

När jag var 17 år startade jag mitt eget produktionsbolag, anordnade rock-
konserter på mina föräldrars teater i Port Jervis, New York. Det var en 
gammal biograf som mina föräldrar, tillsammans med några andra personer, 
ägde och Metallica var ett av de första banden jag bokade. Det här var ’81 

44 En så kallad A&R (Artists & Repertoire) har bland annat till uppgift att hitta nya artister och 
knyta dem till skivbolaget ifråga. En A&R är vanligtvis också involverad i redan kontrakterade 
artisters musikaliska utveckling och inriktning. 
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eller ’82 och vi fick dem för 1000 dollar och två lådor öl. […] John Zazoula på 
Mega-Force Records var då Metallicas manager. Jag bokade även några 
andra av hans band, sådana som Anthrax, Overkill, Anvil, Exciters. Jag lärde 
känna John och hans grupper ganska väl. Inga av dem var storstjärnor ännu 
och alla behövde hjälp på turnéerna. Jag hade ingen erfarenhet men jag var 
villig att arbeta för låg lön. Så jag startade som roddare åt Anthrax och SOD… 
[…] När jag var 19 år började jag jobba som det som kallas ”gitarrtekniker” åt 
Metallica. De kommande sex åren var jag med på de flesta av Metallicas 
turnéer och jag arbetade även en hel del åt andra band, och så hade jag 
dessutom hand om en del produktionsgrejor – sådant som det praktiska 
organiserandet under turnéer (Bowe et al. 2000:341, egen översättning).  

 
…jag har alltid gillat musik. Jag har alltid varit mycket förtjust i det, speciellt 
rock… men när man går i skolan och får frågan vad man vill bli när man blir 
stor är det inte det här jobbet [talangscout inom musikbranschen – A&R] man 
uppger, oavsett hur många skivor man äger, eller hur? Jag menar, jag visste 
inte ens att det fanns sådana här jobb. Jag liksom snubblade in på ett 
omständligt bakvänt sätt. När jag gick på college skrev jag om musik för skol-
tidningen, periodvis spelade jag i olika band och under några år jobbade jag i 
en skivbutik. Detta ledde slutligen till att jag fick ett arbete som publicist på ett 
litet skivbolag och eftersom det var ett litet bolag, med bara sex anställda, var 
jag en dag plötsligt involverad i skivinspelningar. Ingen skolning alls för det, 
men vad krävs för att hjälpa någon att spela in en skiva för två tusen dollar? 
Det handlar om att sätta på mikrofonen, starta rullbandet. Hämta kaffe. Hämta 
öl. Jag höll på med det i sju år. Sedan drev jag ett litet företag en tid, var 
manager åt några band, och det förde mig till vad jag nu sysslar med. Jag 
blev kontaktad av det här skivbolaget som genomgick en stor förändring och 
ville bli ett mycket mer artistvänligt bolag. […] Så jag bestämde mig för att det 
var dags att pröva det här. Jag närmade mig 40-årsåldern och jag tjänade 
inte särskilt bra och jag hade inget privatliv eftersom jag alltid arbetade, så jag 
tänkte att jag kanske borde jobba där det finns en institutionaliserad stabilitet, 
en regelbunden lön och en pensionsplan (Bowe et al. 2000:346f, egen över-
sättning). 

 
Jag spelade [amerikansk] fotboll från sjunde klass och hela vägen genom 
college. Jag kunde inte få nog av det. Jag spelade till och med en del för ett 
proffslag i en lägre division i Syracuse medan jag gick juristutbildning där. Det 
var så långt min spelarkarriär sträckte sig men mitt intresse för [amerikansk] 
fotboll har alltid funnits kvar. Jag började arbeta på ett företag som höll på 
med ekonomisk rådgivning och bland mina klienter fanns flera NFL-spelare45. 
Genom dem började jag träffa sportagenter och vi kom verkligen bra överens 
och jag tyckte att [deras] jobb var mycket mer intressant än ekonomisk råd-
givning. Så jag började med en del oberoende kontraktsarbete och det ena 
ledde till det andra; jag hamnade på en firma som heter Marquee Group och 
där arbetar jag fortfarande (Bowe et al. 2000:414, egen översättning). 

 

45 NFL är en förkortning för National Football League som är den högsta divisionen för 
professionell amerikansk fotboll. 
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Anders Tengner, som främst varit verksam inom musikbranschen, 
berättar i boken Access all areas om sitt yrkesliv och om hur han så att 
säga halkade in på journalistyrket:  
 

[Mitt liv] skulle förmodligen inte ha sett ut så här. Det blev såhär, och det är 
helt fantastiskt. […] Det var väl en lyckad blandning av tur, talang och tajming 
– de tre t:na som är grundläggande för de flesta karriärer, som slog in. Eller 
halkade jag på det berömda bananskalet? […] Jag var ingen plugghäst, jag 
hade egentligen inga drömmar om vad jag ville bli. Journalist var nog inte ens 
med på topplistan. […] Allt började egentligen med att jag startade en fanclub 
för The Runaways, åkte på turné med Heavy Load och började skriva artiklar 
för tidningen Poster. […] 1979 tog jag tillsammans med tre kompisar över en 
närradiostation och döpte om den till Radio HMH efter vårt program Heavy 
Metal Heaven. […] Tack vare närradion kontaktades jag någon gång 1983, 
precis när vi lagt ned stationen, av Lars Bermann, producent på SVT. Han 
hade hört mig och tyckte att jag hade en mediamässig röst. Ville jag 
presentera hårdrock i hans tv-program Norrsken? Om jag ville! (Tengner 
2011:11–13). 

 
Den tredje relationen – livsprojektet och försörjningen sammanfaller inte 
alls – omfattar de som ”helt formulerar sitt livsprojekt utanför 
arbetet” (Allvin 1997:194). Här handlar det om personer som har ett 
lönearbete utan någon som helst koppling till det egna livsprojektet; 
personer vars identitet snarare är kopplad till det de sysselsätter sig 
med på fritiden (dvs. deras hobby) än det de försörjer sig på.  
 

Jag känner många som är enorma beundrare av olika band, som skriver skiv-
recensioner gratis och i egenskap av musik-fans katalogiserar de sina grejor, 
gör antecknar och allt det. Det finns många som gör i stort sett detsamma 
som jag på sin fritid utan att få betalt.  

Martin Popoff, musikskribent 
 
Traditionellt är identiteten nära sammankopplad med lönearbetet, 
dvs. det yrke personen ifråga har, vilket – enligt Budd (2011:144) – 
kan skapa en sorts identitetskonflikt om den önskade självidentiteten 
inte är överensstämmande med den rådande och etablerade yrkes-
identiteten. 
     Människor skapar identiteter som ett sätt att förstå vilka de är och 
var de hör hemma i den vidare världen (Budd 2011:145). Detta kan 
kopplas till Carless och Douglas (2013a:28) som menar att våra handl-
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ingar och beteenden formar vår personliga utveckling (och således 
påverkar vår identitet); något som sker genom interaktionen mellan 
psykologiska och sociokulturella processer. Den person en individ ut-
vecklas till att bli kan förstås bara genom beaktande av den socio-
kulturella kontext han eller hon befinner sig i. 
     Identitetsskapandet kan ske på många olika sätt och till och med 
resultera i olika ”samexisterande” men skilda identiteter, vilka synlig-
görs i olika sammanhang. Vad det konkret betyder är att i vissa soci-
ala sammanhang kan en av personens olika identiteter vara framträd-
ande (t ex hängiven sportdykare på dykarklubben) medan andra soci-
ala sammanhang framkallar en annan av identiteterna (t ex engag-
erad läkare på akutmottagningen). Det en och samma person kategor-
iserar sig som (ibland hängiven sportdykare, ibland engagerad 
läkare) i olika specifika sociala sammanhang förser personen ifråga 
med en viss förståelse om sig själv genom det som de olika grupper-
ingarna (exempelvis sportdykare respektive läkare) representerar för 
individen ifråga (Budd 2011:145). Tanken om att vi har flera olika 
identiteter har framförts även av andra. Stryker (2000:28) konstaterar 
att vi potentiellt sett har lika många identiteter som antalet organ-
iserade system vi är involverade i, och det förefaller som att den 
specifika sociala kontexten (t ex när vi sitter i ett möte på jobbet eller 
står i hejarklacken på fotbollsmatchen) framkallar den identitet 
(bland personens olika identiteter) som bäst överensstämmer med 
den rådande situationen (Pittinsky et al. 1999). Det ovanstående 
betyder inte att människor generellt skulle ha schizofrena drag men 
av allt att döma förefaller identiteten vara dynamisk och stabil på en 
och samma gång (Stier 1998:34), vilket möjliggör att en och samma 
person kan uppfatta sig själv (och uppfattas av andra) på olika sätt 
beroende på det sociala sammanhanget.  
     Frågor om sådant som identitet och identifikation, inkludering och 
exkludering i samband med sociala kategorier, förefaller vara något 
komplexa och det är långt ifrån tydligt och självklart hur olika gräns-
dragningar ska ske. Karttunen (1998:3, egen översättning) konstaterar 
att ”frågan om vem och vad en artist är, utgör ett evigt problem för 
estetisk och konstnärlig filosofi.” Vidare hävdar Karttunen att vem 
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som helst tillåts ägna sig åt konstnärligt utövande och är också fri att 
kalla sig exempelvis konstnär eller musiker; det krävs vare sig form-
ella kvalifikationer eller officiellt erkända prestationer. I Bains (2005) 
studie av konstnärer och identitet framkommer det att man förmod-
ligen kan kalla sig konstnär även om det konstnärliga utövandet inte 
genererar någon inkomst över huvud taget. Bain återger (med refer-
ens till Burgoyne 1990) UNESCOs International Art Associations de-
finition av en konstnär, vilket inkluderar: 
 

…varje person som skapar, ger skapande uttryck åt eller återskapar konst-
verk; som anser att hans/hennes konstnärliga skapande är en viktig del av 
hans/hennes liv; som bidrar till utvecklingen av kulturlivet; och som begär att 
erkännas som konstnär, oavsett om han/hon har någon typ av anställning/ 
sysselsättning eller förbindelse med en förening, ett förbund eller en samman-
slutning (Bain 2005:32, egen översättning). 

 
I anknytning till det ovanstående menar Røyseng et al. (2007) att det 
är nästintill omöjligt att finna formella kriterier för att kunna urskilja 
vem som exempelvis är konstnär eller musiker och vem som inte är 
det. Även Jeffri (2003:41) betonar att åtminstone utövare av olika 
konstnärliga inriktningar är föremål för en sorts självdefiniering, 
vilket i praktiken leder till att den som vill kalla sig konstnär, författ-
are, musiker och så vidare, utan problem också kan göra det. Avsak-
naden av mera distinkta kriterier för definition av olika typer av 
konstnärliga utövare leder till vissa problem angående sådant som till 
exempel den ofta återkommande frågan: Hur många utövare (t ex 
musiker, dansare, konstnärer etc.) finns det? Andra intressanta frågor 
rörande arbetsvillkor i vid bemärkelse för olika typer av utövare (in-
kluderat sådant som inkomst, arbetstider, inflytande, kvalifikationer 
etc.) blir svåra att reda ut och besvara då vi har ytterst liten känne-
dom om vilka som tillhör en viss ”yrkeskategori”. I och med pro-
blemen att definiera vem som tillhör ett visst område och i förläng-
ningen en viss genre eller inriktning är exempelvis den amerikanska 
fackföreningen för musiker – American Federation of Musicians (AFM) – 
oförmögen att säga hur många av dess medlemmar som är t ex jazz-
musiker, bluesmusiker och så vidare. Dessutom är ett stort antal 

 153 



musiker inte fackligt anslutna (Jeffri 2003:42), vilket ytterligare för-
svårar besvarandet av frågor som ovan nämnda. 
     Att i stort sett vem som helst tillåts att kalla sig för konstnär (och 
förmodligen även musiker, författare och liknande) upplevs upprör-
ande av somliga vars livsprojekt och försörjning helt sammanfaller. 
Det handlar om sådant som legitimitet och kriterier för vilka ”vi” 
respektive ”de” är. Som hängiven, erfaren och skicklig utövare vill 
man inte att kreti och pleti tillåts göra anspråk på att tillhöra den 
grupp man själv anser sig tillhöra. En av de intervjuade ”riktiga” 
konstnärerna i Bains (2005:33, egen översättning) studie säger följande: 
 

Det finns personer som kallar sig konstnärer. Det är ett problem för vem som 
helst kan göra det. Det kan vara en hemmafru eller en advokat som inte gör 
något konstnärligt alls mer än att gå kurser på söndagarna och målar 
blommor. De är inte några konstnärer enligt min mening. 

 
Oavsett om den typ av person som något raljant beskrivs i citatet 
ovan själv sätter en viss etikett (t ex konstnär) på sig och oavsett om 
andra inom området accepterar dem eller inte, finns det många vars 
personliga intresse och identitet ligger utanför den sysselsättning som 
är deras yrke eller levebröd. Bland dem som omfattas av denna tredje 
relation mellan livsprojekt och försörjning torde en så kallad instru-
mentell inställning till (löne-)arbetet vara betydligt vanligare; arbetet 
(dvs. det som ger en inkomst) blir inte mycket mer än ett medel för 
att kunna förverkliga sig på sin fritid.  
       Oavsett om man har en engagerad eller instrumentell inställning 
till arbetet (Eriksson 1998) fastslår Stebbins (2001a) att en genom-
gripande livsstil väntar vem som helst som har ett brinnande fritids-
intresse, oavsett om det handlar om amatörteater, modelljärnvägs-
bygge, volontärarbete inom psykvården eller bergsklättring. Seb 
Hunter som skrivit den självbiografiska boken Hell bent for leather 
illustrerar på ett tydligt sätt hur ett specifikt intresse – i detta fall 
musik – kan uppsluka en individ helt och fullt. Det hela började när 
tioårige Hunter för första gången hörde rockbandet AC/DC: 
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Det var så rått och så förföriskt att jag inte visste hur jag skulle reagera. Det 
var en helt ny uppsättning regler för min kropp; en plötslig och oväntad DNA-
tatuering (Hunter 2005:1f, egen översättning). 

 
Alltsedan den dagen ägnade Seb Hunter i stort sett all sin tid åt 
musik, vilket efter hand inkluderade eget musicerande i diverse 
(okända) band. I väntan på det stora musikaliska genombrottet, som 
dessvärre aldrig kom, försörjde sig Hunter genom att motvilligt 
arbeta på bland annat McDonald’s. Hunters livssituation vid denna 
tidpunkt utgör ett tydligt exempel på den tredje relationen där livs-
projekt och försörjning inte alls sammanfaller (Allvin 1997:194).   
 

Hobbyns attraktionskraft och inneboende belöningar 
 
Att lönearbetet skulle kunna var en lustfylld aktivitet har setts som en 
mer eller mindre suspekt tanke (Stattin 2007:133), och medan före-
ställningar om arbete inkluderar ett visst mått av obehag – med inslag 
av något nödvändigt ont (Grenholm 1988) eller till och med betraktas 
som en meningslös förbannelse (Svendsen 2008:13) – uppfattas fritid-
en vara förknippad med välbehag. Paulsen (2010:23) skriver följande 
angående arbete och det övriga livet: 
 

Många upplever – särskilt om de inte tillhör det fåtal som får betalt för att 
filosofera eller måla tavlor – att arbetet hindrar dem från viktigare saker i livet. 
Idag värderas generellt familj, vänner och fritidsintressen högre än arbetet 
enligt de etablerade attitydundersökningarna. 

 
En hyfsat kvalificerad gissning säger att när väckarklockan ringer på 
morgonen skulle ett stort antal människor föredra att vara lediga just 
den dagen framför att gå till arbetet; med det inte sagt att de skulle 
föredra att vara permanent lediga. Utan arbete som motpol förlorar 
fritiden till stor del sin innebörd och om allt är fri tid minskar dess 
värde avsevärt. Arbete och fritid är av allt att döma (intimt) samman-
flätade i olika avseenden och på olika sätt. I viss mån kan arbete och 
fritid betraktas som ömsesidigt beroende, även om de samtidigt kan 
ses som två motsatta sfärer. Det är i detta spänningsfält som individer 
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befinner sig och i vilket de navigerar och utmejslar olika förhållnings-
sätt till arbete och fritid. Anderson (1998:75) hävdar att en förändrad 
syn på det ena (dvs. arbete eller fritid) medför en förändrad syn på 
det andra. För den som upptäcker en intressant och tilltalande fritids-
aktivitet – som dessutom kan utvecklas till en passion – kan inställ-
ningen till och värdesättandet av arbetet (såväl det konkreta arbete 
individen har, som arbete som generell företeelse) minska. Och på 
motsvarande sätt kan den som finner sitt arbete intressant, tillfreds-
ställande och belönande märka att värdesättandet av fritiden min-
skar, till förmån för arbetet. 
     Även om människor trivs med sina arbeten upplever dock många 
arbetslivet som hektiskt och åtskilliga har svårt att kombinera arbetet 
med det övriga livet för att tiden helt enkelt inte verkar räcka till. 
Efter det att lönearbetet och hemmets sysslor är avklarade finns inte 
mycket tid över till vad som kan ses som människors fritidsintressen 
eller hobbyer. Hochschild (2001:14, egen översättning) som intresserar 
sig för hur arbetet tar över allt mer av människors tid, kraft och 
engagemang ger följande empiriska beskrivning: 
 

Timmys pappa hade köpt en båt som han inte seglat med någon gång under 
året. Jarod och Tylers föräldrar hade en husbil som de knappt använt. Andra 
hade kameror, skidor, gitarrer, uppslagsverk, till och med utrustning för att till-
verka lönnsirap; allt köpt för pengar som det tog tid att tjäna.  

 
Det huvudsakliga målet med den inriktning av fritidsforskningen 
som ägnar sig åt att studera hobbyutövande är sammanfattningsvis 
att förklara varför människor attraheras av de fritt valda aktiviteter 
de ägnar sig åt och identifiera vad utövarna får ut av dessa som de 
inte får ut av lönearbetet eller hemsysslorna (Stebbins 1992a:124). 
       Även individer med en engagerad inställning till arbetet och som 
upplever en stark samhörighet med sitt arbete/yrke kan söka sig till, 
och uppslukas av, en viss hobby (Stebbins 2001a). Att på fritiden ägna 
sig åt någon typ av hobby innebär för somliga ett andrum, företrädes-
vis från arbetet och en äventyrare i Kane och Zinks (2004:339, egen 
översättning) studie säger att hobbyn ”är ett sätt att komma bort, ha 
trevligt tillsammans med vänner och helt släppa tankarna på arbete 
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för en stund.” På liknande sätt beskriver en utövare av living history46 
anledningen till sitt deltagande: ”Jag började för att komma ifrån allt 
under helgerna. Det verkade roligt och det är det också” (Hunt 
2004:399, egen översättning).  
     Ett hobbyutövande är i de flesta fall sammankopplat med en sorts 
behaglig känslomässig upphetsning som vanligtvis saknas i de var-
dagliga rutinerna (Dunning 1999). Då arbete ofta förknippas med be-
grepp såsom ansvar och plikt karaktäriseras gärna fritiden – som är 
ett slags naturlig motpol till arbete – i termer av lek och frihet. Enligt 
Neulinger (1981) utgör just upplevd frihet, dvs. att själv kunna välja 
att delta eller inte i en specifik aktivitet en signifikant dragningskraft 
för dem som ägnar sig åt diverse hobbyer. Att utöva en passion (t ex 
spela musik) som hobby skiljer sig från att utöva densamma som 
betalt arbete, då det handlar om två skilda logiker. Ett utövande av en 
hobby inkluderar sällan sådant som kalkylerad rationalitet, effektiv-
itet, förutsägbarhet, formella kvalifikationer eller andra typer av certi-
fiering, vilket däremot är framträdande i de flesta arbetssammanhang 
(Rapuano 2009:632). Även Borrie (2012) vidrör spänningsfältet mellan 
hobbyutövande och ett betalt arbete, i detta fall inom musik och 
breakdance. De intervjuade ”musikerna” och ”dansarna” värdesätter 
friheten att på egen hand bestämma i och över utövandet och de är 
övertygade om att de skulle vara tvungna att kompromissa om utöv-
andet skedde inom ramen för ett betalt arbete. Borrie (2012:62) 
skriver: 
 

…varför man inte velat ha kulturutövandet som huvudsaklig inkomstkälla är 
på ett sätt gemensamt för alla jag pratat med. De vill inte kompromissa konst-
närligt med sitt kulturutövande. De väljer att tjäna sina pengar på annat sätt 
för att slippa spela covers eller böja sig för hur en koreograf vill att deras dans 
ska se ut. Om de skulle kompromissa med sitt kulturutövande skulle kultur-
utövandet förlora sin mening. Om de själva inte kunde välja hur de vill skapa 
sin konst skulle konsten inte vara lika betydelsefull för deras upplevelse av 
vem de är. 

 

46 Living history är ett autentiskt rollspel där deltagarna återskapar historiska tider eller händelser, 
exempelvis det amerikanska inbördeskriget. 
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Forskning inom området har med tydlighet visat att det är personligt 
berikande och självförverkligande att ägna sig åt det stora personliga 
intresset och sådant som spänning, upprymdhet och förtjusning (i 
specifika situationer) är konkreta uttryck för de mer abstrakta be-
löningarna: personligt berikande och självförverkligande (Stebbins 
1992a). På en än mer konkret nivå kan det handla om att tävla och 
vinna som för utövare av barbershop singing (Stebbins 1992a); om att 
ställas inför svåra och utmanande strapatser som för äventyrare (Kane 
och Zink 2004); om att åstadkomma en intressant och ibland unik 
samling som för frimärkssamlare (Van der Grijp 2002). Inom break-
dance, eller b.boying som de initierade och passionerade utövarna 
hellre kallar det, är det så kallade battlet centralt. Ett battle handlar 
om att utmana andra dansare i en sorts duell där den skickligaste går 
segrande ur striden. Borrie (2012:48f) skriver följande i anknytning till 
drivkrafterna bland dem som seriöst ägnar sig åt b.boying (dvs. 
breakdance): 
 

Att bevisa att man helt på eget initiativ lärt sig behärska de mest sanslösa 
rörelser, att man vågar utmana sig själv i en läskig situation, att man tar plats 
och syns och hörs. Allt det handlar om att utveckla motsatsen till skam – 
stolthet. När man bevisar sig själv under ett battle visar man att man är stolt 
över vad man har åstadkommit på egen hand, stolt över att vara självgjord. 
Därför blir battlet en plats för självutveckling som syftar till att bygga upp 
självförtroende. 

 
Att utöva sin hobby är ofta förenat med känslor av det svåröversatta 
begreppet flow, vilket har definierats dels som ”ett nästintill auto-
matiskt, ansträngningslöst men mycket fokuserat tillstånd av med-
vetande” (Csikszentmihalyi 1996:110, egen översättning), dels som ”ett 
fullständigt absorberande av sig själv i nuet, när alla medvetandets 
delar är i harmoni med varandra” (Carpentier et al. 2012:504, egen 
översättning). När människor upplever flow erfar de känslor av att ha 
fullständig kontroll över sin omgivning samt intensiv och fokuserad 
uppmärksamhet på utövandet eller aktiviteten ifråga, vilket leder till 
att all reflekterande självmedvetenhet försvinner. Man kan säga att 
flow kännetecknas av att vara ett med utövandet. Lindberg och Vin-
gård (2012:35) ger följande beskrivning av fenomenet: 
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Flow karaktäriseras av en intensiv och fokuserad koncentration på själva upp-
giften. Aktivitet och medvetenhet smälter ihop och utövaren är inte längre 
medveten om sig själv, men det finns en känsla av kontroll över agerandet. 

 
Konstnären Sari Palmroth ger uttryck för förekomsten av flow i sam-
band med att hon målar tavlor då hon berättar: ”Mitt möte med 
färger är som en kittlande förälskelse som leder mig in i trans där tid 
och rum upphör.”47 I Seifert och Heddersons (2010) studie av bland 
annat flow beskrivs känslan i termer av något beroendeframkallande, 
det ultimata ruset, något som får en att känna sig ytterst levande, och 
det finns starka kopplingar till känslor av frihet där stress och bekym-
mer glöms bort. En av de intervjuade skateboardåkarna säger: ”Upp-
levelsen man får av att åka skateboard är beroendeframkallande. Det 
är ett naturligt rus. Man behöver inte alkohol eller droger för att bli 
hög; man behöver en skateboard” (Seifert & Hedderson 2010:285, egen 
översättning). Tidigare forskning på olika typer av utövande och 
aktiviteter har visat att flow har många positiva effekter på sådant 
som effektivitet, kreativitet och välbefinnande (Carpentier et al. 2012). 
       Det sociala kring ett visst utövande är också av betydelse för indi-
viden. Nilsén (2012:121) påpekar att det ”uppstår gemenskaper som 
byggs kring de erfarenheter som man skaffar sig genom aktiviteterna. 
Känslan av tillhörighet skapas av att man delar livsstil med andra 
som också håller på med samma aktivitet på sin fritid.” En musiker 
säger: ”Det är som att vara med i en stam, alla tänker på samma 
sätt… förmodligen spelar man musik av samma anledning, det är 
helt enkelt något man är besatt av” (Coulson 2012:256, egen översätt-
ning). Den gemenskap som ofta följer ett visst utövande är tveklöst en 
värdefull aspekt av att utöva en hobby (Hunt 2004) och det identitets-
skapande som uppstår i samband med utövandet har ett stort värde 
för många (Kane & Zink 2004). Ett passionerat fritidsintresse som ger 
sig tillkänna genom en viss hobby förser utövaren med en tydlig 
social identitet som påverkar den egna självbilden och självförtro-
endet (Jones 2000). Att få erkännande i en gemenskap vars medlem-
mar passionerat delar ett visst specialintresse är mycket viktigt 

47 http://www.saripalmroth.com/biografi  
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(Himanen 2001) och ju mer engagerad och involverad man är i en 
hobby desto viktigare är identitetsskapandet. Detta överensstämmer 
väl med Allvin (1997) som gör gällande att livsprojektet avgör och 
formar identiteten. Stebbins (2001a:56, egen översättning) konstaterar 
att ”varje hobbyutövande erbjuder en betydande och omfattande livs-
stil och identitet för de entusiastiska” och Berggren (2000) menar att 
det sätt på vilket människor spenderar sin fritid säger mycket om 
vilka de är.  
     Förmågan att visa upp rätt identitet, i synnerhet inför andra inom 
området, speglar individens habitus (Kane & Zink 2004:336), vilket 
kan ses som ett slags kollektivt tankesätt och handlingsmönster inklu-
derat värderingar och ideologier. I detta sammanhang aktualiseras 
den anglosaxiska termen community (på svenska ungefär: samman-
slutning), som i kontexten jazz beskrivs på följande sätt: 
 

…en uppsättning människor som delar ett intresse för jazz och som delar 
detta intresse i en sådan omfattning att de tar till sig den professionella jazz-
musikerns yrkesmässiga roll och ideologi. De lär sig och accepterar åtmin-
stone vissa normer som är karaktäristiska för jazzmusiker: normer angående 
lämpligt och olämpligt språkbruk, bra och dålig musik, häftiga och töntiga 
kläder, accepterat och oaccepterat publikbeteende och så vidare. […] ..jazz-
musikerns publik utgörs till stor del av före detta yrkesmusiker och amatörer 
med varierad grad av verklig eller inbillad skicklighet (Merriam & Mack 
1960:211, egen översättning). 

 
Inom så kallade communities finns vanligtvis strikta regler för hur 
man som deltagare ska tänka, agera och vara. Arnett (1993:424, egen 
översättning) skriver angående hårdrockskulturen: 
 

Delar av subkulturen inkluderar inte enbart musiken, utan en särskild klädstil, 
en specifik uppsättning gester, en kunskap om särskilda ritualer och ett visst 
sätt att betrakta världen. 

 
Larsson (2013) konstaterar – i sin studie av hårdrockskultur – att en så 
kallad äkthet är ytterst viktig. Om man anser sig vara hårdrockare 
och också vill tillhöra gemenskapen måste man på olika sätt ”bevisa” 
sin äkthet och därmed rätten att få tillträde till sammanslutningen, 
eller på engelska: the community. I detta avseende spelar tidsdimens-
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ionen en betydande roll och det är viktigt att kunna framhålla ett 
långvarigt intresse. Helst ska man ha varit ett fan sedan mycket unga 
år och därigenom ha förvärvat stor kunskap inom området hårdrock 
och också tagit till sig de stilmässiga attributen. Tveklöst anses det 
viktigt att anamma ”hela paketet” och därmed också följa ett antal 
praktiker. En av de intervjuade i Larssons (2013:102, egen översättning) 
studie säger: 
 

…man tar till sig hela paketet; det handlar om köpa skivorna, klä sig som en 
hårdrockare, lyssna på hårdrock, gå på konserter, dricka öl och ha kul. Det är 
inte som att sätta på sig en Motörhead T-shirt [enbart] på lördagarna. 

 
Ideologier, värderingar och normer har en tendens att vara seglivade 
och inte sällan förmedlas och fortlever dessa genom kontinuerlig soci-
alisering av yngre generationer. I anknytning detta hävdar Schafer 
(1971) att exempelvis idrottsprogram inom utbildningsväsendets 
ramar främjar den existerande och härskande värdegrunden och livs-
stilen på bekostnad av deltagares möjligheter att ifrågasätta rådande 
normer och utforska alternativ. Uppfattningar om hur man bör och 
till och med ska vara – dvs. uppträda, tänka och agera – är inom olika 
områden djupt rotade och påverkar identitetsskapandet. Klosterman 
(2001:1, egen översättning) ger en tydlig bild av identitetsskapandet 
och de viktiga attribut som visar att man tillhör och förtjänar att till-
höra en viss social grupp: 
 

Ni förstår, jag har aldrig haft långt hår. […] Det verkar som att jag har ägnat 
halva mitt liv åt att gräla med mina föräldrar om det och jag förlorade diskuss-
ionerna varenda gång. […] Vad min mamma inte kunde förstå var att jag inte 
ens ville ha långt hår – jag behövde långt hår. Min längtan efter beskyddande, 
böljande lockar hade faktiskt inget alls att göra med mode; det var inte heller 
någon form av protest mot konstruktionen av det konventionella samhället. 
Min bevekelsegrund var mycket mer filosofisk än så. Jag ville rocka. 

 
Vissa synliga attribut signalerar en viss identitet och fungerar som ett 
slags tecken på trovärdighet; attributen är ett bevis för en gemensam 
ideologi och ett gemensamt handlingsmönster. Identitetsskapande är 
emellertid centralt i alla typer av sociala grupper. I vissa fall medför 
en viss livsstil en specifik identitet där deltagarna eller utövarna är 
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medlemmar av en särskilt kategori människor som känner igen var-
andra och som till viss del kan identifieras av utomstående genom de 
utmärkande drag som skapas till följd av livsstilen (Stebbins 2001a).      
     Inom de flesta hobbyområden finns det dock olika slags utövare 
och beroende på en kombination av diverse faktorer – såsom engage-
mang, erfarenhet, motiv, kunskap, utrustning, utseende och image – 
får utövaren en bestämd status som kan variera från i stort sett noll 
till extremt hög. Som exempel på detta tydliggör Hunter (2005:17f, 
egen översättning) hur just håret utgör ett avgörande attribut inom 
hårdrockskulturen: 
 

Det mest självklara tecknet på trohet bland hårdrockare har alltid varit långt 
hår. På sätt och vis är långt hår det enda man behöver för att visa sin äkthet, 
sin odiskutabla kraftfullhet. Hårdrockare med kort hår protesterar alltid mot 
detta men det är bara för att deras föräldrar eller chefer inte tillåter dem att ha 
långt hår. Långhåriga hårdrockare är mycket väl medvetna om detta och 
kommer alltid att känna sig överlägsna. 

 
Inom äventyrssporter som t ex sportdykning och bergsklättring finns 
det också statushierarkier (Nilsén 2012:123). Så kallade cocktail-dykare 
respektive fika-klättrare har inte särskilt hög status och om man 
bedöms tillhöra en sådan grupp är man inte kvalificerad att ingå i 
gemenskapen fullt ut. Att låta fikapauserna bli ett viktigt inslag i 
bergsklättringen respektive dyka (endast) i tropiska vatten under 
semestern anses vara förknippat med bristande passion och engage-
mang för utövandet: ”Med sin mer avslappnade relation till aktiv-
iteten hotar fika-klättraren och cocktail-dykaren att trivialisera ävent-
yrssporten” (Nilsén 2012:124). Något liknande råder inom break-
dance-kulturen där de som lärt sig på egen hand har en betydligt 
högre status än de som lärt sig genom danskurser (Borrie 2012). Bland 
dansare som är passionerade, självlärda, skickliga och därav har hög 
status använder man hellre termen b.boying än den mera allmänt 
kända breakdance som icke initierade personer och/eller uppfattat 
mindre seriösa utövare använder. För de passionerade b.boys och 
b.girls är traditioner viktiga och ramarna snäva för vad som tillåts 
vara det som allmänt kallas breakdance (Borrie 2012:43). I Browns 
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(2007) studie av utövare av dansen bugg framkommer det att det 
även där finns olika typer av utövare som tillskrivs olika hög status. 
På den ena ytterligheten återfinns de som benämns med den svår-
översatta termen hardcore och som står för en sort äkthet, medan de så 
kallade posörerna placeras på den andra ytterligheten. Förmodligen 
ser det liknande ut inom alla tänkbara områden och utövanden, dvs. 
att personer inom området ifråga sorteras och inordnas i en sorts 
hierarki. Hierarkin, och enskilda personers placering inom denna, 
baseras till stor del på uppfattad autencitet – att man är ”äkta” – 
vilket är något mer än att bara ”vara sig själv” (Larsson 2013:95). 
     Det ovanstående handlar till mycket stor del om gränsdragningar 
mellan vi (in-group), som är den grupp man själv tillhör och vill till-
höra, och de (out-group), som är den grupp man själv inte gärna vill 
tillhöra (Bauman 1990). I MacDonald och Wilsons (2005:410) studie 
framkommer det att identiteten – för i detta fall jazzmusiker – skapas 
genom ett aktivt särskiljande från andra sorters människor (inte minst 
andra musiker tillhörande andra genrer) snarare än genom en sorts 
”självreflektion”. Det innebär att identiteten i hög grad baseras på 
vad man inte är och inte vill vara, och eventuellt i mindre grad på 
specifika definierade karaktäristika för ett bestämmande och fastställ-
ande av en viss identitet, dvs. den man önskar vara.  
     Identiteten och grupptillhörigheten baseras alltså på värderingar 
som i varierad grad kommer till uttryck genom förekomst av ett visst 
handlande och distinkta synliga attribut – till exempel långt hår inom 
den traditionella hårdrockskulturen – som frånvaro av dylika, som i 
fallet med arbetarkollektivet som fördömer de fabriksarbetare som 
önskar klä sig på samma sätt som fabrikens chefer (Lysgaard 1985 
[1961]). Enkelt uttryckt bygger identiteten, tillhörigheten och sam-
hörigheten på en kombination av sådant som ska vara förekomm-
ande och sådant som ska vara frånvarande. Den som har varit på 
konferens för exempelvis företagsekonomer med inriktning mot 
marknadsföring har kanske lagt märke till den förhållandevis strikta 
klädkod som råder, och som för åtminstone män innebär skjorta, slips 
och kavaj; gärna kostym – här handlar identifikation och samhörighet 
i stor utsträckning om förekomst: helst av kostym. Detta kan kontrast-
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eras mot konferenser för sociologer där det sällan finns en lika uni-
formerad klädstil men där det emellertid är ytterst ovanligt att se en 
deltagare i kostym – här handlar det snarare om identifikation och 
samhörighet genom frånvaro, i synnerhet av kostym.  
     I olika sammanslutningar, sammanhang och epoker har förekomst 
respektive frånvaro olika stor betydelse för inkludering kontra exklu-
dering. Scarborough (2012:552) berör delvis ovan nämnda tema då 
han konstaterar att många – i detta fall musiker – använder sig av en 
rad lättillgängliga attribut och rekvisita (t ex märke och modell på 
instrumenten; klädstil; tatuering; piercing; frisyr) i syfte att skapa en 
passande framtoning. Ibland och i vissa fall används attributen ifråga 
för att kompensera för olika typer av brister, till exempel musikalisk 
skicklighet (kulturellt kapital) och i sådana fall sjunker de här utöv-
arna i anseende hos andra musiker, vilka betraktar dem i termer av 
icke autentiska eller bluffmakare. Å andra sidan hävdar Scarborough 
(2012:552) att de här musikerna är pragmatiska i den meningen att de 
helt enkelt strävar efter att framställa sig i enlighet med uppfattade 
och upplevda krav inom området och det specifika utövandet, vilket 
kommer till uttryck i en kombination av olika typer av förekomst och 
frånvaro. Scarborough (2012:556, egen översättning) illustrerar hur indi-
vider försöker navigera inom området – vilket ibland handlar om att 
”rädda ansiktet” – med exempel på en saxofonist på en jazzklubb:  
 

Den här saxofonisten, som saknar erforderlig skicklighet i detta specifika 
sammanhang, övervinner sina brister genom att på en och samma gång 
anamma ett antal strategier för att rädda sitt ansikte. Det bristande kulturella 
kapitalet försöker han släta över med hjälp av återhävdelse [dvs. visa prov på 
den skicklighet/kunnande som han trots allt besitter] och kompensation i syfte 
att uppvisa ett ”korrekt” framförande. Kroppsligt ger han uttryck för den hän-
givna jazzmusikern genom en framtoning som inkluderar ett ålderstiget instru-
ment, en rufsig och medfaren stil samt ett utstuderat rörelsemönster med 
känsloladdade ansiktsuttryck. […] I sina solon, betonar han sitt kunnande 
inom vedertagen bebop [en viss stil inom jazz] genom att kategoriskt markera 
idérikedom… Genom ett tydligt utförande av tillbörlig bebop på en volym som 
är något högre än de flesta saxofonisters återhävdar han sitt kulturella kapital. 

 
Det är inte alldeles problemfritt att försöka navigera inom områden, 
genrer och subgenrer oavsett om det handlar om musik, konst, dans, 
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sport eller annat. Å ena sidan förväntas det att utövare tar till sig 
vissa attribut och manér för att visa sin hängivenhet och lojalitet till 
området och utövandet, å andra sidan får inte detta tillskansande ske 
på bekostnad av viktiga faktorer såsom förtrogenhet och skicklighet. 
Medan det förefaller svårt att kompensera bristande skicklighet med 
för området önskvärd framtoning är det något lättare att kompensera 
brister i framtoning med skicklighet. Ett exempel: en högst medioker 
hårdrocksgitarrist har svårigheter att kompensera de musikaliska 
bristerna med en patenterad image – exempelvis bestående av långt 
hår, läder och nitar – medan det omvända lättare accepteras. Det be-
tyder alltså att en hårdrocksgitarrist som har större visuella likheter 
med exempelvis en (traditionell) banktjänsteman än med en (tradit-
ionell) hårdrockare kan kompensera bristen på förväntad framtoning 
med excellent gitarrspel (jfr: Scarborough 2012). 
     Nilsén (2012:121) lyfter fram att den gemenskap som bildas kring 
ett visst utövande – i detta fall äventyrssport som dykning och bergs-
klättring – skapar en enad front mot andra som inte håller på med ut-
övandet ifråga och som kan vara tveksamma eller kritiska till områ-
det i en eller annan mening. För äventyrarna i Kane och Zinks (2004) 
studie är det önskvärt att framstå som modig och djärv och därför är 
det välkommet när omgivningen benämner dem i termer av van-
vettig eller galen. Sådana beskrivningar bidrar till att äventyrarna sär-
skiljs från andra, får en tydlig och önskvärd identitet samt förknippas 
med en – för dem – åtråvärd social gemenskap. Det händer att pers-
oner i bekantskapskretsen som inte själva ägnar sig åt äventyrsturism 
visar såväl intresse som avund och beundran, vilket skänker äventyr-
aren hög social status bland vänner och bekanta (Kane & Zink 2004).  
     För många är deras specifika hobby ytterst viktig och upplevs som 
något mycket mer än bara ett fritidsintresse; man är mån om området 
och på olika sätt försöker man skydda det från sådant som oseriösa 
utövare, marknadskrafter eller nedvärderande attityder från omgiv-
ningen. I Borries (2012) studie av breakdance visar sig detta på ett 
tydligt sätt, där de etablerade utövarna är noggranna med att nya för-
mågor socialiseras på rätt sätt; Borrie (2012:43) skriver: 
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[Trots att fältet är ungt] …är det viktigt för dess aktörer att arbeta aktivt för att 
fältets symboliska kapital ska upplevas som legitimt. Om fältet skulle föränd-
ras eller lösas upp, riskerar aktörerna att förlora det kapital de byggt upp. 
Resultatet blir att breakdancefältet håller traditionen högt och ramarna snäva 
för vad som kan räknas som breakdance. På så vis reproduceras fältets värd-
eringar och praktiker relativt ortodoxt. 

 
Det är tveklöst så att många utövare av diverse hobbyer har ett 
mycket seriöst förhållningssätt till hobbyn ifråga; tveklöst är också att 
en mängd så kallade hobbyer kan vara yrken och vice versa. Vad som 
är ett yrke och vad som är en hobby kan inte avgöras genom en be-
dömning av aktiviteter i sig (Karlsson 2009a). Rapuano (2009:630, egen 
översättning) hävdar att: ”Arbete är det man får betalt för att göra, 
hobbyutövande är inte arbete eftersom man inte får betalt för sitt ut-
övande.” Inom fritidsforskningen har man försökt lösa behovet av 
särskiljande genom att använda begreppsparet professionell–amatör, 
som en dikotomisering. Det handlar helt enkelt om att kunna skilja 
mellan dem som livnär sig på en viss aktivitet och dem som utövar 
den enbart för sitt eget höga nöjes skull. I praktiken utgör ekonomisk 
ersättning det kriterium som tillämpas av såväl forskare som männ-
iskor i allmänhet när det handlar om att skilja arbete från annan 
sysselsättning. Tidsaspekten är också viktig för benämningen amatör 
i den meningen att en hobby vanligtvis utövas på individens fritid – 
den tid man själv disponerar över. 
     Amatörer kan emellertid vara minst lika (eller till och med mer) 
hängivna sitt utövande som professionella, och trots att de inte för-
sörjer sig på sin hobby kan de stundtals få betalt (Juniu et al. 1996). 
Det hängivna förhållandet till utövandet bland amatörer berör också 
Stebbins (1992b:45, egen översättning) som till viss del kontrasterar 
detta mot de professionella som kan uppleva en rad olika sidovinster 
i sitt utövande: 
 

Kärleken och hängivenheten till en aktivitet är tveklöst något annorlunda för 
och bland amatörer i jämförelse med professionella. Till exempel idrottare – 
som professionella baseballspelare (Charnofsky 1968) och kvinnliga golfare 
(Theberge 1980) – njuter av en rad aspekter av yrkeslivet, såsom pengarna 
och resorna, mötena med andra människor; även tjusningen i själva sporten. 

 166 



Eftersom ingen amatör, oavsett intresse, är involverad i aktiviteten som ett 
sätt att leva, är det utövandet i sig som måste locka.  

 
Den stora dragningskraft som till exempel kulturellt utövande har 
medför att det vid varje specifik tidpunkt finns en sorts reservarmé 
av duktiga musiker, konstnärer, författare och så vidare som dock 
inte försörjer sig inom området, utan måste betraktas som amatörer 
(eller möjligen semiprofessionella) i en eller annan mening. För de 
flesta – i detta fall – musiker ser ”karriärvägen” tämligen likartad ut, 
oavsett om man är glad amatör eller målmedvetet hårt satsande mot 
en hägrande försörjning som professionell musiker: 
 

Inom musik utgör det första betalda uppdraget vanligtvis någon typ av spel-
ning inför publik, där den ekonomiska ersättningens nivå förhandlas endera 
direkt med ställets ägare/föreståndare eller via någon form av management-
bolag. Den ekonomiska ersättningen kan vara på förhand bestämd [fast 
gage], utgöra en viss procentandel av det som baren säljer (och således pro-
portionell till bandets förmåga att attrahera en törstig publik), eller baseras på 
publikantalet där inträdesavgiften fördelas på olika sätt (Gibson 2003:205, 
egen översättning). 

 
Diskussioner och resonemang kring amatörer respektive profession-
ella har givit upphov till begreppen ProAm (alternativt AmPro) som 
beskriver den alltmer suddiga gränsen mellan professionella och am-
atörer inom områden såsom journalistik, dataprogrammering, musik, 
film etc. Begreppet påstås ha myntats av Leadbeater och Miller (2004) 
med anledning av den sociologiska och ekonomiska trend i vilken 
människor ägnar sig åt ett amatörutövande i enlighet med en profess-
ionell standard. Denna amatörprofessionalism, i vilken människor 
kan utöva sina hobbyer med samma eller liknande kunskap och 
skicklighet som professionella anses breda ut sig. Leadbeater och 
Miller (2004) anser att utvecklingen inom diverse områden alltmer 
kommer att vara avhängig interaktionen mellan professionella yrkes-
utövare och passionerade amatörer, vilket inte minst görs alltmer 
möjligt till följd av teknologi såsom Internet (Brown Jr 2008). Med 
hjälp av just Internet kan den vars hobby exempelvis är musik eller 
film (åtminstone teoretiskt sett) nå ut till allmänheten på ett helt nytt 
sätt. Även Weldon (2007) berör det faktum att amatörer ger sig in på 
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de professionellas område och dessutom ges auktoritet att göra så. År 
2005 i samband med att orkanen Katrina ödelade stora delar av New 
Orleans i amerikanska södern efterfrågade tidningen New York Times 
reportage från andra än bara utbildade journalister, med löfte om att 
vissa av dessa reportage skulle publiceras i tidningen. I detta sam-
manhang använder Weldon termen citizen journalism som kan fånga 
hobbyskribenters verksamhet. En variant av citizen journalism om-
fattar dem som på sin fritid skriver om musik; gör intervjuer med 
artister och band samt recenserar skivor och konserter i så kallade 
fanzine, endera publicerade på Internet eller på traditionellt sätt. Som-
liga av dessa personer som inledningsvis inte får betalt för sin arbets-
insats kan efterhand bli frilansare eller till och med få anställning på 
någon etablerad musiktidning eller liknande. I synnerhet musikjourn-
alistiken – med sina rötter i 1960-talet – utgör en sorts mix av beundr-
aren som skribent och skribenten som beundrare där kunnande och 
auktoritet inte kommer från formell utbildning, utan snarare från 
amatörentusiasm i vilken personen ifråga vanligtvis är självlärd i en 
eller annan mening (Atton 2009:56). Många som entusiastiskt ägnar 
sig åt att skriva om exempelvis musik gör det på sin obetalda fritid. 
En eventuell illustration på detta fenomen är internetbutiken Amazon 
där helt vanliga personer ges möjlighet att online betygsätta och re-
censera musik och litteratur (och även andra produkter) under be-
teckningen ”customer reviews”. Som exempel kan det konstateras att 
i skrivande stund har närmare 300 personer recenserat Bruce Spring-
steens skiva Wrecking ball och över 4000 personer har recenserat Dan 
Browns bästsäljande bok Da Vinci-koden. Utan tvekan är de allra flesta 
av dessa så kallade recensenter helt vanliga personer – dock med ett 
förmodat stort intresse för musik respektive litteratur – som gärna vill 
förmedla sina upplevelser och åsikter till andra. Det är inte någon 
vågad gissning att de flesta av dessa ”amatörrecensenter” ägnar sig åt 
detta som en slags hobby på sin lediga tid.  
       Även om ledighet uppskattas av enskilda individer finns det 
mekanismer och strukturer i samhället som motverkar ett allmänt och 
utbrett förhärligande av ledighet, vilket Stebbins (2001a:53) ger ut-
tryck för när han hävdar att många betraktar (löne-)arbete som den 
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enda riktigt förtjänstfulla sysselsättningen och att ledighet bemöts 
med ett visst ogillande. I Pulsens (2010:34) genomgång av arbete ur 
ett historiskt perspektiv konstaterar han att ”arbete och fritid har bytt 
plats på den västerländska värdeskalan: Från att ha förknippats med 
fördumning och brutalisering upphöjs arbetet till en dygd, medan 
fritid, som varit den antika förutsättningen för dygd, med nöd och 
näppe blir något som uthärdas på rastlösa söndagar.” Brown Jr 
(2008:402, egen översättning) föreslår dock att vi bör omvärdera de 
traditionella föreställningarna om arbete kontra lek och skriver att 
”meningen med livet enligt den protestantiska etiken är att genom 
hårt och slitsamt arbete ta sig till söndag för en dags vila medan data-
hacker-etiken hävdar att arbete borde vara något vi uppskattar och 
njuter av.”  
     Alla de samlade positiva effekterna av att ägna sig åt sin hobby 
borde teoretiskt sett medföra en allomfattande önskan om, och en 
strävan mot, att kunna livnära sig på sitt stora intresse. Upplevelsen 
av att få göra det man innerligt vill, få uppskattning för det och dess-
utom ekonomisk ersättning, beskrivs på följande sätt av Don Felder, 
före detta gitarrist i Eagles: 
 

Publiken blev vild. De första sekunderna hördes inget annat ljud än det från 
publiken – en öronbedövande kakofoni av skrik, jubel, vrål, visslingar och 
våldsamma applåder. Gungande i strålkastarnas sken, insupandes den inten-
siva elektriskt laddade stämningen, torkande jag svetten från pannan och 
blundade. Medan mina fingrar automatiskt rörde sig över gitarrhalsen tillät jag 
mig ett litet leende. Det var detta det handlade om. Allt som jag hade drömt 
och fantiserat om under mörka nätter – att höra dessa röster kalla på mig från 
fjärran – det entusiasmerande ljudet av framgång (Felder & Holden 2008:2, 
egen översättning).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 169 



Förälskelsen och den beständiga passionen 
 
Vad det är som gör att vissa människor fastnar för fotboll, andra för 
körsång och några för autentiskt rollspel är svårt att ge ett generellt 
svar på men med all säkerhet finner de någon typ av personlig till-
fredsställelse i sitt utövande. I många fall har de dessutom en pass-
ionerad inställning till aktiviteten ifråga. Passion (vilket jag åter-
kommer till senare i texten) definieras av Bonneville-Roussy et al. 
(2011:124, egen översättning) som en ”stark dragningskraft mot en 
självvald aktivitet som man ifråga älskar, som man anser viktig och 
som man ägnar avsevärd tid och energi åt.” Vallerand (2008:1, egen 
översättning) konstaterar dock att det i stort sett saknas forskning som 
berör ”passion för ett visst utövande”, vars utveckling beskrivs på 
följande sätt:  
 

Medan vi inte har något direkt val huruvida vi ska delta i vissa aktiviteter så-
som skola och arbete (vi måste alla gå i skola och vid någon tidpunkt i livet 
arbeta) har vi ett val när det handlar om ett deltagande i andra aktiviteter, sär-
skilt på fritiden (t ex idrott, schack, musik etc). Slutligen, efter en period 
kännetecknande av att pröva olika saker, utvecklar de flesta en förkärlek till 
vissa aktiviteter, i synnerhet de som är roliga och tillgodoser behoven av 
kompetens [resultatrik interaktion med omgivningen], autonomi [personligt 
initiativutrymme] och samhörighetskänsla [allians med signifikanta andra]. 
Bland dessa aktiviteter upplevs ett begränsat antal vara särskilt roliga och 
viktiga, och vara i samklang med hur vi ser på oss själva. Dessa aktiviteter 
blir passionerande aktiviteter. 

 
Den process som Vallerand beskriver ovan kan relateras till musikern 
Bruce Springsteens minnesbild av sin uppväxt: 
 

Innan [musiken] hade jag inget syfte eller mål. Jag prövade att spela [amer-
ikansk] fotboll och baseball och allt sådant. Jag testade alla de normala och 
vanliga sakerna men kände att jag inte passade in. Jag sprang omkring som i 
en labyrint. Musiken gav mig något speciellt. Den var mycket mer än bara ett 
fritidsintresse – den var en anledning att leva (Marsh 2004:38, egen översätt-
ning). 

 
I samband med ett resonerande om ”passionerande aktiviteter” kan 
Burstyn (2001:10) omnämnas som hävdar att människor som är 
oberörda av – i detta fall – idrottens magi också är oförmögna att för-
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klara den dragningskraft idrotten har på andra. Det är förmodligen 
inte heller särskilt besynnerligt om den som inte delar ett visst intr-
esse (idrott, musik, teater, trädgårdsskötsel, matlagning, eller i stort 
sett vad som helst) inte heller kan förstå hänförelsen i en viss aktivitet 
eller ett visst område. En diskussion på Internet48 angående deltag-
ande i ”levande rollspel” inleds av en person som skriver: 
 

Jag har flera vänner som brukar samlas och spela rollspel och de pratar ofta 
om sina spel och karaktärer i min närhet och jag kan inte annat än tycka att 
de är fruktansvärt löjliga. De hittar på den ena mer bisarra historien efter den 
andra och är stolta över att de har skapat en ond karaktär som de spelar bla, 
bla, bla… Det är klart att alla ska få syssla med det de tycker är roligt men 
visst är det fruktansvärt töntigt när vuxna människor håller på med sådant? 

 
I citatet ovan framkommer det med all önskvärd tydlighet hur svårt 
det kan vara att förstå attraktionskraften i fritidsintressen, hobbyer 
eller till och med passioner som man själv inte delar. På motsvarande 
sätt kan förmodligen inte heller de passionerade förklara för de oin-
vigda – på ett sätt att de senare verkligen förstår – den dragningskraft 
ett visst utövande/område kan ha. Sammantaget förefaller det helt 
enkelt som att vi har svårt att förstå andra människors passioner och 
vi har svårt att få andra att förstå våra egna passioner. Wacquant 
(1995:512, egen översättning) skriver följande: 
 

I likhet med andra ”edgeworkers” [sådana vars utövande involverar kombinat-
ionen av risker och känslan av kickar] såsom testpiloter, racerbåtsförare och 
fallskärmshoppare, insisterar boxare att boxningen har obeskrivliga egen-
skaper som inte kan fångas och förmedlas språkligt för utomstående. 

 
Själva förekomsten av att inte med ord kunna ge en rättvis beskriv-
ning av den attraktion som ett visst utövande har på individen ifråga 
förefaller inte vara förbehållet de som ägnar sig åt något som de flesta 
andra fruktar på ett eller annat sätt, som i fallet med så kallade ”edge-
workers” (Wacquant 1995:512). Det verkar snarare som att det är en 
mer eller mindre generell företeelse, oberoende av huruvida utöv-
andet inkluderar förekomsten av att fysiskt, psykiskt, intellektuellt 
eller emotionellt pressa sig själv till det yttersta. Förmodligen kan 

48 https://www.flashback.info/archive/index.php/t-581773.html. 
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många enskilda personer upplysa om hur ett specifikt område, ett 
konkret utövande eller en viss aktivitet förser personen ifråga med 
uppskattade känslor som glädje, spänning, lycka, upprymdhet, väl-
befinnande och så vidare. Men det förefaller vara betydligt svårare att 
verkligen kunna uttrycka upplevelsen och känslan på ett sådant sätt 
att även människor som inte delar den aktuella passionen kan förstå 
känslorna ifråga. En operasångare i Nilssons (2013:33) studie säger 
följande om konstformen och passionen: 
 

Konsten är ändå någonting mer alltså! Men det finns ingenting som kan få 
mig på djupet så berörd som en konstnärlig upplevelse. När jag möter en 
emotion i en annan människas uttryck. Det behöver ju inte alltid vara så att 
jag håller med. Men blir jag berörd på något sätt i det jag hör eller i det jag 
ser. Det är stora saker. Det är ju fantastiskt när det sätter ens själ i gungning. 
Och med musiken är det ju också något som är för mer än mig. Det är ju 
gudomligt! Det är ju en bit av mig själv som jag får plocka med mig in i och, 
och vidröra med. Förlänga och förmedla till en annan människa. Det är ju… 
Jag har ju aldrig fått den kicken inom något annat som ens kan likna det som 
jag kan få när jag sitter och tittar på en föreställning och man bara sugs in. 
Man vill bara känna det där igen. Ja, jag vet inte, jag bara sugs in. 

 
Helena Wulff som skrivit boken Ballet across borders, beskriver upp-
levelsen hon fick som barn när hennes föräldrar för första gången tog 
med henne på balett: 
 

Jag var trollbunden. Jag hade aldrig sett något så vackert. I balettvärlden 
förekommer begreppet balett-uppenbarelse; ett sinnestillstånd som kan liknas 
vid en religiös upplevelse, en omvandling. Sådana exceptionella upplevelser 
av balettkonsten sker vanligtvis i tidig ålder men kan även inträffa senare i 
livet, och frambringar en så kraftfull känsla att man aldrig glömmer den. 
Visserligen kan den vara latent under många år, men den finns alltjämt där 
(Wulff 1998:1, egen översättning). 

 
Trots att det finns berättelser som på tydliga sätt visar att ett visst om-
råde eller ett visst utövande skänker glädje och förser personen ifråga 
med andra uppskattade och tillfredsställande känslor verkar det som 
bekant vara svårt komma förbi de känslomässiga beskrivningarna och 
verkligen få en djupare förståelse för upplevelsen, såvida man inte 
delar den passionerade känslan. En skådespelare i Røyseng et als. 
(2007:9, egen översättning) studie talar om ”magiska” stunder och 
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säger: ”Det är extremt svårt att prata om det eftersom vi saknar ord 
för det. Det är som en sorts religion.” Joey Tempest, sångare i Europe, 
säger angående känslan av att stå på scen och uppträda inför publik 
att ”det är någonting som man inte kan ta på, på riktigt. […] Det bara 
pumpar i blodet, man vill ha det igen, kväll efter kväll.”49 På mot-
svarande sätt säger sångaren Ozzy Osbourne angående music-
erandet: ”Jag kan inte fullt ut förklara känslan som jag får av det” 
(Popoff 2006:103, egen översättning). En boxare i Wacquants (1995:512, 
egen översättning) studie berättar följande: 
 

Det går inte att förklara känslan man får när två tusen människor skriker ens 
namn och man får upp nävarna. Precis då infinner sig en känsla som man 
bara inte kan förklara. Bara att tänka på det ger mig gåshud! Man kan helt 
enkelt inte förklara det. För mig är det bättre än sex, tror jag, jag menar det 
finns inget som jag ens kan jämföra det med. 

 
Det som gör att man fastnar för något särskilt förefaller ha en hel del 
gemensamt med det som ibland uttrycks i termer av ”magkänsla”; 
man känner intuitivt att något är rätt (eller fel) men förefaller mer 
eller mindre oförmögen att med ord förklara varför det känns så. I vår 
moderna vetenskapliga och teknologiska tidsålder finns en förställ-
ning och en uppfattning om att allt här i världen kan förklaras och 
förstås, men när det handlar om subjektiva, icke direkt mätbara sidor 
av mänskliga aspekter finns det vissa begränsningar i vår förmåga att 
kunna skapa heltäckande förståelse om och kring vissa fenomen 
(Cahn 1992:30). Kärlek och passion – oavsett om det rör områden, 
ting eller människor – kan mycket väl vara sådant som vi har svårt att 
fullt ut kunna förstå och förklara. 
     Lawrie (1980:114) som intresserar sig för passion hävdar att den 
passion en individ har för något speciellt (t ex boxning, breakdance, 
hårdrock) kommer från det specifika området/utövandet och inte 
från personen ifråga – passion kommer till individen, snarare än från 
individen. Passion är något vi ”drabbas” av och inte något vi själv-
mant väljer. Det är högst tveksamt om det över huvud taget går att 
välja att bli passionerad. Lawrie (1980:114, egen översättning) konstat-

49 Expressen 25 oktober 2006. 

 173 

                                                           



erar följande i anknytning till uppfattningen om att passionen kom-
mer utifrån och inte inifrån: 
 

…du kan aldrig bli tagen med storm av något som kommer från dig själv, men 
vi kan sannerligen övermannas och hänföras av vår passion för någonting. 
Det innebär att en individs tankar, känslor och beteenden relaterade till 
objektet för passionen medför att individen ifråga blir uppfylld av passionen i 
en sådan omfattning att denne rycks med av lidelsefulla tankar, känslor och 
impulser. Det är vad som händer när vi exempelvis blir besatta av objektet för 
vår passion till den grad att vi negligerar allt annat runt omkring.  

 
Ett visst utövande, en händelse eller en erfarenhet som skänker en 
obeskrivbar positiv känsla är delvis subjektiv och personlig men den 
kan även upplevas av andra, om än i modifierad form, vilket gör den 
intersubjektiv. Om vi till exempel tänker på människors favoritmusik 
kan vi med säkerhet slå fast att den musik som vissa (på ett eller 
annat sätt) får en sorts ”kick” av inte förmår att beröra andra på något 
positivt sätt över huvud taget, vilket kan relateras till Nash och 
Malones (2000:105, egen översättning) konstaterande: ”Det som en 
person anser vara musik kan en annan person anse vara ostrukturerat 
och oönskat ljud: helt enkel oljud.” I en sorts angränsande mening 
hävdar Cahn (1992:30) att en bedömning av musikalisk kvalitet 
ytterst handlar om personers tycke och smak. Vidare hävdar Cahn 
(1992:36f) att man kan vara helt säker på att det som en person gillar, 
kommer en annan person att ogilla; möjligen är det så att varje person 
– till exempel konsertbesökare eller skivköpare – har sin unika pers-
onliga upplevelse av musiken ifråga. De intervjuade talangscouterna 
(A&R) i Zwaan och ter Bogts (2009:96) studie är rörande överens om 
att den musikaliska kvaliteten är det viktigaste kriteriet för att er-
bjudas skivkontrakt men vad som kännetecknar god musik är ytterst 
vagt då de intervjuade uttrycker det i termer av något som är innov-
ativt, autentiskt och unikt. Det är nog inte särskilt vågat att påstå att 
det som en person upplever innovativt, autentiskt och unikt inte alls 
upplevs så av en annan person. 
     Skillnader i preferenser gäller åtskilliga aktiviteter och områden. 
Det finns en mängd personer som inte kan tänka sig något bättre än 
exempelvis ishockey, jazzmusik, improvisationsteater, vildmarksliv, 
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matlagning, trädgårdsskötsel, hunddressyr eller vad det nu kan 
handla om, och för dessa personer är området ifråga behäftat med en 
attraktion som ytterst få verkar kunna förklara i någon djupare men-
ing. Det specifika området förser helt enkelt individen ifråga med ett 
antal positiva känslor som förmodligen bara den som delar passionen 
verkligen kan förstå. Gitarristen Slash – med ett förflutet i Guns N’ 
Roses – berättar: 
     

Att upptäcka gitarren var som att upptäcka mig själv: den definierade mig, 
den gav mig mening. Den stod för en kreativitet som gjorde att jag förstod mig 
själv. Det omvälvande att vara tonåring blev plötsligt sekundärt; jag var helt 
fokuserad på att spela gitarr. Jag kunde inte med ord beskriva mina känslor 
men gitarren gav mig känslomässig klarhet (Slash & Bozza 2008: 38, egen 
översättning). 

 
Även musikern Bruce Springsteen delar den nästintill religiösa upp-
levelse som kan uppstå i samband med att komma i kontakt med ett 
område eller en aktivitet som omedelbart har en fängslande effekt. 
Med en gitarr – köpt i en pantbank för endast 18 dollar – följde en 
tydlig identitet och självbild; Springsteen berättar: 
 

Den var något av det vackraste jag någonsin sett. Det var ett magiskt ögon-
blick. Där var den: Gitarren. Den var verklig och den stod för något: ”Nu är du 
verklig.” Jag hade hittat ett sätt att kunna göra allt jag ville göra (Marsh 
2004:27, egen översättning). 

 
Den som i likhet med Slash och Bruce Springsteen har fascinerats och 
fångats av rockmusik i allmänhet och elgitarr i synnerhet kan för-
modligen förstå och också dela den känsla som åtminstone Slash inte 
riktigt kan beskriva med ord. Och tvärtom: den som inte delar pass-
ionen för vare sig rockmusik eller elgitarrer är utan tvivel känslo-
mässigt oförmögen – och eventuellt också mentalt begränsad – att 
verkligen förstå hänförelsen ifråga. 
     I beskrivningar av upprinnelsen till passionen – eller kanske 
snarare upptäckten av (den dittills latenta) passionen – nämner många 
en plötslig och omedelbar förälskelse. Det förefaller som att vi är näst-
intill predestinerade att bli passionerade över vissa aktiviteter och ut-
övanden. När – eller om – vi kommer i kontakt med det område eller 
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det utövande som snabbt blir en passion förefaller något nästintill 
magiskt ske. Vi blir tagna med storm och vi kan inget annat än förlora 
oss själva och mer eller mindre blint följa med – det är en sorts ovill-
korlig kärlek. Ett exempel på det är musikern Joey Kramer (Aerosmith) 
som berättar om när han följde med sin kompis Frankie Rae hem, 
som hade ett trumset: 
 

Frankie satte sig bakom trummorna och spelade några grundläggande takter 
och sedan reste han sig och sade: ”Kom igen Joey. Testa.” Det var första 
gången jag hade sett ett trumset på så nära håll. Den blå färgen gnistrade 
och det kromade reflekterade ljuset och det fanns ett litet emblem på bas-
trumman med Frankies initialer: FR. Jag satte mig ner och plockade upp 
trumpinnarna. Frankie visade hur jag skulle göra […] och jag fixade det och 
det var som ett rus jag aldrig tidigare upplevt. Precis då, i Frankie Raes 
källare tänkte jag: Det här är bra. Det här känns verkligen bra. […] Allt som 
jag tidigare hade upplevt, alla de känslor som jag inte kunde uttrycka, be-
arbeta eller förstå kanaliserades genom de där två träpinnarna till skinnet på 
trummorna. […] Att slå på de där trummorna var som att slå på en ström-
brytare, ljuset tändes (Kramer et al. 2009:28, egen översättning).  

 
Ace Frehley (f.d. gitarrist i Kiss) berättar om en i stort sett identisk 
kärlekshistoria: 
 

Av en slump tog jag en dag upp min kompis nya elgitarr för att kolla på den. 
Jag kopplade in den och drog upp volymen på förstärkaren till tio, och så slog 
jag an strängarna. Jag blev kär direkt. Det var en livsförändrande händelse! 
Jag var bara tolv år men jag var helt fast. Inom ett par år hade jag en Fender 
Tele [gitarr] och en Marshall-förstärkare i mitt rum och jag hade sålt min själ 
till rock ’n’ roll. Det fanns ingen återvändo (Frehley et al. 2011:7, egen över-
sättning). 

 
I detta sammanhang kan även den före detta trummisen i Scorpions 
Herman Rarebell nämnas som i sina memoarer berättar om upptäck-
ten av den stora passionen:  
 

Jag var tolv år och blev kär för första gången. […] Jag var på ett bröllop och 
kunde inte ta ögonen från henne. Den vackraste i hela världen… Ett glittrande 
vitt Trixxon trumset, som lyste och glänste och drog till sig hela min uppmärk-
samhet. […] Under bröllopsfesten lyckades jag ta mig in bakom trumsetet 
under några få minuter… och från den dagen var det viktigaste i mitt liv vare 
sig skola, fotboll eller ens tjejer. Mitt liv handlade enbart om musik (Rarebell & 
Krikorian 2011:22, egen översättning). 
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Att det är svårt att få icke initierade personer att emotionellt och intel-
lektuellt förstå passionen ifråga står helt klart men det kan också vara 
svårt att själv komma underfund med exakt vad det är som gör att 
euforiska känslor uppstår i samband med ett visst utövande eller om-
råde. Gissningsvis är det ytterst få människor som rannsakar sin pass-
ion, som medvetet frågar sig själv vad det konkret är som gör ett visst 
område och/eller utövande så attraherande, och som också frågar sig 
hur andra – åtminstone till synes – närliggande områden helt kan 
sakna dragningskraft. Varför har jag så starka känslor för ishockey 
men är helt oberörd av bandy? Varför fascineras jag av gitarr men 
inte av cello? Varför blir jag känslomässigt berörd av skönlitteratur 
men inte av poesi? Även om man ställer sig frågor som ovan nämnda 
är det långt ifrån säkert att frågorna får ett tillfredsställande svar. Att 
vi kan ha svårt att förklara och ge skäl för vår specifika passion kan 
bero på att ”passion i sig inte är föremål för rationell bedömning” 
(Lawrie 1980:116, egen översättning). 
     I Perssons (2012:11) studie av hobbyutövande konstaterar hon: 
”Informanterna verkade något förvånade över frågor om varför de 
håller på med sitt intresse.” Det som man passionerat har ägnat sig åt 
under lång tid kan uppfattas som något högst naturligt som man själv 
inte reflekterar över. Upplevelsen av hobbyn som något naturligt och 
självklart kan också medföra förvåning över att andra människor inte 
förstår tjusningen och eventuellt inte betraktar utövandet på samma 
sätt. När människor ska berätta om sin hobby och varför de håller på 
med den är det vanligt att utövandet på ett eller annat sätt omtalas i 
termer av att ”det är roligt.” Det förefaller dock vara svårt att ringa in 
och kunna uttrycka känslorna på ett djupare sätt. En av de intervju-
ade skådespelarna i Røyseng et als. (2007:14, egen översättning) studie 
säger följande i anknytning till vad som är attraktivt i utövandet:  
 

Jag känner mig beroende… Jag tycker det är så fantastiskt. På ett sätt är det 
som en lekstuga, vi tillåts… det är helt underbart att få göra det här. Jag har 
ingen aning om vad som skulle kunna fylla mig från topp till tå på samma sätt 
som det här gör. 
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Svaret från skådespelaren ovan ger emellertid ingen direkt informa-
tion om exakt vad som är så attraktivt med utövandet och kanske är 
det inte så konstigt. Människor verkar nämligen vara ganska begräns-
ade – eller till och med oförmögna – att kunna tala om varför de fast-
nat för ett visst område eller utövande, eller med andra ord exakt vad 
området ifråga har som utgör en sådan stark attraktion. Det verkar 
således vara nästintill omöjligt att få djuplodande svar på frågor om 
vad och varför det aktuella utövandet fängslar individen i en sådan 
omfattning att det de facto handlar om passion, eller i förekommande 
fall besatthet. I de flesta levnadsberättelser (t ex memoarer och bio-
grafier) kommer vi inte heller särskilt långt i de här funderingarna; vi 
får helt enkelt nöja oss med tämligen flyktiga beskrivningar av kär-
leken eller passionen till utövandet ifråga. Eventuellt av det skälet att 
det är svårt och kanske till och med omöjligt att uttrycka attraktionen 
i ord, till och med inför sig själv. 
     Människors passion har en början (en startpunkt) och i diverse lev-
nadsberättelser kan personen ifråga ofta fastställa vad som gjorde att 
passionen väcktes samt när detta inträffade. För musikern Peo Thyrén 
(Noice) var det Sex Pistols som med låten ”Anarchy in the UK” på 
allvar kickade igång drömmen om att bli rockstjärna (Bogerius 2009), 
och för musikerkollegan Plura Jonsson (Eldkvarn) var det Jimi Hendrix 
(1942–1970) på teve år 1967 som blev startskottet för en kommande 
karriär som musiker. Med hågkomsten av hänförelse och inspiration 
skriver Plura Jonsson: ”Ingenting var sig likt efter den dagen, jag var 
en förtappad själ” (Jonsson 2008:31). Liknande erfarenheter har 
musikern Tommy Bolin (1951–1976) som säger:  
 

Jag brukade se ett program på teve som hette ”Caravan of Stars.” Jag såg 
Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins. Efter att ha sett dem uppträda visste jag att 
det var vad jag också ville göra (Prato 2008:2, egen översättning). 

 
Musikern Joey Kramer (Aerosmith) minns Beatles framträdande i 
amerikansk teve år 1964 som en omtumlande upplevelse som fick 
stor inverkan på det kommande yrkesvalet: 
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Jag sade: ”Jag ska inte bli som Beatles, jag ska bli Beatles.” Jag var helt 
tagen, jag visste att det var det här jag skulle göra. Det är ingen tvekan om att 
miljoner tonåringar i Amerika sade samma sak den dagen. Skillnaden mellan 
mig och alla de andra ungdomarna var att jag var beredd att säga fan, det är 
den här vägen jag ska gå, oavsett vad. Jag bestämde mig. Ingenting annat 
spelade lika stor roll. Jag satsade allt på att spela trummor. […] Det var det 
jag brydde mig om, som jag var jag var riktigt bra på och som jag kunde 
identifiera mig med. (Kramer et al. 2009:31f, egen översättning). 

 
Även Steven Tyler, sångare i Aerosmith, var tidigt mycket musik-
intresserad och säger angående sin tonårstid:  
 

Vi gick på en massa rockkonserter och det gjorde mig alldeles galen eftersom 
jag var så imponerad av alla dessa stjärnor. För mig var detta hela min värld. 
[…] Jag ville så gärna själv lyckas… (Davis & Aerosmith 2003:30, egen över-
sättning). 

 
Då Ronnie Van Zant (1948–1977), sångare och grundare av Lynyrd 
Skynyrd, såg Rolling Stones (under ledning av sångaren Mick Jagger) 
uppträda hemma i Jacksonville, USA, år 1965 var det en omtumlande 
upplevelse och han bestämde sig omgående för att bli Mick Jagger i 
Jacksonville-tappning (Odom & Dorman 2003:26f). Musikern Sammy 
Hagar (som senare fick stora framgångar som såväl soloartist som 
sångare i Van Halen) berättar att det även för honom var just Rolling 
Stones som väckte drömmen om att bli musiker: 
 

Den lokale discjockeyn George Babcock tog Rolling Stones till San 
Barnardino [Kalifornien] i juni 1964 för bandets första konsert i Amerika, och 
jag var där. […] Det var då det började för mig. Den kvällen fick mig att vilja bli 
musiker (Hagar & Selvin 2011:18, egen översättning).  

 

Efter att ha medverkat i en skoluppsättning av musikalen Guys and 
Dolls visste Tom Cruise att det var skådespelare han ville bli och han 
uppger: ”Så fort jag började med skådespeleri kände jag att jag skulle 
begå ett fruktansvärt misstag om jag inte satsade på det” (Johnstone 
2007:67, egen översättning). Sångaren Ozzy Osbourne berättar i an-
knytning till den plötsliga förälskelsen och den efterföljande pass-
ionen:  
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Plötsligt hände Beatles. […] Ett ljus tändes i mitt huvud när jag hörde den 
skivan [With the Beatles]. Jag sögs helt enkelt in; Lennon och McCartneys 
harmonier var som magi. De tog mig iväg från Aston [i industristaden 
Birmingham] och in i denna illusionistiska Beatles-värld. Jag kunde inte sluta 
lyssna på de där 14 låtarna. […] Det kanske låter överdrivet men det var 
första gången det kändes som att mitt liv hade någon mening (Osbourne & 
Ayres 2009:31f, egen översättning). 

 
För utövare inom många områden framträder det stora intresset i 
tidig ålder och för vissa följer en inställning och en uppfattning om 
att det inte bara är naturligt utan också kanske självklart att de ska 
satsa på en yrkesbana som överensstämmer med det stora (fritids-) 
intresset. Att mer eller mindre inte ha något val antyds av den (då 
fortfarande aktiva) alpina utförsåkaren Anja Pärson som säger: 
 

[Att] stå där som 14, 15-åring och välja något annat, när du vunnit… Från åtta 
års ålder vinner du allt inom din idrott. Att välja att inte åka skidor… Jag tyckte 
det var jättekul att spela fotboll. Jag känner väl liksom att jag hade inget val, 
utan jag fick ta min talang och följa den rakt av – uppåt.50 

 
Vad gäller åtminstone idrott finner Wiersma (2001) att de två viktig-
aste källorna till nöje/glädje (enjoyment) i idrottsutövandet är den 
inneboende uppfattningen om att vara skicklig samt spänningen i att 
tävla. Scanlan och Lewthwaite (1986:32) konstaterar att nöje/glädje 
har samma grund som inre motivation (vilket jag återkommer till 
senare i texten) men att nöje/glädje är ett bredare begrepp som kan 
inkludera en större mängd aspekter och faktorer: 
 

Upplevelsen av att tävlingsidrotta inkluderar (a) prestationsorienterade och 
icke prestationsorienterade delar samt (b) inre och yttre faktorer som kan 
bidra till nöje/ glädje. Ett sådant större perspektiv på idrottsligt nöje/glädje ger 
möjlighet att förklara faktorer som att få social uppskattning och erkännande, 
tillgodose behoven av social tillhörighet och erfarande av lustbetonade eller 
entusiasmerande känslor som hör samman med att röra på sig (Scanlan & 
Lewthwaite 1986:32, egen översättning). 

 
Scanlan och Lewthwaite (1986) presenterar en tvådimensionell 
modell (figur 4) med potential att kunna identifiera, förklara och här-
leda olika typer av nöje och glädje. Även om modellen är utvecklad 

50 SVT-dokumentär ”I huvet på Anja Pärson”, 8 februari 2010. 
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för området idrott kan den vara fruktbar även för andra områden och 
typer av utövande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: En modell för idrottsligt nöje/glädje. Källa: Scanlan & Lewthwaite 
1986. 
 
Hur man kommer i kontakt med det som kommer att bli det stora 
intresset eller passionen kan visserligen variera men det verkar inte 
vara alldeles ovanligt att familjen i varierad utsträckning delar det 
aktuella intresset (Pummell et al. 2008:435). Inte sällan förefaller 
intresset så att säga gå i arv från föräldrar, vilka varit allt från profess-
ionella eller semiprofessionella inom området, aktivt fritidsutövande 
eller helt enkelt bara väldigt intresserade, om än på en mera passiv 
nivå. Dåvarande fotbollsspelaren Glenn Hysén säger om sin pappa: 
”Han är besatt av fotboll, på gott och ont. Jag har honom att tacka för 
allt som fotbollen gett mig” (Hysén & Karlsson 1992:35). Ett annat 
exempel är skådespelaren Tom Cruise vars båda föräldrar hade 
drömmar och ambitioner inom skådespeleri, något som emellertid 
aldrig kom längre än till amatörnivå (Johnstone 2007). Ytterligare ett 
exempel på hur ett specifikt intresse så att säga kan gå arv ges av 
Steven Tyler, sångare i Aerosmith, som berättar om sin uppväxt i en 
musikalisk familj: 

Idrottsligt 
nöje/glädje 

 

S  
 

 

Yttre faktorer      Inre faktorer 

 Icke prestationsorientering 

  Prestationsorientering 

Erkännande 

Social status 
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  Bemästrande 

 

    Fysisk ansträngning 

    Få röra på sig 

 

Tillhörighet 
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Det var där jag växte upp, under pianot. Där tillbringade jag min tid och 
lyssnade till tonerna av Chopin, Bach, Beethoven, Debussy. Det är därifrån 
ackordföljden till [låten] ”Dream on” kommer. Pappa hade gått på Juilliard 
[känd musikskola i New York] och fick spela på [det prestigefyllda konsert-
huset] Carnegie Hall. När jag frågade honom: ”Hur kommer man till Carnegie 
Hall?” svarade han, som en italiensk Groucho: ”Öva, min son, öva.” Pianot 
var hans älskarinna. För honom hade varje tangent på pianot sin egen pers-
onliga och emotionella klang. Han spelade inte rutinmässigt. Gud, varje ton 
var som en första kyss, och han läste noter som om de var skrivna just för 
honom (Tyler & Dalton 2011:10, egen översättning). 

 
Det finns otaliga välkända exempel på hur föräldrar och barn valt 
samma yrkesbana: Muhammad och Laila Ali inom boxning; Glenn 
och Tobias Hysén inom fotboll; Kirk och Michael Douglas inom film; 
Cornelis och Jack Vreeswijk inom musik och så vidare. De ovanstå-
ende är dock samtliga exempel på kända personer men givetvis exist-
erar det liknande exempel där ingen eller endast en av konstell-
ationen förälder–barn varit eller blivit välbekant för den stora allmän-
heten. En musiker i Nordlings (2002:19) studie säger: ”Ja, farsan har 
lirat i många år, eller lirar fortfarande lite så där, nu väldigt lite men 
under min uppväxt så var han borta jämt, spelade också i dansband.” 
Musikern Don Felder hade en pappa som var mycket musikintress-
erad och även om fadern själv inte musicerade uppmuntrade han 
sonens musikintresse på olika sätt, åtminstone till en början (Felder & 
Holden 2008). Detsamma gällde musikern Glenn Hughes som säger: 
”Mina föräldrar älskade musik och de döpte mig efter Glenn Miller” 
(Hughes & McIver 2011:23, egen översättning). Vidare berättar 
Hughes: 
 

Jag känner en enorm tacksamhet till mina föräldrar för att de helt och fullt 
stöttade mig i min önskan om att bli musiker. Mamma tvekade aldrig när det 
handlade om att köpa gitarrer åt mig – en Futurama 1964, en Burns 1965, en 
Rickenbacker 1966 och slutligen en Fender Telecaster 1967 (Hughes & 
McIver 2011:26, egen översättning). 

 
För många är det alltså via någon eller båda föräldrar som de först 
kommer i kontakt med området och utövandet ifråga. I enlighet med 
ett sådant konstaterande visar Thuressons (2002:29) studie av killar 
som ägnar sig åt ishockey respektive dans att det var just föräldrarna 
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som introducerade dem till området ifråga men med den skillnaden 
att det för ishockeykillarna var deras pappor som stod för introduc-
erandet medan det för danskillarna var deras mammor. Enligt exist-
erande forskning spelar föräldrar (åtminstone initialt) en viktig roll 
vad gäller utvecklingen av en viss talang eller fallenhet (Davidson et 
al. 1996), och inte sällan uppmuntras ett aktivt utövande inom något 
område som någon eller båda föräldrar är personligt intresserade av 
(Wolfenden & Holt 2005:109).  
 

Anekdotiska redogörelser tyder på att en eller båda föräldrarna till många 
musiker själva var musiker, en upplevelse och omständighet som troligtvis 
medförde en identifikationsprocess eller målmedveten inriktning som för-
stärkte barnets musikaliska intresse och förmåga (Woody 1999:242, egen 
översättning). 

 
Om signifikanta personer (vilket exempelvis föräldrar inledningsvis 
är) betonar värdet av ett visst område och/eller utövande – såsom 
idrott, konst eller musik – påverkar detta barnens värdesättande av 
området/utövandet ifråga, något som leder till att alltmer tid ägnas åt 
det, vilket i sin tur främjar utvecklandet av passion (Mageau et al. 
2009:610).  
     Oavsett graden på föräldrarnas inledande intresse för det område 
och den specifika aktivitet som barnen finner glädjande förefaller det 
(åtminstone inom idrottsutövande) som att föräldrarnas engagemang 
ökar i takt med deras barns intresse och framsteg (Lally & Kerr 2008). 
En mängd studier med fokus på barns idrottande har visat på betyd-
elsen av att ha stöttande föräldrar (Côté 1999:396). Stöttande föräldrar 
kan, inom vissa områden, ha en avgörande betydelse för barnens 
kommande framgångar. Utan föräldrars starka stöttning är det osan-
nolikt att ett talangfullt barn kommer att realisera den potential som 
han eller hon har vad gäller utövande inom ett visst område, i detta 
fall tennis (Monsaas 1985). För att som ung på ett seriöst sätt kunna 
ägna sig åt ett aktivt utövande – som i sig är en nödvändighet för att 
senare kunna lyckas inom de flesta områden – krävs det inte sällan 
att föräldrarna dels har de ekonomiska förutsättningarna, dels är 
villiga att spendera tillräckligt med pengar på utövandet ifråga. En 
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tennistränare i Wolfenden och Holts (2005:117, egen översättning) 
studie säger: 
 

Tennis är inte någon billig sport och det gör det orättvisst ibland. Det finns 
förmodligen unga därute med enorm potential vars föräldrar har inte råd. En 
del av de här [tennissatsande] föräldrarna spenderar omkring 200–250 dollar i 
veckan, vilket är ett jäkla engagemang från deras sida. 

 
I enlighet med resonemanget om föräldraengagemang hävdar 
Plummell et al. (2008:442) att föräldrars stöd (emotionellt, funktionellt 
och inte minst ekonomiskt) mer eller mindre är en förutsättning för 
att kunna avancera inom vissa områden, i detta fall hästhoppning. 
Vad gäller föräldrars stöttning och engagemang lyfter Joyce (2007) 
fram respektive fäder till Wayne Gretzky och Sidney Crosby som 
genom sitt funktionella såväl som emotionella stöd anses ha varit en 
oumbärlig ingrediens för deras söners framgångar i ishockey; något 
som för övrigt omfattar fler: 
 

Många, om inte de flesta, kanadensiska ishockeyspelare kan vittna om deras 
föräldrars konstanta stöd och uppbackning. Många har tränats av sina fäder 
och många har åkt skridskor med föräldrarna, som inte bara bekostat utrust-
ning utan även betalat för hockeyskolor och regelbundet kört åtskilliga mil för 
att se sina söner spela (Joyce 2007:68f, egen översättning). 

 
En liknande beskrivning ges av Lally och Kerr (2008:42, egen översätt-
ning) som i anknytning till barns idrottsutövande konstaterar att ”det 
är vanligt bland idrottssatsande barn att deras föräldrar bevittnar den 
dagligen träningen, reser enorma sträckor och spenderar betydande 
summor pengar på utövandet.” Samma erfarenhet kan dras från 
Bladströms (2011:31) studie av ishockeyspelare i vilken han konsta-
terar att ”föräldrarna [har] ställt upp oerhört mycket. Det har varit att 
skjutsa till och från träningar, stannat flera timmar i ishallen för att 
titta på en träning eller en match och framförallt stöttat väldigt 
mycket och brytt sig om sina barns idrottade.” I enlighet med det 
ovanstående konstaterar Côté (1999) att det inte alls är ovanligt att 
föräldrarna organiserar privat- och familjelivet utifrån barnens idrott-
sliga aktiviteter, såsom träningar och matcher/tävlingar. Stråhlman 
(1997) hävdar i stort sett detsamma och påvisar hur föräldrarna själva 
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ofta är idrottsintresserade och ställer upp på olika sätt, såsom eko-
nomiskt, att skjutsa samt att hjälpa till som tränare. En av de intervju-
ade – som senare också lyckades inom sitt område – säger angående 
ungdomstiden: 
 

…pappa då han körde ju till matcher och det var inte bara mig han körde då, 
utan det var ju hela laget för alla andra föräldrarna hade ju tydligen inte tid, så 
vi var överbelastade i bilen varje gång. Så ställde de ju upp ekonomiskt varje 
gång vi skulle iväg… (Stråhlman 1997:172). 

 
En elitishockeyspelare i Bladströms (2011:31) studie minns tillbaka på 
ungdomsåren och berättar: 
 

Jag var den enda från min by som spelade ishockey och det var 2,5 mil in till 
träningen, så pappa som ledde mig in på hockeyn har ställt upp jättemycket. 
Han skjutsade mig till träningen och sedan väntade flera timmar i ishallen tills 
det var dags att åka hem igen. 

 
En av de elitsatsande unga tennisspelarna i Wolfenden och Holts 
(2005:119, egen översättning) studie berättar om de uppoffringar som 
föräldrar ofta är beredda att göra för att deras barn ska kunna fort-
sätta med utövandet ifråga: 
 

Mamma reser överallt med mig, träning nästan varje dag, sedan är det fys-
träning och turneringar på helgerna. Hon spenderar mer tid med mig än med 
min bror och min syster. Jag tror ändå att hon gillar det och hon har blivit 
kompis med några av de andra spelarnas mammor, och det är tur för hon har 
inte längre tid att träffa någon av sina andra vänner. 

 
Att ha stöttande – eller till och med drivande – föräldrar upplevde 
även före detta ishockeyspelaren Håkan Loob, redan i 12-årsåldern: 
 

Eftersom min faster Marie hade emigrerat till Toronto fick pappa idén att jag 
skulle flytta över till henne några år, gå i skola där och samtidigt få bästa tänk-
bara hockeyutbildning. Pappa hade fattat att jag hade den där extra talangen 
och ambitionen i hockey och han ville mitt bästa. Det var dock ett alltför stort 
steg för en 12-åring, det insåg om inte annat min mamma (Dahlén & Loob 
1996:35). 

 
I många fall medför föräldrars stöttning olika typer av uppoffringar 
och påfrestningar – på såväl föräldern själv, parrelationen, utövarens 
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eventuella syskon som hela familjen. Den sammanlagda tid som 
ägnas åt utövandet i vid bemärkelse som till exempel olika typer av 
planering och förberedelser; köp och vård av utrustning; ideella upp-
drag som att stå i föreningens kiosk; sälja lotter och hembakat bröd; 
tvätta lagets matchkläder och så vidare samt inte minst skjuts till 
träningar och längre resor med övernattning på hotell i samband med 
cuper, turneringar och mästerskap kan tämligen snabbt komma upp i 
en nästintill ofattbar tidsmängd. Den stora tidsåtgång som vissa typer 
av utövande kräver medför inte sällan att andra eventuellt uppskatt-
ade, intressanta och attraktiva (familje-)aktiviteter får stryka på foten. 
De stöttande föräldrarna märker också ganska snart hur ekonomiskt 
kostsamt deras barns utövande kan vara, om än delvis beroende på 
området ifråga. Nedan uttalar sig två föräldrar till tennissatsande 
ungdomar: 
 

Vi köper nya racketar, strängar om dem, köper kläder, utrustning, bensin, 
konditionsträning, allt det kostar. Bor på hotell. Om jag skulle sätta en summa 
på vad vi lägger ner så skulle jag säga att det lätt ligger någonstans runt 200 
dollar per vecka (Wolfenden & Holt 2005:116, egen översättning). 

 
Med två barn som spelar blir det än svårare att samordna och det kostar en 
jäkla massa pengar. I och med att turneringarna oftast är under två dagar bor 
vi de flesta helger på hotell runt om i landet. Jag, min dotter, min fru och min 
son. Det är verkligen dyrt att stötta dem, men som förälder är det ens jobb 
(Wolfenden & Holt 2005:116, egen översättning). 

 
Wolfenden och Holt (2005:122) konstaterar att många (stöttande) för-
äldrar har stora förväntningar och förhoppningar knutna till sina 
barn och deras utövande. Detta kan tolkas i termer av en sorts för-
väntan om att inte minst den funktionella och ekonomiska stött-
ningen förhoppningsvis ska generera en framtida karriär inom om-
rådet för utövandet. Med andra ord kan man säga att somliga föräld-
rar hoppas, förväntar sig eller kanske till och med kräver att all tid, 
energi och pengar de spenderar ska betala sig i form av en fram-
gångsrik karriär som exempelvis professionell tennis- eller ishockey-
spelare. 
     Hellstedt (1987) slår fast att föräldrars inblandning i deras barns 
utövande (i detta fall inom idrott) kan vara av tre olika typer: 
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oengagemang, sansat engagemang och över-engagemang. Ett 
oengagemang kännetecknas av ointresse och viss likgiltighet och visar 
sig genom avsaknad av emotionell, ekonomisk och funktionell stött-
ning. Konkret innebär det att föräldrarna är ganska, eller till och med 
mycket, ovilliga att närvara vid matcher eller tävlingar; delta i olika 
typer av volontäruppdrag; bidra med att skjutsa samt spendera 
pengar på utrustning, träningsläger, cuper och liknande. Ett sansat 
engagemang kännetecknas av emotionell, ekonomisk och funktionell 
stöttning men att beslutsfattandet (i vid bemärkelse) angående utöv-
andet lämnas till sonen eller dottern. Ett sansat engagemang innebär 
att föräldrarna i varierad utsträckning anpassar sig och organiserar 
det dagliga livet på ett sådant sätt att det underlättar barnens möjlig-
heter att delta i aktiviteten ifråga, men inte på ett överdrivet sätt. Vad 
gäller emotionell stöttning berättar en mamma till en tennisspelande 
tjej:  
 

Jag kramar om henne och säger bara: ”Spela bra och ha kul. Gör så gott du 
kan, det spelar ingen roll hur det går resultatmässigt” (Wolfenden & Holt 
2005:116, egen översättning). 

 
Ett över-engagemang kännetecknas av en gränslös önskan om och stora 
krav på (idrottslig) framgång. Ofta handlar det om att tillgodose egna 
behov genom barnen och dessa föräldrar kan inte alltid skilja sina 
egna önskemål och drömmar från sina barns. Ett över-engagemang 
kan visa sig genom överdriven närvaro vid träningar, att ofta och 
gärna diskutera med tränare och lagledare, skrika på barnen, frekvent 
vara oense med domare, själv ”coacha” från en informell position 
samt omåttlig ekonomisk stöttning. Över-engagerade föräldrar fram-
träder även i Wolfenden och Holts (2005:120, egen översättning) studie 
där två föräldrar till tennissatsande ungdomar uttrycker sig på följ-
ande sätt: 
 

Jag blir förargad, tänker: ”Åh Gud, hur kunde du missa, varför i helvete för-
lorade du den bollen? Jag såg var den skulle hamna.” Så för mig är det bäst 
att inte titta [på matcherna]. 
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Jag har stora krav på honom. Jag anser att det är ganska effektivt att skälla ut 
honom. Om han har spelat dåligt ger jag honom en rejäl uppläxning. 

 
Hellstedt (1987:154, egen översättning) skriver angående över-
engagerade föräldrar:  
 

För mycket av deras egen självkänsla är kopplad till deras barns framgångar 
inom området, de betonar vikten av att vinna och nöjer sig inte med enbart 
förbättrade prestationer. De tenderar att sätta orealistiska mål för sina barn 
och visar missnöje om dessa mål inte uppnås. De blir ofta arga och visar 
ogillande om barnen inte presterar bra. 

 
Även Eitzen (2001b:176, egen översättning) belyser föräldrars (neg-
ativa) inblandning i deras barns idrottande:  
 

Föräldrar kan pressa sina barn för långt, för tidigt. […] Ibland är föräldrarna 
alltför kritiska till de egna barnens prestationer, andra barns prestationer, trän-
are och domare. En del föräldrar är aldrig nöjda. De kan ha orealistiska för-
väntningar på barnen och därigenom beröva dem barndomen och själv-
känslan. 

 
Vad gäller föräldrars engagemang i sina barns idrottande visar Stein 
et als. (1999) studie att ett sansat engagemang är det bästa, sett ur ut-
övarens perspektiv. Ett för lågt föräldraengagemang (oengagemang) 
såväl som ett för stort sådant (över-engagemang) minskar glädjen i 
utövandet, samtidigt som stress och oro ökar. 
     Engagemang är emellertid inget kvantitativt begrepp som på ett 
enkelt sätt kan mätas i tid, även om vi kanske kan tro det. Över-
engagerade föräldrar behöver inte nödvändigtvis ägna mer tid åt sina 
barns utövande i jämförelse med sansat engagerade föräldrar; emell-
ertid är det skillnad vad gäller engagemangets innehåll och form 
(Stein et al. 1999). Över-engagerade föräldrar förefaller ha en styrande 
och kontrollerande inställning till sina barns utövande medan sansat 
engagerade föräldrar istället tenderar att ha en stöttande och upp-
muntrande inställning (Mageau et al. 2009). De över-engagerade för-
äldrarna som har en styrande och kontrollerande hållning sätter 
gärna press på barnen att de ska tänka, känna och agera på det sätt 
som föräldern själv anser vara rätt och riktigt, medan de mera sansat 
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engagerade föräldrarna, som ofta har en autonomi-stöttande hållning, 
betraktar barnen som enskilda individer med rätten och behovet att 
ge uttryck för sina egna intressen och känslor samt själv fatta beslut. 
En idrottande tjej i Augustssons (2007:101) studie förefaller ge exem-
pel på en autonomi-stöttande hållning från föräldrarna då hon säger: 
 

För [mina föräldrar] så spelar det inte så jättestor roll hur mycket tid jag lägger 
ner. Det är liksom någonting jag fått välja själv. Om jag vill spela fotboll eller 
liksom, hur mycket tid jag vill lägga. Dom tycker det är kul att jag håller på 
med någonting… 

 
Likanande utsagor finns i MacDonalds (2012) studie av ishockeyspel-
are som går på motsvarande idrottsgymnasium, där en av de inter-
vjuade säger: 
 

Mina föräldrar krävde aldrig att jag skulle spela ishockey. Jag älskar det så 
det var aldrig några diskussioner. Min mamma sade alltid: ”Om du inte tycker 
om det, kan vi gå och bowla istället,” haha. Det var alltid hennes standardfras 
när det inte gick så bra i hockeyn och jag var deppig. Hon brukade säga: ”Det 
är bara ett spel och om det inte är roligt längre ska du sluta.” Om det inte 
funkar med hockeyn och det är föräldrarna som pressar en att spela och det 
inte är ens sport… mina föräldrar pressade mig aldrig. Jag såg hur några av 
mina kompisar, när vi var åtta, nio år grälade med sina föräldrar efter matcher 
för de ville inte spela. Min pappa sade att det var mitt ansvar att motivera mig 
själv men jag är glad att de uppmuntrande mig och gav mig goda egenskaper 
och värderingar (MacDonald 2012:93f, egen översättning). 

 
I detta sammanhang kan även Sheldon Kennedy (före detta profess-
ionell ishockeyspelare i NHL) nämnas, som säger följande om sina 
tidiga upplevelser av idrottande och föräldrars involvering: 
 

Min pappa hjälpte till som tränare i hockeylaget. […] Han pushade [min bror 
och mig] till att överträffa oss själva, men han var inte som många andra is-
hockeyfarsor, vars enda mål är att deras söner ska bli NHL-stjärnor. Pappa 
finansierade vårt hockeyspelande och han förväntande sig att vi skulle göra 
vårt bästa och ta hockeyn på allvar men han försökte aldrig tvinga oss att bli 
professionella idrottare (Kennedy & Grainger 2006:18f, egen översättning). 

 
Bylsma och Bylsma (2001:13) gör gällande att de föräldrar som utifrån 
sina egna drömmar och förhoppningar sätter press på sina barn på 
såväl träningar som matcher/tävlingar riskerar att förstöra glädjen i 
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utövandet, vilket medför stor risk för förlorad motivation och i för-
längningen att sonen eller dottern inte vill fortsätta med idrottandet. 
Samma tema belyser även en tränare inom segling som säger: 
 

Familjen är viktig, men vi har gått miste om många skickliga seglare på grund 
av fel stöttning hemifrån… Det finns en hel del ambitiösa föräldrar inom 
seglingen och det finns en tendens att det är deras barn som hoppar av 
(Henriksen et al. 2010:217, egen översättning). 

 
De föräldrar som pressar sina barn är förmodligen inte medvetna om 
vilken skada de riskerar att åsamka och i många fall är de övertygade 
om att de gör det rätta; att de hjälper sina barn trots att deras bete-
ende i realiteten får motsatt effekt. En tennistränare i Wolfenden och 
Holts (2005:120, egen översättning) studie säger följande: 
 

De där föräldrarna som är över-engagerade och som sätter för stor press på 
ungarna ser man på mils avstånd. […] I tennis finns det för många föräldrar 
som blir alltför upphetsade och försöker ta över. Det är tränarens uppgift att 
komma med tekniska och taktiska råd, inte föräldrarnas. Jag ser föräldrar på 
turneringar som är spända och som ger barnen skäll för att de inte gjorde si 
eller så men det är faktiskt min uppgift som tränare att förmedla sådant. De 
flesta [av de här] föräldrarna kan ingenting alls om tennis. 

 
Barn kan ses som en förlängning av föräldrarna och barnens prestat-
ioner blir därmed på sätt och vis också föräldrarnas prestationer. Om 
ett barn uppvisar talang och är framgångsrikt får detta översprid-
ningseffekter på så vis att även föräldrarna ges status och tillåts 
glänsa, och på motsvarade sätt upplevs dåliga prestationer påverka 
föräldrarnas ställning – i synnerhet om området eller utövandet 
ifråga upplevs viktigt för föräldrarna. Detta är inget som är särskilt 
besynnerligt och inte heller unikt för idrott, utan återfinns i en mängd 
olika situationer i livet. Föräldrar till barn som presterar ytterst dåligt 
i skolan, som hamnar i narkotikamissbruk och/eller i kriminalitet, 
eller på annat sätt befinner sig i en socialt stigmatiserande situation 
upplever förmodligen att deras barns beteenden och prestationer 
färgar av sig på dem själva. Varken föräldrar eller barn kan helt fri-
göra sig från den biologiska bindningen med resultatet att den ena 
partens beteenden, handlanden och prestationer påverkar den andra 
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parten i en eller annan mening. Med viss anknytning till detta kon-
staterar Robinson (1991:3, egen översättning) att ”många föräldrar 
förväntar sig inte enbart akademiska framgångar, utan också att 
deras barn ska uppvisa exceptionell förmåga i idrott, musik, dans och 
en mängd andra aktiviteter.”  
     I Augustssons (2007:102) studie av ungas idrottande framkommer 
det förvisso att majoriteten inte har några negativa upplevelser av 
sina föräldrar i samband med träningar eller matcher men samtidigt 
uppger en så stor andel som omkring 30 procent att föräldrarnas när-
varo och involvering i varierad utsträckning känns jobbigt eller svårt. 
Det jobbiga kan handla om att känna press på att göra bra ifrån sig 
och att de idrottsliga prestationerna är föremål för föräldrarnas krit-
iska granskning. Somliga upplever också att deras föräldrar ”tjatar” 
på dem när de hellre vill göra något annat än att gå på den organis-
erade träningen. Ibland är det stor skillnad mellan hur mycket för-
äldrarna anser att barnen bör eller till och med ska träna och hur 
mycket de själva vill träna. Det finns en överhängande risk för att 
kraven och tjatet leder till att glädjen (i den mån den funnits) försvin-
ner och att barnen helt enkelt slutar med idrottandet. Många föräld-
rar borde ställa sig frågan för vems skull barnen idrottar. I de fall för-
äldrar upplever att de måste pusha på eller tjata är det nog så att det 
är föräldrarna själva som är mest angelägna om att barnen idrottar 
(och eventuellt förväntas uppfylla en dröm om framgångsrika idrotts-
liga prestationer). Barnen själva kanske hellre vill syssla med någon-
ting helt annat. 
     Medan vissa som ägnar sig åt ett visst utövande upplever likgiltig-
het, stöd eller till och med överdriven uppmuntran från omgiv-
ningen, och då i synnerhet från föräldrar, upplever andra att intresset 
för den specifika aktiviteten motarbetas i varierad omfattning. Van-
ligtvis handlar det om att omgivningen anser att intresset är skadligt 
stort (eller till och med av oönskad art) och att det inkräktar på andra 
viktiga områden som till exempel skola och utbildning eller umgäng-
et med andra. I Martin Bengtssons självbiografiska bok I skuggan av 
San Siro berättar han att föräldrarna efter ett tag blev oroliga över det 
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besatta fotbollsintresset och tvingade honom att stundvis avstå från 
fotbollsspelandet för att umgås med sina kamrater: 
 

Mamma och pappa tvingade mig att åtminstone på helgerna då och då ringa 
en vän och leka en timme. Jag gjorde det bara för att [pappa] inte skulle ta 
ifrån mig bollen. Inte för att jag ville. Jag genomled timmen, satt och tittade på 
när någon kompis spelade tv-spel eller byggde bilbana, hela tiden med upp-
sikt över klockan så att jag efter exakt en timme kunde kila hem för att gå ut 
och träna (Bengtsson 2007:35). 

 
Musikern Joe Perry (Aerosmith) minns att hans föräldrar inte alls var 
förtjusta i hans intresse, i detta fall för gitarrer och rockmusik:  
 

Mamma försökte hela tiden få mig att spela piano, de ville inte att jag skulle 
spela gitarr eftersom det – för dem – var likvärdigt med en tatuering och en 
Hot Rod [en speciell typ av bil]. De var övertygade om att det skulle gå illa om 
jag började spela gitarr (Davis & Aerosmith 2003:61, egen översättning). 

 
Enligt Jay Bylsma (Bylsma & Bylsma 2001) spelar föräldrars inbland-
ning (oavsett om den är positiv eller negativ) egentligen inte någon 
större roll, vare sig vad gäller själva utövandet av en viss aktivitet 
eller utvecklingen inom området för utövandet. Vad det betyder är 
att barnens eller ungdomarnas eget intresse, lust och motivation är 
klart och tydligt överordnat föräldrarnas vilja och önskemål. Som ett 
exempel på detta finns det sannolikt en mängd föräldrar som på olika 
sätt har försökt begränsa (eller till och med eliminera) sina barns TV- 
eller dataspelande utan någon större framgång. Och på motsvarande 
sätt finns det sannolikt många föräldrar som med alla tänkbara medel 
försöker få sina barn att ägna (mer) tid åt skolarbetet, något som 
dessvärre inte ger önskat resultat. I anknytning till det ovanstående 
skriver Jay Bylsma följande i boken So you want to play in the NHL, 
vilken riktar sig till dem som drömmer om att försörja sig som pro-
fessionell idrottare: 
 

Jag hörde en gång Sparky Anderson, medlem av basketens Hall of Fame och 
före detta tränare för Cincinnati Reds och Detroit Tigers, ge följande råd till 
föräldrar: ”Ditt barn kommer att ta sig till högsta divisionen trots det ni gör för 
honom, inte på grund av det ni gör för honom.” Vad Anderson menade är att 
drömmen och kampviljan för att drömmen ska bli verklighet måste finnas 
inom dig själv. Om du har vad som krävs finns det inget dina föräldrar kan 
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göra för att stoppa dig. Det motsatta är lika sant. Om du inte har drömmen 
eller viljan att kämpa finns det ingenting dina föräldrar kan göra för att du ska 
lyckas. […] Jag trodde aldrig, hoppades aldrig och drömde aldrig om att 
[sonen] Dan skulle komma till NHL. Det kan mycket väl vara en av de viktiga 
anledningarna till att han lyckades – det var hans dröm och enbart hans 
(Bylsma & Bylsma 2001:14f, egen översättning). 

 
När det handlar om människors specialintressen, fritidssysselsätt-
ningar eller hobbyutövanden kontrasteras dessa inte sällan mot löne-
arbete på ett eller annat sätt. Visst kan man ha ett brinnande intresse 
för något specifikt och vanligtvis uppmuntras en aktiv fritid men det 
förefaller som att den allmänna uppfattningen är den att de olika 
intressen människor kan tänkas ha endast hör fritiden till – de utgör 
inte något man kan eller borde sträva efter i försörjningshänseende. 
Raymond Carlsson – pappa till den förre sångaren i Noice och tillika 
tonårsidolen Hasse Carlsson (1965–2002) – säger: 
 

…inte trodde jag att det skulle bli så stort som det senare blev. Jag kommer 
ihåg att vi blev bjudna på lunch av skivbolagen Sonet och Freddie [key-
boardist i bandet] sa att Noice kunde bli lika stora som The Boppers, som var 
ett av de största svenska banden just då. Man log lite för sig själv men höll 
tyst. Och det var ju tur, för fel hade jag (Bogerius 2008:258). 

 
Synen inom den del av fritidsforskningen som ägnar sig åt hobby-
utövande (serious leisure) – och som även implicit återfinns inom 
arbetslivsforskningen – förefaller utgå från att passion inte riktigt hör 
hemma i arbetssammanhang och en sådan uppfattning finns nog 
även bland människor i allmänhet. För en tid sedan frågade jag en 
grupp studenter – som genom sin utbildning förväntas arbeta med 
personalfrågor – vad de helst av allt skulle vilja jobba med, utan 
någon hänsyn tagen till vad som kan anses realistiskt, och det kan 
nämnas att ingen av studenterna angav ett arbete eller yrke som ens 
ligger i närheten av området för utbildningen. Exempel på vad de 
helst skulle vilja försörja sig som var hästuppfödare, alpin utförs-
åkare, dansare, matkritiker/-skribent och fotbollsspelare. Förmodlig-
en ger svaren på frågan vad man helst av allt och förutsättningslöst 
skulle vilja jobba med en god indikation på vad människors passion 
är. En intressant fråga i sammanhanget kan då vara: varför satsar inte 
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fler människor på en yrkesbana som överensstämmer med passion-
en? Svaren kan givetvis variera och medan vissa inte ens tänker tank-
en att det faktiskt kan vara möjligt att livnära sig på det stora intresset 
anser somliga att det i och för sig är möjligt men bedömer det vara 
tämligen orealistiskt av en eller annan anledning. Det kan dessutom 
vara så att somliga helst behåller det stora intresset som en hobby, att 
de helt enkelt inte vill ha det som yrke. Detta kanske utifrån en över-
tygelse om att glädjen kommer att minska om hobbyn och försörj-
ningen blir en och samma samt att den ”fristad” hobbyn eventuellt 
utgör skulle försvinna om den förvandlades till ett arbete med allt 
vad det innebär. I ett reportage om Ulrika Karlsson, som har en stor 
passion för vin, ställs just frågan varför hon inte jobbar med det i en 
eller annan mening och hon svarar: ”Jag vill faktiskt inte. Jag är rädd 
för att det förtar lusten med mitt intresse.”51 
     Även om många trots allt skulle vilja försörja sig på någon typ av 
drömyrke, till vilka sådana som idrottsproffs, fotomodell och rock-
musiker räknas (Svensson och Ulfsdotter Eriksson 2009:26), betraktar 
förmodligen de flesta en sådan tillvaro som fantasi eller dagdröm-
meri. När det gäller yrkens upplevda status i samhället – inte att för-
växla vad man helst skulle vilja arbeta som – fastslår Svensson och 
Ulfsdotter Eriksson att ambassadör, läkare och domare (jurist) ham-
nar i topp, medan försörjningssätt som drar mer åt det hobbylik-
nande hållet ligger något längre ner på listan: pilot (6); idrottsproffs 
(11); filmproducent (15); webbdesigner (24); författare (27); skådespel-
are (31); fotomodell (39); rockmusiker (47); konstnär (50) och dansare 
(63). 
       Att passionerad få hänge sig åt sitt stora personliga intresse på 
fritiden anses på sätt och viss vara någon form av slutgiltig situation, 
lösning eller tillstånd, utan någon ytterligare strävan eller utvidgning. 
Ett självförverkligande utanför lönearbetet förefaller med andra ord 
vara tillräckligt eller gott nog, vilket delvis bekräftas genom att forsk-
ningen nästintill negligerat frågan huruvida personer önskar att kun-
na försörja sig på sin hobby. Detta betyder givetvis inte att det saknas 

51 NWT 2013-03-23. 
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människor som aktivt eftersträvar en försörjning inom området för 
sitt stora intresse. I ett diskussionsforum52 på Internet meddelar en 
person vid namn Don Claybrook att han längtar efter att kunna liv-
nära sig som jazzmusiker: 
 

Jag har precis kommit tillbaka till mitt arbete efter helgen och jag undrar vad i 
hela fridens namn jag gör här. Hela mitt liv har jag, och förmodligen även ni, 
hört att man ska skaffa sig ett jobb man trivs med. […] ”Livet är kort, man 
borde göra det man älskar” tänker jag samtidigt som jag ser mig själv för alltid 
springandes runt i ekorrhjulet (egen översättning). 

 
Det existerar en vedertagen tankefigur om åtskillnad mellan arbete 
(tvång) och fritid (frihet) som emellertid kan utmanas genom en 
längtan efter att det inte vore så. Dock finns det ett slags inbyggt mot-
satsförhållande som baseras på följande: Drömmen vore att kunna ha 
fritiden som arbete, dvs. målet som medel, men i och med det skulle 
fritiden inte längre ha fritidens kvaliteter eftersom det då skulle vara 
arbete. Utifrån ett sådant resonemang kan man ställa frågan: Är det 
omöjligt att behålla passionen när hobbyn övergår i ett betalt arbete? 
     Även om de allra flesta nöjer sig med att ha sitt intresse som just 
hobby och i och med det också skaffar sig ett mera traditionellt löne-
arbete för försörjningen finns det personer som inte släpper passion-
en och som verkligen försöker skapa en yrkeskarriär inom det speci-
fika intresseområdet. Ett sådant exempel är filmregissören Ulf Malm-
ros som i samband med tilldelandet av Nya Wermlandstidningens (NWT) 
kulturpris år 2009 säger: ”Priset gör mig nostalgisk eftersom jag gått 
på gatorna här och drömt om att bli regissör. Drömmen har gått i 
uppfyllelse, hobbyn har blivit ett jobb.”53  
     Det verkar som att levnadsberättelserna från personer som för-
sörjer sig på sitt stora intresse är tämligen likartade, vilket också 
framkommer då musikskribenten Martin Popoff frågar Phil Mogg 
(sångare i UFO) om han har något intresse av att skriva sina memoarer 
och Mogg svarar: ”Nej, jag har läst en hel uppsjö sådana och berätt-
elserna är identiska, det är bara namnen som skiljer dem åt” (Popoff 

52 http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=256x2371. 
53 NWT, 9 november 2009. 
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2005b:227, egen översättning). Vid en genomgång av diverse memoarer 
av och biografier över åtminstone musiker och idrottare verkar det 
som att Mogg har delvis rätt; berättelserna är tämligen likartade och 
vanligtvis börjar allt med en passion som individen önskar kunna för-
sörja sig på, precis som den aspirerande jazzmusikern Don Claybrook 
och filmregissören Ulf Malmros. 
 

Motivation och incitament 
 
I memoarer och biografier framkommer det att fotbollsstjärnor som 
Zlatan Ibrahimović, Ronaldinho, David Beckham och Thierry Henry 
– för att nämna endast ett fåtal – i mycket tidig ålder uppvisade 
passion för sporten. Exempelvis uppges det att den unge Zlatan 
Ibrahimović sällan sågs utan en fotboll – ”vissa nätter låg lädret till 
och med i sängen” (Karlsson & Wegerup 2008:19). När superstjärnan 
Ronaldinho fyllde ett år fick han en fotboll av sin pappa i födelse-
dagspresent och under hela uppväxten var det ovanligt att se 
Ronaldinho utan boll: ”Att han skulle bli fotbollsspelare verkade 
förutbestämt” (Soutar 2006:4, egen översättning). David Beckhams 
pappa spelade själv på semiprofessionell nivå och redan i femårs-
åldern upplyste den unge Beckham alla som ville lyssna att han själv 
en dag skulle spela för Manchester United, vilket han senare också 
lyckades med (Beckham & Watt 2004). Thierry Henrys pappa Toni, 
som även han spelade fotboll, deklarerade tidigt att sonen skulle följa 
i hans fotspår: ”Toni Henry var helt övertygad om att sonen skulle 
lyckas som fotbollsspelare” (Derbyshire 2006:4, egen översättning). 
Något som förenar de ovan nämnda fotbollsspelarna är att de tidigt 
uppvisade motivation för att ägna sig åt just fotboll. 
     Motivation är en psykologisk term som kan betraktas som ett slags 
sammanfattande av vad det är som gör att vi agerar på ett eller annat 
sätt. Annorlunda uttryckt: motivation handlar om benägenheten att 
ägna sig åt något specifikt. För olika människor är olika områden och 
aktiviteter i sig motiverande; motivation kan i dessa fall sägas vara in-
byggd i den specifika aktiviteten – som för all del kan vara att spela 
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gitarr, studera historia, renovera en sommarstuga. Aktiviteten ifråga 
är alltså behäftad med en inneboende attraktion. Vad som har en 
inneboende attraktion skiljer sig dock människor emellan. Någon kan 
vara ytterst intresserad och fascinerad av exempelvis krigshistoria 
och på eget initiativ ägna betydande tid åt en förkovran inom om-
rådet, medan andra kan uppleva krigshistoria som ett oerhört tråkigt 
och ointressant ämne, varpå tanken att på eget initiativ ägna sig åt 
detta upplevs helt främmande. I andra fall kan motivationen att ägna 
sig åt något specifikt ligga i ett framtida önskvärt tillstånd (t ex lära 
sig spela gitarr för att bli populär, studera historia för att få högt 
betyg i skolan; renovera sommarstugan för att kunna sälja den med 
god förtjänst). 
     Det finns alltså olika typer av motivation som uppkommer av 
olika skäl men oavsett typ och skäl handlar motivation om en kraft 
som sätter igång handling och styr densamma i en viss riktning mot 
olika mål som uppfattas viktiga och önskvärda i en eller annan 
mening. Motivation handlar till stor del om prioriteringar – att ägna 
sig åt det ena till förmån för det andra. Enligt Ryan och Deci (2000:65, 
egen översättning) måste vi skilja mellan: 
 

…beteenden som är viljemässiga och åtföljs av upplevelsen av frihet och 
självbestämmande – sådant som utgår från uppfattningen om vem man är – 
och beteenden som kommer av upplevelsen av påtryckningar och kontroll, 
och som inte är representativa för det egna jaget. 

 
Inom forskningen om motivation talar man i huvudsak om inre 
respektive yttre motivation (se exempelvis Losier et al. 1993; Ryan & 
Deci 2000). Inre motivation (som för övrigt förekommer endast i sam-
band med ett fåtal av alla de saker eller aktiviteter vi ägnar oss åt) 
uppträder när aktiviteten eller utövandet i sig själv är målet: till ex-
empel att spela fotboll för att det är roligt. I detta fall ligger inte fokus 
primärt på vad aktiviteten förväntas resultera eller mynnar ut i, utan 
på själva processen, i detta fall fotbollsspelandet i sig (Carbonneau et 
al. 2012:1149). Inre motivation – i vilken autonomi utgör ett betyd-
ande inslag – är dessutom vanligtvis förenad med upplevelsen av att 
vara duktig inom området ifråga (Mallett & Hanrahan 2004:194).  
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     Robert Vallerand och hans kollegor (se exempelvis Sarrazin et al. 
2002; Carbonneau et al. 2012) argumenterar för att inre motivation 
emellertid kan delas in i tre olika typer: (a) inre motivation riktad mot 
sinnesförnimmelse som ger sig tillkänna i emotioner som till exempel 
glädje, spänning, upphetsning och förtjusning; (b) inre motivation 
riktad mot prestation, vilket handlar om att njutning och tillfredsställ-
else kommer av att överträffa sig själv och i strävan mot att nå nya 
personliga mål eller resultat; (c) inre motivation riktad mot kunskap som 
innefattar ett utövande till följd av den njutning och tillfredsställelse 
som erfars medan man lär, tar reda på eller försöker förstå någonting 
nytt. De olika typerna av inre motivation är emellertid sällan varand-
ra uteslutande; en och samma person kan mycket väl motiveras av en 
kombination av olika motivationstyper som i fallet med skateboard-
åkarna i Seifert och Heddersons (2010) studie, vilka drivs av såväl 
sinnesförnimmelse (exempelvis frihetskänslan i att åka) som presta-
tion (glädjen i att bemästra ett svårt trick). Mallett och Hanrahan 
(2004:194, egen översättning) konstaterar:  
 

Människor engagerar sig ofta i en aktivitet till följd av glädjen och tillfredsställ-
elsen som kommer av att bemästra en färdighet, förbättra sitt personbästa, 
eller skapa någonting nytt. Företrädesvis ligger fokus på prestation.   

 
Till skillnad från inre motivation där utövandet i sig självt har ett 
värde handlar yttre motivation istället om ett deltagande eller utöv-
ande som ett medel för att nå ett mål som ligger bortom eller vid 
sidan av den specifika aktiviteten. Yttre motivation är således instru-
mentell till sin karaktär och föreligger när man ägnar sig åt något som 
i sig självt inte anses särskilt intressant, spännande eller roligt, utan 
gör så till följd av att det förmodas och förväntas medföra någonting 
positivt. Ett tydligt exempel på yttre motivation är den elev som trots 
ett ointresse för svenska regenter lär sig kungalängden enbart för att 
klara ett kommande prov och därmed ha bättre chans att få bra betyg 
i historia. Det är nog inte en alltför vågad gissning att en stor andel 
elever inte har något personligt genuint intresse för mycket av det de 
förväntas lära sig i skolan, men ändå lägger ner tid och kraft på att 
göra bra ifrån sig. Den motivation som i en sådan situation trots allt 
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råder är således av yttre karaktär och kan uppkomma av olika skäl. 
Det kan handla om att göra bra ifrån sig i skolan för att stärka själv-
känslan; för att få erkännande bland kamraterna; för att behaga 
lärarna; för att föräldrarna kräver det; för att få höga betyg och i 
förlängingen ett önskat arbete, eller någonting annat som eleven 
ifråga värdesätter. Det kan alltså finnas en mängd olika skäl (som inte 
har någonting alls att göra med genuint intresse) till att man faktiskt 
lägger tid och kraft på någon specifik aktivitet.      
     Ryan och Deci (2000:60) hävdar faktiskt att de allra flesta aktiv-
iteter vi ägnar oss åt har sin grund i någon form av yttre motivation. 
Man kan tala om yttre motivation som yttre styrning, vilket initialt 
kanske är den vanligaste formen och som bygger på att endera uppnå 
vissa konkreta belöningar eller undvika olika typer av obehag och 
bestraffningar. Sarrazin et al. (2002:397, egen översättning) hävdar att 
denna typ av yttre motivation är rådande hos exempelvis ”idrotts-
utövare som deltar för att få medaljer och utmärkelser eller för att 
undvika obehag, exempelvis kritik från föräldrar.” I detta avseende 
kan Jay Bylsma – pappa till före detta ishockeyspelaren Dan Bylsma – 
citeras då han berättar om sin egen uppväxt och hur han kände sig 
tvingad att spela basket: 
 

Det förekommer att unga håller på med idrott för att de tror att deras föräldrar 
tycker mer om dem då. Så var det för mig. Min pappa var en av stadens 
bästa basketspelare då han gick på high school. Som hans son förväntades 
det att jag skulle hålla på med basket och följa i hans fotspår. Men jag tyckte 
inte tillräckligt mycket om basket och tränade inte tillräckligt mycket så jag 
blev petad från laget. Jag skämdes och tyckte att jag hade svikit min pappa 
enormt. Han tyckte också att jag hade svikit honom. […] Tyvärr kunde inte 
min pappa vara stolt över mina akademiska prestationer eftersom han var 
alltför bitter över att jag inte kunde behålla min plats i basketlaget (Bylsma & 
Bylsma 2001:13, egen översättning). 

 
Den typ av yttre motivation som framträder i citatet ovan kan be-
nämnas som identifierad (Ryan & Deci 2000), då det finns ett tydligt 
urskilt mål med att ägna sig åt en viss aktivitet (i detta fall spela 
basket för att få faderns gillande och samtidigt undvika dennes miss-
nöje och kritik). Identifierad yttre motivation föreligger då personen 
ifråga är medveten om varför han eller hon ägnar sig åt en viss sak 
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som i sig självt inte upplevs särskilt attraktivt, eller till och med 
tråkigt. Att ägna sig åt en viss aktivitet som man egentligen inte har 
något större intresse av kan i vissa sammanhang handla om det något 
allmänna och diffusa – men ack så personligt viktiga – skälet att få 
andra personers gillande och/eller undvika missnöje, kritik eller be-
straffning. I Carless och Douglas (2013a) studie av identitetsformande 
inom elitidrott framkommer det att vissa personer inledningsvis 
drevs av helt andra skäl än just passion för den specifika idrotten. För 
Lukes del handlade det främst om att bli accepterad och inkluderad i 
den sociala gemenskapen (Carless & Douglas 2013a:32, egen översätt-
ning): 
 

[I Lukes] berättelse om varför han spelade fotboll i skolan framträder relation-
ella skäl: det var ett sätt att få ”acceptans” av sina kamrater. För Luke var det 
inte hans skicklighet i fotboll som var viktigt, utan det att hans skicklighet 
gjorde att han kunde skapa värdefulla relationer med andra (t ex bli respekt-
erad, tagen på allvar, accepterad). 

 
En identifierad yttre motivation behöver inte alltid vara samman-
kopplad med andras uppfattningar och preferenser angående upp-
skattat beteende, utan kan också uppkomma genom ett personligt 
reflekterande om vad man borde och ska göra. Ett sådant exempel är 
den person som inte finner någon glädje eller tillfredsställelse i att 
jogga men ändå ägnar sig åt löpning för hälsans skull. Det är alltså 
inte löpningen i sig som attraherar, utan vad löpningen i förläng-
ningen leder till, dvs. förbättrad hälsa och förmodat längre liv. En för-
krossande majoritet av alla människor vill vara friska och leva ett 
långt livt, men det betyder inte att människor per automatik har en 
inre motivation för hälsofrämjande aktiviteter. Den som finner ett 
stort värde i att hålla sig frisk kan ändå uppleva det plågsamt att ge 
sig ut i löparspåret eller till gymet; i vissa fall måste man mer eller 
mindre tvinga sig själv till detta, trots att man är mycket väl med-
veten om värdet av träningen. 
     Den som inledningsvis drivs av identifierad yttre motivation kan 
emellertid erfara en successiv övergång till införlivad motivation, 
vilket handlar om en åtminstone delvis internalisering av andras 
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tankar och värderingar (Ryan & Deci 2000). Införlivad motivation kan 
komma till uttryck då individen känner att han eller hon ”borde” 
eller ”måste” delta i en viss aktivitet eller ägna sig åt ett visst utöv-
ande och dessutom tar till sig detta på ett sätt att det integreras i själv-
bilden. Det handlar om vad som förväntas och uppfattas vara 
”normalt” i en eller annan mening.  
     Vad som upplevs normalt baseras till stor del på socialisering och 
normer. Olika typer av normer kan förklara varför somliga mer eller 
mindre ”gladligen” ägnar sig åt ett visst utövande som trots allt inte 
skänker den typ av glädje som är kännetecknande för inre motiv-
ation. En införlivad motivation handlar i varierad grad om att man 
har intalat sig själv att beteendet, aktiviteten eller utövandet ifråga är 
något man i viss mån gillar och frivilligt ägnar sig åt. Detta kan ex-
emplifieras med det barn som inledningsvis börjar spela fotboll för att 
behaga föräldrarna eller för att kompisarna spelar (inte för att fotboll 
upplevs särskilt roligt) men som efterhand införlivar uppfattningen 
att fotboll är något värdefullt och något som gillas av signifikanta 
personer eller grupper som man gärna vill identifiera sig med. 
Andras tankar och uppfattningar – i detta fall om fotboll – har således 
anammats och blivit en del av personens egna uppfattningar. På mot-
svarande sätt kan en nyanställd på ett visst företag märka att det där 
förekommer ganska mycket obetalt övertidsarbete. Detta obetalda 
övertidsarbete är inte något som personen ifråga attraheras av men 
märker ganska snabbt att obetalt övertidsarbete är förknippat med 
karriärmöjligheter. Om personen ifråga har karriärambitioner väljer 
denne att själv arbeta över utan ekonomisk ersättning, vilket påvisar 
en identifierad yttre motivation (målet karriär gynnas av medlet över-
tidsarbete). Med tiden kan personen ifråga emellertid anamma 
rådande normer som förkunnar ”det naturliga” i obetalt övertids-
arbete i en sådan omfattning att det blir en självklarhet och en natur-
lig del av hans eller hennes personliga uppfattning om hur arbetslivet 
är och ska vara. Vi kan här tala om en process där en identifierad 
yttre motivation har övergått i en införlivad motivation. Visserligen 
finns det likheter mellan en inre motivation och en införlivad motiv-
ation men skillnaden är den att den införlivade motivationen inte 
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innehåller något direkt intresse för den specifika aktiviteten (i detta 
fall det obetalda arbete som utförs på fritiden), utan ses som ett sätt 
att uppnå något annat (i detta fall skapa och bibehålla en karriär).  
     Förutom olika typer av inre och yttre motivation finns det även 
icke-motivation (amotivation) som ger sig tillkänna bland personer 
som deltar i en viss aktivitet utan att egentligen veta varför (Deci & 
Ryan 1985).  
     De olika typerna av motivation kan tillämpas på en rad olika om-
råden, såsom mellanmänskliga relationer, studier och utbildning, 
yrkesutövande och fritidsaktiviteter (Losier et al. 1993:155).  
 
Tabell 6: Olika idealtyper av motivation, kombinerat med konkret exempel.  
(Källa: omarbetning av en tidigare sammanställning av Ivarsson 2011:73) 
 

 

INRE MOTIVATION 
Utövandet i sig är centralt 

 

YTTRE MOTIVATION 
Utövandet i sig är perifert  

… riktad mot sinnesförnimmelse 
 
Deltar till följd av de positiva känslor som 
utövandet skänker, t ex upphetsning, 
förtjusning, glädje, spänning. Att göra något för 
att det till sin natur är tillfredsställande. 
 
Ex: Spela fotboll för att det är roligt 
 

Diffus yttre motivation 
 
Deltar för att få ett slags allmänt gillande 
och/eller undvika missnöje och kritik i största 
allmänhet. 
 
 
Ex: Spela fotboll för att bli inkluderad i 
gemenskapen 
 

… riktad mot prestation 
 
Deltar till följd av den njutning och tillfreds-
ställelse som kommer av att sträva mot nya mål 
eller resultat; att överträffa sig själv. 
 
Ex: Spela fotboll för att vinna, vara bäst 

Identifierad motivation 
 
Deltar för att uppnå ett viktigt mål vid sidan av 
eller bortom den specifika aktiviteten som i sig 
inte upplevs särskilt attraktiv. 
 
Ex: Spela fotboll för hälsans skull 
 

… riktad mot kunskap 
 
Deltar till följd av den tillfredsställelse som 
erfars medan man lär, tar reda på eller försöker 
förstå något nytt. 
 
Ex: Spela fotboll för att bli tekniskt bättre 

Införlivad motivation 
 
Deltar för att det har skett en internalisering av 
andras värderingar om att det är detta man bör, 
ska eller måste ägna sig åt. 
 
Ex: Spela fotboll för fotboll är ju något som 
”alla” gillar 
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I tabell 6 sammanförs olika typer av motivation – tillsammans med 
exempel på utövande, i detta fall spela fotboll – i syfte att ge en 
lättöverskådlig och sammanfattande bild. 
     Sarrazin et al. (2002) konstaterar att ett flertal undersökningar har 
visat att personer som drivs av inre motivation – i jämförelse med 
yttre motivation – lär sig mer, får ökat intresse, anstränger sig i större 
utsträckning och presterar bättre resultat. Att som vissa föräldrar 
uppmuntra och motivera sina barn med hjälp av pengar (dvs. eko-
nomisk belöning för goda prestationer eller till och med för att över 
huvud taget delta) visar sig ha en låg effekt vad gäller utövandets 
varaktighet. Ekonomiska incitament har av allt att döma inte någon 
kraft alls att (under någon längre tid) hålla kvar individer i en viss 
aktivitet som de inte finner glädjande på ett eller annat sätt och inte 
heller måste delta i (Fraser-Thomas et al. 2008:654); något som för 
övrigt överensstämmer väl med Herzberg et als. (1959) teorier om 
motivation. I anknytning till att belöna visst utövande med pengar 
konstaterar Sansone och Harackiewicz (2000:2, egen översättning) att 
forskning har visat att det sällan har någon positiv effekt på motiv-
ation, i vissa fall har det till och med en motverkande effekt: 
 

En tidig studie av Deci (1972) visade att studenter på college som fick betalt 
för att lösa SOMA Cube Puzzle54 blev mindre intresserade av att ägna sig åt 
detsamma av fri vilja på sin fritid. 1973 upptäckte Lepper, Greene och Nisbett 
att förskolebarn som först fick en belöning för att därefter rita en teckning 
(något de ofta ägnade sig åt av egen vilja för att de gillade det) efteråt inte 
längre var lika benägna till spontant tecknande, i jämförelse med de barn som 
inte fick någon belöning för att teckna. Den här studien var viktig då den 
också visade att det inte förelåg några skillnader i avseende på spontant teck-
nande i de fall belöningen gavs efteråt, och inte var något som barnen för-
väntade sig. Det här betydde att effekten [minskad lust/motivation] kom av en 
uppfattning om att de ritade för att få en belöning. […] [Forskarna] argument-
erade för att när människor har tillräckliga yttre och inre anledningar (dvs. be-
löning respektive intresse) för att ägna sig åt något kommer de inre anled-
ningarna att reduceras till förmån för de yttre. När, eller om, de yttre belön-
ingarna försvinner är de inre anledningarna inte längre tillräckliga för att ägna 
sig åt aktiviteten ifråga. […] Dessa inflytelserika studier var de första av 
många som visade det paradoxala att yttre belöningar kan underminera inre 
motivation… 

54 Soma Cube Puzzle är ett slags ”klurighetspussel” som kan jämföras med Rubriks kub och 
liknande. 
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Trots att inre motivation vanligtvis kontrasteras mot yttre motivation, 
på så vis att en person antas drivas av det ena eller det andra, upp-
märksammar Vlachopoulos et al. (2000) att det finns uppfattningar 
som gör gällande att de två typerna av motivation faktiskt kan sam-
verka samt förstärka varandra. I memoarer av musiker som exempel-
vis Gene Simmons (Simmons 2001) och Lemmy (Kilmister & Garza 
2003) framkommer det att ett musicerande vanligtvis medför upp-
skattning från det motsatta könet, och således kan det vara en ytter-
ligare anledning (vid sidan av glädjen i att spela musik) till att fort-
sätta sjunga eller spela gitarr i ett pop- eller rockband. I detta samm-
anhang kan musikern Ace Frehleys (f.d. Kiss) reflektion om attrakt-
ionskraften i att vara med i ett rockband återges: 
 

Det är en kliché att grabbar bildar band i huvudsak för att träffa tjejer men 
som med alla klichéer finns det mer än ett litet uns sanning i det. Första 
gången som jag uppträdde på en dans i kyrkan, när jag var 14 år gammal, 
samlades tjejerna framför scenen, stirrade på mig och de andra killarna i 
bandet. Det hade egentligen inget med mig personligen att göra, utan det 
faktum att jag var där uppe på scenen och spelade gitarr. Tjejerna drogs till 
det, precis som bin dras till nektar. De kunde helt enkelt inte motstå det 
(Frehley et al. 2011:28f, egen översättning). 

  
Samma tema belyser trummisen Herman Rarebell i sina memoarer 
där han berättar: 
 

Jag började inte med musik för tjejernas skull men jag anpassade mig snabbt. 
Okej, vem försöker jag lura? Jag märkte ju hur tjejerna reagerade på Beatles 
och [Rolling] Stones och med en gång tänkte jag att ”det där är något för 
mig!” Den som påstår annat ljuger. [Lättillgängliga tjejer] var en underbar bi-
produkt av musikbranschen… (Rarebell & Krikorian 2011:32, egen över-
sättning). 

  
Den glädjande uppmärksamhet och uppskattning man kan få (före-
trädesvis från det motsatta könet) till följd av ett musicerande lyfts 
också fram av Lemmy (Motörhead) som berättar följande: 
 

I slutet av [mellanstadiet] märkte jag vilket en enorm tjejmagnet gitarrer var. 
[…] …det var en kille som tog med sig en gitarr [till skolan]. Han kunde inte 
spela men genast blev han omringad av tjejer. Jag tänkte: ”Åh, det där ser 
roligt ut!” Min mamma hade en gammal akustisk gitarr hängande på väggen 
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hemma… […] Så jag tog med den till skolan. Jag kunde inte heller spela men 
ändå blev jag ögonblickligen omringad av tjejer. Det är det enda som har 
fungerat så omedelbart i mitt liv. Det här var den rätta vägen och jag tvekade 
aldrig. Så småningom kom jag på att tjejerna förväntade sig att jag också 
skulle spela på gitarren, så jag lärde mig på egen hand… (Kilmister & Garza 
2003:14f, egen översättning). 

  
Emellertid förefaller det vara så att en inre motivation (t ex glädjen i 
att spela musik) är en nödvändig betingelse för ett framgångsrikt ut-
övande medan en yttre motivation (t ex framgång hos det motsatta 
könet eller en allmänt extravagant livsstil som antas följa ett visst ut-
övande) sällan är tillräcklig för att nå framgång inom områden som 
exempelvis musik, idrott och skådespeleri. På internetsajten eleet-
music.com beskriver Kevin English hur ungdomsdrömmen om att bli 
basketproffs inte var tillräckligt stark: 
 

När jag var tio år gammal ville jag bli professionell basketspelare. På gott och 
ont blev jag ett livslångt Knicks-fan och fram till tonåren närde jag drömmen 
om att bli basketproffs. Då insåg jag att jag inte var villig att arbeta så hårt 
som det krävs. […] I början var jag förblindad av de synliga aspekterna av att 
vara professionell idrottare. När det visade sig inkludera mördande löprusher 
och fysträning mellan säsongerna insåg jag snabbt att jag inte hade den 
passion och drivkraft som krävs för att lyckas (egen översättning).55 

  
Samma tema belyser också sångaren Steven Tyler (Aerosmith) som 
säger: 
 

Varenda grabb i vartenda kvarter i varje amerikansk stad vill vara rockstjärna. 
Men om det är tjejer, pengar, snabba bilar, hus i Maui och lyxiga sittplatser på 
[baseball-laget] Red Sox:s hemmamatcher som är den enda motivationen – 
och det är förvisso mycket motivation – då är man illa ute (Tyler & Dalton 
2011:95, egen översättning). 

  
Eventuellt är det lätt att tro att somliga bestämmer sig för att försöka 
bli rockmusiker, fotbollsproffs eller skådespelare till följd av en önsk-
an om att bli berömda, populära och/eller tjäna stora pengar. Före 
detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman säger följande i anknytning 
till ett strävande mot ett drömyrke som också är förenat med attrakt-
iva sidovinster:  

55 http://eleetmusic.com/?p=2488 
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Det är ett hårt jobb. Det är knappast några Ferrariåkande glidare som blir 
proffs. Men många har ju den bilden. Och de som lyckas bli proffs söker ofta 
den livsstilen. Jag gjorde det också. Men allt måste ske i rätt ordning. Fram-
gång först. Ferrari sedan. […] Dessutom – man måste nog tycka att den idrott 
man håller på med är vansinnigt rolig och vara intresserad på riktigt. Den 
måste vara det viktigaste man kan tänka sig att hålla på med (Hedman & von 
Sydow 2012:80). 

 
När det rör sig om personer som sedermera kommit att försörja sig på 
en hobbyliknande aktivitet förefaller de emellertid inte – åtminstone 
inte initialt – ha drivits av en önskan om att bli vare sig förmögen 
eller populär. Frågan är om pengar och popularitet över huvud taget 
kan fungera som en tillräcklig motivationsfaktor för att lyckas. Pers-
oner som drivs av yttre motivation såsom rikedom, uppmärksamhet, 
status, ära och berömmelse är mer benägna att ge upp, i jämförelse 
med personer som drivs av inre motivation där aktiviteten och utöv-
andet i sig står i centrum (Ojala & Norell 2006). Juniu et al. (1996:46) 
konstaterar att tidigare forskning har visat att personer som förväntar 
sig någon form av belöning, som exempelvis ekonomisk ersättning, 
ofta har ett lägre genuint intresse för aktiviteten och utövandet ifråga 
i jämförelse med dem som inte förväntar sig sådana eller motsvar-
ande belöningar. 
     Inre motivation som handlar om att ”göra något för att det till sin 
natur upplevs intressant eller angenämt” (Ryan & Deci 2000:55, egen 
översättning) är ofta sammanflätad med självbilden på så vis att ett ut-
övande av ett visst intresse kan ses som ett uttryck för vem man är – i 
vissa fall går det inte att separera aktiviteten från det egna jaget 
(Woodruff & Schallert 2008). Värdet av aktiviteten/utförandet i sig 
självt kan kopplas till Rapuano (2009:625, egen översättning) som kon-
staterar att ”intervjuer med såväl professionella som icke profession-
ella musiker indikerar att deras mål inte var att synas, tjäna pengar 
eller uppträda inför publik, utan att spela musik tillsammans med 
andra för glädjens skull.” En sådan uppfattning framkommer även i 
MacDonald och Wilsons (2005:409) studie där en av de intervjuade 
säger att de bästa musikupplevelserna inte har skett på scenen inför 
publik, utan då han har spelat tillsammans med andra i ett samman-
hang där ingenting vid sidan av själva musiken har haft betydelse. 
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Att glädje är en viktig komponent i (yrkes-)utövandet poängteras för 
övrigt även i Markis och Mullets (2009) studie av dirigenter. 
     I anknytning till åtminstone musik menar Groce (1989) att det 
finns ”underhållare” (entertainers) respektive ”konstnärliga utövare” 
(artists) och att dessa skiljer sig åt på olika sätt. En underhållare – t ex 
den som uppträder med andras låtar, så kallade covers – är mer be-
nägen att värdesätta yttre belöningar såsom ekonomisk ersättning, 
medan en konstnärlig utövare drivs av inre motivation; inte sällan 
tillfredsställelsen av ett kreativt skapande. Gregory (2012:34, egen 
översättning) är inne på samma spår: ”Att spela covers förser musiker 
med en stabil inkomst men de som väljer den vägen riskerar att bli 
betraktade som mindre ambitiösa och mindre begåvade.” De inter-
vjuade musikerna i Groces (1989) studie som tillhör kategorin konst-
närliga utövare anser sitt utövande ha en högre ställning än det de så 
kallade underhållarna ägnar sig åt då konstnärligt utövande ”helt 
enkelt handlar om att skapa något som inte tidigare har existerat” 
(Groce 1989:401, egen översättning). En sångerska som komponerar 
sina egna låtar säger: 
 

En artist [konstnärlig utövare] gör helt enkelt saker för dess egen skull och för 
att det tillgodoser ett inre behov hos personen. En underhållare kan göra 
saker av en mängd olika skäl, det kan vara ekonomiska, det kan vara ego-
relaterade (Groce 1989:401, egen översättning). 

  
Om det inte är utövandet i sig som driver och motiverar, utan olika 
typer av sidoeffekter verkar det vara svårt att skapa såväl som bibe-
hålla en framgångsrik karriär inom områden som till exempel idrott 
och musik. Wacquant (1995:504, egen översättning) konstaterar: ”Äkta 
engagemang och kärlek till sporten är nödvändigt för att kunna fort-
sätta som boxare över tid.” Att glädjen måste finnas poängteras av 
den vid tidpunkten fortfarande aktive ishockeyspelaren Peter Fors-
berg som säger: 
 

Det måste vara roligt och jag har alltid tyckt om hockey. Såväl träningar som 
matcher. Om du inte tycker att det är roligt, då är det kört. Då spelar det ingen 
roll om du är en stor talang (Nyström 2004:14). 
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Det som Forsberg säger stöds av Sarrazin et al. (2002:411) som konsta-
terar att ytterst få idrottsutövare fortsätter om de saknar eller förlorar 
inre motivation, som till exempel glädjen. Den inre motivationen 
framhålls också av musikern Michael Schenker som säger: ”Jag tänkte 
egentligen aldrig på hur rik eller berömd jag skulle bli. […] För mig 
handlade det bara om musik” (Popoff 2005b:52, egen översättning). 
Artistkollegan John Norum (Europe) uttrycker sig på ett snarlikt sätt 
då han säger följande: 
 

För mig har det aldrig varit så mycket att bli rik och berömd. Utan det är mer 
ett tillfredsställande att få spela. Det är som en typ av terapi för mig. Jag mår 
bra, det är som en drog för mig, jag måste göra det varje dag. Jag är född till 
att vara musiker helt enkelt. Det är ingenting som jag har tvingat på för att jag 
vill bli rik och berömd, tvärtom.56 

  
I samma anda säger gitarristen Slash (f.d. Guns N’ Roses) följande i an-
knytning till musicerandet:  
 

Jag höll inte på [med musik] för berömmelsen eller tjejernas skull, jag drogs 
till det av en mycket enklare anledning: det fanns helt enkelt ingenting annat i 
världen som jag uppskattade mer (Slash & Bozza 2008:77, egen översätt-
ning). 

 
Ytterligare kan musikern Glenn Hughes citeras, då han minns tillbaka 
på tiden då han nyligen blivit medlem i bandet Deep Purple: 
 

Jag tänkte aldrig på pengar. Låt klargöra detta, jag tänkte aldrig: ”jag vill bli 
miljonär.” Jag tänkte aldrig: ”jag vill ha brudar.” Och jag tänkte verkligen inte 
på droger (Hughes & McIver 2011:55, egen översättning). 

 
Joey Kramer, som spelar trummor i Aerosmith, berättar om medlem-
marnas inställning då bandet bildades i början av 1970-talet: 
 

Vad vi menade med att ”lyckas” hade väldigt lite med berömmelse och rike-
dom att göra. Det skulle emellertid komma med tiden men det var inget vi 
medvetet strävade efter. Att lyckas som rockband betydde för oss vid den här 
tidpunkten att få spela på hyfsat stora ställen inför stor publik, få folk att upp-
märksamma oss och få musikaliskt erkännande: både talangmässigt och upp-
trädandemässigt. Det är inte fel med berömmelse och pengar men vi lyck-

56 Expressen 25 oktober 2006. 
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ades därför att det vi gjorde kom från hjärtat. Det kom från en genuin kärlek 
till den musik vi spelade och en sann glädje i att förmedla den till människor 
som uppskattade den (Kramer et al. 2009:71, egen översättning). 

 
Även i en intervju med sångaren Rob Halford (Judas Priest) – från år 
1976 i samband med att bandet släppt sin andra skiva – framkommer 
det att glädjen och den personliga tillfredsställelsen allt som oftast är 
överordnade ekonomiska aspekter och berömmelse; Halford sade vid 
tidpunkten:  
 

Vi bryr oss inte det minsta om huruvida vi blir rika och berömda genom vår 
musik. Självklart behöver man pengar för att överleva men vi kommer aldrig 
att ändra vår musik för att kunna tjäna si eller så mycket pengar. Det vi 
komponerar och det vi spelar är genuint och äkta, och det gläder oss att spela 
rockmusik (Popoff 2007:36, egen översättning). 

 
I en biografi över ishockeymålvakten Patrick Roy skriver pappan 
Michel: ”Patrick spelade aldrig på grund av pengar eller ära. Bara en 
sak spelade roll: Att vinna. Ingenting annat” (Roy 2007:6, egen över-
sättning). Samma inställning drev före detta skidåkaren Gunde Svan 
(bland annat fyra OS-guld och sju VM-guld) som uppger ”…jag åkte 
för att vinna! Det fanns ingenting annat som räknades efter ett tag” 
(Svan 1993:40). De ovan beskrivna inställningarna till utövandet 
överensstämmer väl med en inre motivation riktad mot prestation 
(Deci & Ryan 2000). I samband med idrottsutövande och strävan mot 
att vinna hävdar Mallett och Hanrahan (2004:195, egen översättning): 
 

Att vinna medaljer kan vara ett av målen som idrottare strävar mot, emellertid 
är det inte ”medaljen” i sig som är viktig, utan vad den representerar. Med-
aljen är ett bevis på att personen ifråga har åstadkommit något. Det är en 
konkret markör som visar att en person är skicklig. 

  
Bland dem som är föremål för memoarer och biografier, eller för all 
del vetenskapliga studier, verkar det av allt att döma som att vare sig 
berömmelse eller rikedom har fungerat som drivkrafter. Coulson 
(2012:254) konstaterar att bland de musiker som ingår i hennes studie 
är den ekonomiska ersättningen tveklöst underordnad möjligheten 
att få ägna sig åt sin passion. Att pengar förefaller vara sekundärt får 
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ytterligare stöd av dykinstruktören Erik som säger att ”det känns helt 
ointressant för mig att tjäna pengar. Jag vet att jag inte kommer bli 
miljonär i det här yrket” (Eriksson & Paulsson 2008:30). Att pengar 
har en underordnad betydelse framkommer även i Nordlings 
(2002:24) studie, där en dansbandsmusiker säger: ”Man kan tycka att 
man ska tjäna mycket och sånt där, pengar, men det lockar inte, det 
tänker jag aldrig på, lockar inte mig speciellt liksom”. En av de inter-
vjuade musikerna i Bradshaw et als. (2005:228, egen översättning) 
studie säger följande angående utövandet och pengar: 
 

Människor borde förstå att för många band som verkligen kämpar på och 
arbetar hårt betyder musiken allt och det är därför vi håller på. Vi är inte rika, 
absolut inte och jag skulle tjäna betydligt mer pengar i vilket annat arbete som 
helst, till exempel som bartender eller liknande. Vi håller inte på [med musik] 
för att tjäna pengar, vi håller på för att vi älskar det så mycket och vi kompro-
missar inte, det gör vi verkligen inte. Det som är viktigt för oss är musikalisk 
integritet. 

 
En liknande inställning till utövandet och pengar kan skönjas hos 
andra. Före detta ishockeyspelaren Jörgen Jönsson minns att han som 
junior fick 300 kronor per månad av Rögle BK och säger att han i ärlig-
hetens namn skulle ha gått med på att betala 300 kronor i månaden 
bara för att få träna och spela ishockey (Liljedahl & Jönsson 2008:121), 
och musikern Johnny Cash uppger: ”Det var underbart att kunna 
tjäna sitt levebröd på det men var och en av oss [Elvis Presley, Jerry 
Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison] hade gjort det gratis (Cash & 
Carr 2009:89). Det ovanstående stöds också av Schnare et als. (2011) 
kvantitativa studie av musicerande personer där det i anknytning till 
finansiella aspekter framkommer att endast ett fåtal åtrår en extra-
vagant livsstil. För majoriteten handlar de ekonomiska önskemålen 
snarare om att kunna försörja sig; kunna betala räkningarna och till 
viss del tjäna lite mer pengar än de för tillfället gör: ”För de här 
respondenterna betyder ekonomisk framgång att man kan leva på sin 
musik. För somliga handlar det om att kunna stanna kvar inom 
musiken och inte behöva ta ett annat arbete” (Schnare et al. 2011:102, 
egen översättning). 
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     Det viktigaste för de flesta utövare verkar vara att få tillräcklig 
ekonomisk intäkt för att kunna ägna sig åt sitt stora intresse på heltid, 
inte att ägna sig åt det i syfte att skrapa ihop en förmögenhet. Med-
lemmarna i bandet Mustasch berättar i en intervju med tidningen 
Sweden Rock Magazine (nr.65, oktober 2009) att de var och en kan ta ut 
en fast månadslön på 15 000 kronor i månaden efter skatt, något som 
för den nyligen rekryterade gitarristen David Johannesson faktiskt 
innebär en lönesänkning, då hans tidigare arbete som snickare i 
Norge gav mer betalt. Nicke Borg, som är sångare och gitarrist i 
Backyard Babies, säger uttryckligen: ”Alla människor vill ha stålar men 
det är ju inte det som är drivkraften […] bara jag har kvar så jag 
klarar mig” (Bogerious 2005:30), och Ozzy Osbourne (dåvarande 
sångare i Black Sabbath) säger: ”Det är inte viktigt för mig att vara rik, 
jag vill bara ha tillräckligt för att kunna försörja min familj, kunna 
leva behagligt” (Popoff 2006:111, egen översättning). En liknande in-
ställning till ekonomisk ersättning framkommer då en av de intervju-
ade i Bradshaw et als. (2005:229, egen översättning) studie säger: 
 

Jag drivs inte av pengar, verkligen inte men givetvis vill jag kunna åka på 
semester med familjen och jag skulle inte vilja vara utan bil och sådana saker, 
så i det avseendet drivs jag kanske i viss mån av pengar. 

  
Att pengar – eller ekonomisk ersättning – skulle vara helt oviktigt för 
dem som har sin passion som yrke är i viss mån ett orimligt antag-
ande och ett absurt krav. Däremot verkar det tveklöst som att pengar 
är sekundärt i relation till det åtråvärda utövandet. Exempelvis upp-
ger Johnny Cash att för honom har pengar alltid varit underordnat 
artistisk frihet, något som konkretiserats vid till exempel kontrakts-
förhandlingar med skivbolag (Cash & Carr 2009). 
 

Utövandet, identiteten och den tudelade passionen 
 
Innehållet i en persons identitet kan sägas vara summan av dennes 
genetiska förutsättningar, mentala förmåga, psykosociala utveckling 
och sociala erfarenheter (Stier 1998:13). Vidare konstaterar Stier 
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(1998:18) att identiteten kan sägas bestå av såväl en intrapersonlig 
som en interpersonlig del, vilket betyder att individen inom sig har 
en uppfattning om och en upplevelse av vem han/hon är men också 
att vem man är förutsätter närvaro av andra människor; identiteten 
kan aldrig vara enbart privat.  
     Identiteten är inte av naturen given, utan utvecklas successivt i 
interaktion med andra människor (Mead 1934) och samverkar med 
sociala roller, vilka individer delvis tilldelas av omgivningen. En 
social roll utgörs av förväntningar, skyldigheter, rättigheter och för-
måner (Goffman 1998 [1959]). Stier (2005:25) poängterar att det van-
ligtvis finns ett ”associationsmässigt förhållande mellan sociala roller 
och ett visst framträdande”, vilket innebär att vi förväntar oss vissa 
karaktäristiska beteenden från individer tillskrivna en viss social roll. 
Förutom att vissa roller – som till exempel förälder, barn, chef, under-
ställd – förväntas medföra vissa beteenden, förknippas olika yrkes-
grupper med olika typer av särdrag (Bain 2005). Leidner (2006:436) 
poängterar att många yrken anses vara sammankopplade med pers-
onliga egenskaper, såsom mod för brandmän, rationalitet för ingenj-
örer och empati för psykoterapeuter. Det är inte bara en viss pers-
onlig egenskap som vi förväntar oss av personer tillhörande en viss 
yrkesgrupp (eller annan social kategori); vi förväntar oss – i större 
eller mindre utsträckning – en sorts helhetspaketering, vilket result-
erar i att vi i varierad utsträckning förväntar oss att människor som 
arbetar som till exempel sjuksköterska, polis, lastbilschaufför, social-
sekreterare och så vidare ska vara och bete sig på ett visst sätt. Ibland 
överensstämmer beteendet med våra föreställningar, ibland gör det 
inte det. I anknytning till detta kan Stier (1998:37f, egen översättning) 
citeras: 
 

Uttalanden såsom: ”ett typiskt beteende av muslimer” eller ”skinheads är 
våldsamma” eller ”det är bara kvinnor som reagerar så där” är (stereo-)typ-
iska tolkningar av kollektiva identiteter. En persons agerande har i dessa fall 
bedömts på basis av grupptillhörighet eller samröre med en viss social kate-
gori. Sådana kategorier [t ex muslimer, skinheads, kvinnor] används för att 
ringa in och tillskriva betydelser åt personer i sociala sammanhang, och pers-
onens individuella identitet är underordnad hans eller hennes kollektiva 
identitet.  
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 Många människor får sin huvudsakliga identitet genom sitt specifika 
yrke (Bowman 2012:57) som är förknippat med en viss typ av värder-
ingar, uppfattningar och förhållningssätt gentemot omgivningen. 
Inom många yrken finns en yrkesstolthet som medför att den speci-
fika yrkesgruppen anser sig åtskild från andra på ett i deras ögon 
positivt sätt. Karlsson (1983:195) skriver: ”Medlemmarna av en yrkes-
grupp betraktar gärna sig själva som en särskild sorts människor, 
som har egenskaper och kunskaper som andra människor inte ens 
förstår sig på.” Malloy (2011:65, egen översättning) konstaterar å sin 
sida: ”För att förstå ett visst yrke är det viktigt att förstå människorna 
som har detta yrke.” Jag avser emellertid inte att här fördjupa mig i 
hur olika yrkesgrupper betraktar sig själva eller betraktas av andra 
men kan i korthet beröra ett par publikationer. Till exempel visar en 
studie av Cameron (2001) att kockar har en tydlig och stark identitet 
och att de betraktar sin yrkesutövning som en kombination av (a) 
”konst”, eftersom de anser att yrket kräver en kreativ känsla och (b) 
”vetenskap”, till följd av den slutprodukt som skapas genom hand-
havandet av de redskap och resurser (inkluderat både maskiner och 
ingredienser) som inbegrips i arbetsprocessen. Genom medial upp-
märksamhet har yrkesgruppen dessutom producerat ”stjärnor” (så-
som Jamie Oliver och Gordon Ramsey) vars ryktbarhet kan liknas vid 
berömda idrottare, musiker, skådespelare etc. Reiner (1992) som 
intresserat sig för kulturen inom polisen, pekar på att det inom yrkes-
kåren finns en cynisk syn på världen och att macho-ideal är vanligt 
förekommande. Yrket kännetecknas därtill av stor solidaritet gente-
mot kollegor och en konservativ politisk uppfattning.  
     Thoits och Virshup (1997:106) gör en distinktion mellan individuell 
identitet som handlar om vem eller vilken sorts person jag är, och 
kollektiv identitet som handlar om vilka vi som grupp är. Gränsdrag-
ningen för vilka vi som grupp är kan variera och för vissa och/eller i 
vissa sammanhang kan det utgöras av exempelvis ett skiftlag på 
fabriken, ett rockband eller ett fotbollslag; för andra och/eller i andra 
sammanhang kan det utgöras av bredare sociala kategorier, förslags-
vis fabriksarbetare, musiker respektive idrottare. Brewer (2001:117–
119) anser emellertid att det inte är tillräckligt att dela in identitet i 
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endast individuell och kollektiv sådan och förespråkar fyra olika 
begreppsliga konstruktioner av identitet: (a) personbaserad identitet; 
(b) relationell identitet; (c) gruppbaserad identitet samt (d) kollektiv 
identitet.  
     Personbaserad identitet svarar på frågan ”vem är jag?” eller ”vem är 
jag i egenskap av X?” (där X avser medlemskap i en social kategori – 
exempelvis en viss yrkesgrupp såsom svetsare eller lärare, eller för all 
del fotbollsspelare). Det här är den mest studerade aspekten av ident-
itet, och som handlar om individens självbild som skapas genom 
socialisering inklusive internalisering. Att exempelvis bli profess-
ionell fotbollsspelare (skriva under sitt första proffskontrakt) har med 
all sannolikhet en djupgående effekt på definitionen av vilken sorts 
person man är. Omställningen, kraven och ansvaret som följer med 
att vara professionell fotbollsspelare integreras i livsstilen och de dag-
liga rutinerna och formar utvecklingen av personens identitet.  
     Relationell identitet handlar om en identitet som definierar individ-
en ifråga i relation till andra. Den relationella identiteten inkluderar 
bland annat yrkesrollens relation till andra personers roller (exempel-
vis läkare–patient eller lärare–elev) och nära personliga relationer (till 
exempel vänskapsband). Den relationella identiteten bygger till stor 
del på sociala normer och sociala förväntningar, dvs. att man i en viss 
roll och/eller position visar upp egenskaper och beteenden som för-
knippas med denna roll/position. Att vara exempelvis professionell 
fotbollsspelare utgör en social roll som personen ifråga intar i relation 
till andra som till exempel tränare, publik och journalister. Det finns 
normer och förväntningar på hur man som professionell fotbollsspel-
are bör och ska vara och det gäller att uppfylla dessa förväntningar. 
Den relationella identiteten är också kopplad till och i viss mån av-
hängig att andra i mötet med den professionella fotbollsspelaren upp-
träder på förväntat och önskvärt sätt. Professionella fotbollsspelare är 
i varierad utsträckning vana vid att i diverse sociala sammanhang 
befinna sig i centrum, bli uppskattade och beundrade av människor 
som gärna vill vara i deras närhet. Sådana situationer bevarar och 
stärker vidmakthållandet av en viss relationell identitet. På omvänt 
sätt kan den professionella fotbollsspelaren stundvis befinna sig i ett 
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socialt sammanhang där dennes sociala position inte alls ses som 
något extraordinärt, utan kanske till och med föraktas i en eller annan 
mening. Om eller när den professionella fotbollsspelaren hamnar i ett 
socialt sammanhang där nidbilden av fotbollsspelare som mindre 
intellektuellt begåvade personer som får alldeles för bra betalt för att 
ägna sig åt vad som är mer av en lek än ett jobb kommer till uttryck, 
påverkas sannolikt den relationella identiteten; om än tillfälligt. 
     Gruppbaserad identitet avser uppfattningen av sig själv som en inte-
grerad eller utbytbar del i en större grupp eller social enhet, och inte 
som en unik person. Denna typ av identitet är den som ibland kallas 
”vi-identitet” och kommer av tillhörigheten till en viss grupp eller 
kategori. Gränsdragningen mellan sig själv och andra gruppmedlem-
mar överskuggas av gränsdragningen mellan vi som tillhör gruppen 
(in-group) och de som inte tillhör gruppen (out-group). Genom till-
skansande av vissa attribut och beteenden ökar likformigheten och 
sammanhållningen inom gruppen. De som spelar professionell fot-
boll delar upplevelsen av att vara professionella fotbollsspelare, vilket 
utgör en för dem viktig social kategori som skiljer professionella 
fotbollsspelare från andra personer (och grupper). Enskilda individer 
inom gruppen jämför inte sällan sig själva (t ex sitt beteende och sina 
prestationer) med andra inom gruppen i avseende att avgöra om de 
lyckas bättre eller sämre än dessa andra som befinner sig i samma roll 
eller position. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att personer (i 
detta fall professionella fotbollsspelare) i jämförelse med andra inom 
gruppen (dvs. i detta fall andra spelare) söker svar på frågan: ”Är jag 
en god professionell fotbollsspelare?” 
     Kollektiv identitet kan sägas likna gruppbaserad identitet men med-
an den senare till stor del handlar om identifikationsprocesser hand-
lar kollektiv identitet mer om själva meningen eller betydelsen som är 
knuten till en specifik gruppidentitet. Brewer (2001:119, egen översätt-
ning) skriver att ”det är fruktbart att skilja mellan social identitet som 
identifikation med ett kollektiv, och kollektiv identitet som de normer, 
värderingar och ideologier en sådan identifikation medför.” Den kol-
lektiva identiteten innefattar en bild av eller en föreställning om vad 
gruppen står för och hur den önskar att bli uppfattad av andra. Den 
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kollektiva identiteten representerar således förverkligandet av de kol-
lektiva strävandena eller ansträngningarna, som sträcker sig utöver 
vad de enskilda individerna har gemensamt från början. För att följa 
exemplet med professionella fotbollsspelare kan den kollektiva ident-
iteten kopplas till bland annat uppfattningen om extraordinära be-
drifter, sådana som ”vanliga” människor inte är kapabla till, och som 
är resultatet av målmedvetenhet, hängivenhet och hård träning, eller 
med andra ord: blod, svett och tårar. Uppfattningen om och upplevel-
sen av stora bedrifter, eller till och med heroiska insatser, stärks av 
allmänhetens hyllningar i samband med idrottsligt utövande. Ett i tid 
närliggande konkret exempel är ishockeyspelarna i Skellefteå AIK som 
någon dag efter att ha vunnit SM-guld säsongen 2012/13 togs emot 
som hjältar och hyllades av uppåt 10 000 människor på stadens torg.57  
     Enligt Prapavessis et al. (2004) är det tveklöst så att det intryck en 
person gör på andra får konsekvenser för hur andra uppfattar, be-
dömer och behandlar personen ifråga. När tidigare för varandra 
okända personer kommer i kontakt försöker de skaffa sig information 
om varandra. Genom uppträdandet, framtoningen och utseendet för-
söker människor skaffa sig ledtrådar om vad den andre är för en sorts 
person och i detta avseende tar man hjälp av sin erfarenhet av andra 
liknande personer samt de schablonföreställningar som finns (Goff-
man 1998:11 [1959]). Att fråga den andra personen vad denne jobbar 
med uppfattas vara en god informationskälla vad gäller sådant som 
skolning och social status samt att det förser oss med antaganden om 
sådant som hur och var personen bor, vilken typ av bil han eller hon 
kör, hur privatekonomin ser ut, vilka fritidsintressena är och vilken 
typ av vänner personen ifråga har (Hall 1994:6). Yrket – eller vad man 
jobbar med – anses alltså vara en betydande källa till information, 
inkluderat sådant som personers attityder, vanor och status. Cottrell 
(1971:1, egen översättning) konstaterar följande: ”När en mans yrke är 
känt, kan man med hög grad av träffsäkerhet ögonblickligen dra en 
mängd slutsatser om honom; innan det är känt kan inte mycket sägas 

57 http://www.sportnu.se/720567/bildspecial-skelleftea-aik-mottog-folkets-jubel/?mobil 
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angående hans roll eller status, vare sig det handlar om hans egen 
eller andras uppfattning.” 
     Även om yrket fortfarande uppfattas som en tämligen god inform-
ationskälla om vad den andre är för en sorts person, har våra fritids-
intressen och hobbyer kommit att spela en allt större roll för samma 
ändamål (Stattin 2007). Vad gäller schablonföreställningar (som vi 
alla i större eller mindre utsträckning tillämpar) visar en studie av 
Sadalla et al. (1998), som intresserar sig för stereotypiska föreställ-
ningar om olika idrottsutövare, hur bland annat bowlare tillskrivs 
minst positiva egenskaper av de i studien inkluderade idrottskategor-
ierna. Bowlare bedöms vara betydligt mindre aktiva och djärva (pos-
itiva egenskaper) än exempelvis alpina utförsåkare och motocross-
förare. De intervjuade ishockeyspelarna i MacDonalds (2012) studie 
är väl medvetna om att det existerar en stereotypisk bild av ishockey-
spelare och de menar att den bilden förkunnar att det är en person 
som: 
 

…i huvudsak är intresserad av hockey, tjejer och alkohol. Han ser troligen lite 
ovårdad ut med bångstyrigt hår, keps och träningsbyxor. Sannolikt anser 
bekanta och lagkamraterna att han är ett ”muskelpaket”, någon som är lite 
ytlig och saknar intellektuellt djup. Han pratar och beter sig på ett sätt som 
visar att han är mentalt och fysiskt tuff. Han kan vara lite av en kvinnojägare, 
arrogant och inte bryr han sig om skola och utbilding. […] Fina flickor (som är 
mogna och intelligenta) skulle tycka att han är okunnig och obildad, medan 
mer promiskuösa och ytliga tjejer skulle tycka att han är underbar. […] …han 
kan mycket väl använda sin status som hockeyspelare för att få uppmärksam-
het, särskilt från tjejer. Han kan vara nedlåtande mot personer som befinner 
sig utanför hans sociala krets… (MacDonald 2012:98f, egen översättning). 

 
Schablonföreställningar behöver inte vara överensstämmande med 
verkligheten men ofta finns det mer än ett korn av sanning i dem och 
dessa föreställningar samverkar också med de normer och den kultur 
som skapas och existerar inom olika områden. Exempelvis uppmärk-
sammar Nixon (1992; 1993) hur det inom somliga sporter utvecklas 
en kultur som normaliserar smärta och skada. Detta normaliserande 
blir tydligt då en rutinerad professionell ishockeyspelare lättvindigt 
berättar om skadorna som han har ådragit sig genom åren: 
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…brutna knogar, brutna fingrar, muskelskador, axlar som går ur led; en 
massa sådana saker. […] …och skärsår. En gång klövs min ena testikel av 
ett slagskott [skrattar]. Då var jag borta några matcher. […] …man blir helt 
enkelt skadad. […] Vissa morgnar, när jag vaknar, är jag öm i hela kroppen; 
muskler, axlar och så. Det har säkert med min ålder [31 år] att göra, plus att 
jag spelar hockey (Robidoux 2001:159f, egen översättning).   

 
Inom vissa idrotter anses smärta – eller snarare förmågan att tåla 
smärta – dessutom vara något eftersträvansvärt, vilket också fram-
kommer när Tommy Sandlin, före detta ishockeytränare och för-
bundskapten för landslaget, säger:  
 

Det är förmågan att tåla smärta som skilt världens bästa löpare från medel-
måttorna! […] Kan man övervinna plåga har man ett klart försteg gentemot 
sina konkurrenter. Ishockey är ju ett spel som förutsätter hög smärtgräns. Det 
sitter någonstans i hjärtat på alla mästare. En brinnande ambition, en intensiv 
önskan att bli bäst. En mästare kan plåga sig mer. Han ger aldrig upp! 
(Sandlin & Jansson 1996:24).  

 
Då exempelvis ishockeyspelare och ishockeytränare något lättvindigt 
och odramatiskt berättar om allvarliga skador och förmågan att ut-
härda smärta är det tydliga bevis på hur en specifik förståelse för ut-
övandet har skapats och införlivats hos dessa. I anknytning till ident-
itet och förståelse för sin identitet skriver Budd (2011:146, egen över-
sättning) följande med exempel från universitetsvärlden: 
 

För att till fullo förstå min identitet som professor måste jag vara medveten om 
professorers sociala ställning, de sociala förväntningarna på rollen som pro-
fessor och andras bedömningar av hur väl jag uppfyller dessa. 

 
Att utövare anammar såväl de stereotypiska föreställningarna som 
den rådande kulturen inom utövandets sfär är ganska troligt, vilket 
leder till att vissa beteenden och attityder förstärks medan andra 
undertrycks. Personer som passionerat och i mycket stor omfattning 
ägnar sig åt ett visst utövande och dessutom har anammat rådande 
attityder sänder i och med det alltså ut vissa signaler till omgiv-
ningen, vilken i många fall bekräftar och förstärker personens ident-
itet och självbild (Bissinger 2001). En sådan process kan fungera som 
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en påskyndande eller kanske till och med avgörande kraft vad gäller 
sammanblandning av utövande/aktivitet och identitet.    
 

Som utövande gymnast beskrev nästan alla en stark identifikation med 
idrottarrollen. Följaktligen upplevde de sig själva i huvudsak som ”gymnaster” 
snarare än ”personer som ägnade sig åt gymnastik.” Den här identifikationen 
förstärktes av uppfattning av andra och en personlig känsla av att gymnastik 
gjorde dem ”annorlunda” (Warriner & Lavallee 2008:307, egen översättning). 

 
Vissa utövare – till exempel elitidrottare, professionella rockmusiker 
och hyllade skådespelare – upplever sig själva som speciella till följd 
av sina bedrifter inom respektive område; de betraktar sig själva som 
medlemmar av en exklusiv grupp och vill gärna ta del av det erkän-
nande som förknippas med detta medlemskap (Mallett & Hanrahan 
2004:196). Stier (2009:39) konstaterar att somliga roller som exempel-
vis ”känd elittennisspelare” är en ”distinkt social roll, behäftad med 
hög status och sidovinster, som är överordnad och mer påtaglig än de 
flesta andra av dessa personers roller.” Rollen som idrottare, musiker, 
konstnär, författare, skådespelare och så vidare påverkar den utöv-
ande personens identitet på ett högst påtagligt sätt, och det startar 
ofta ganska tidigt.  
     I Bissingers (2001) undersökning av idrott och studier på high 
school i USA framkommer det att de (framförallt grabbar) som är 
framgångsrika i sport också är lyckosamma i det sociala livet. Det kan 
relateras till Bielbys (2004) konstaterande att ett (framgångsrikt) 
idrottsutövande mer eller mindre alltid har varit något som förser de 
utövande med hög social status. En akademiskt framgångsrik elev 
som inte utövar någon idrott säger: ”Fotbollsidentiteten [amerikansk 
fotboll] är så glamourös. Jag har alltid undrat hur det skulle ha varit 
om jag hade varit en fotbollsspelare. Jag tror att det skulle ha varit 
toppen att befinna sig i rampljuset, ha en geisha-flicka som ger mig 
godis tre gånger om dagen” (Bissinger 2001:51, egen översättning).  
     Clayton och Humberstone (2006:304) uppmärksammar hur den 
akademiska sfären och den idrottsliga sfären (inkluderat framkall-
andet av skilda maskulina värderingar) befinner sig i en tydlig kon-
flikt där skolans struktur och regler blir en arena för en rebellisk 
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maskulinitet som uppmuntras inom idrottsliga subkulturer. Trots ett 
visst försvar av den egna gruppen och ett visst förakt för den andra 
(beroende på vilken grupp man tillhör) förefaller det av allt att döma 
som att ”sportfånarna” mer eller mindre automatiskt har högre status 
och är mer populära än ”plugghästarna”. I anknytning till den sär-
ställning som idrottsutövande elever har på skolan och i det sociala 
livet kan en tjej vars pojkvän är med i skolans idrottslag citeras:  
 

Alla gillar [amerikansk] fotboll. Det är sporten med stort S. Jag skulle inte 
säga att det är en ära eller så, men visst är det något många ser upp till: 
”Wow, du är ihop med en av skolans fotbollsspelare” (Bissinger 2001:51, 
egen översättning). 

 
Roderick (2006b:34, egen översättning) som intresserar sig för profess-
ionell (europeisk) fotboll tar också upp identitetsskapandet och skriv-
er följande:  
 

När en ung spelare skriver under ett heltidskontrakt med en fotbollsklubb 
utsätts han för ett informellt lärande av vad som inom professionell fotboll 
betraktas som passande attityd och värderingar. Det är i den här kontexten 
unga spelare lär sig vad det innebär att ha en god attityd, och av central 
betydelse, vilket sorts uppträdande som framkallar reaktioner från andra att 
de [dvs. de unga spelarna] besitter en god attityd. Alltså, spelare, i synnerhet 
unga spelare, lär sig att det är betydelsefullt för dem att ”visa upp” en god 
yrkesmässig attityd och få beröm från signifikanta andra för detta ”upp-
visande”. Under karriärens gång utvecklar varje spelare i högre eller lägre 
grad passande tankemönster och beteenden, vilka utgör aspekter av den 
generella inställningen till arbetet. De här tankemönstren och beteendena blir 
över tid en integrerad del av deras ”självbild”, dvs. spelare för in en förståelse 
av vad det innebär att vara en ”god yrkesutövare” [dvs. fotbollsspelare] i sin 
identitet. 

 
Att vara en god yrkesutövare eller med andra ord besitta rätt attityd 
inom åtminstone lagsporter som fotboll och ishockey handlar enligt 
Roderick (2006b:35, med hänvisning till en icke publicerad text av 
Andrew Parker) om sådant som accepterande av rådande premisser, 
lydnad gentemot de som bestämmer och kollektiv lojalitet. Detsam-
ma har visat sig gälla för dansare vid teatrar som vid missnöje hellre 
”sväljer förtretet istället för att hävda sin åsikt, för att inte riskera sin 
fortsatta anställning” (Torkelson 1998:116). Att vara en god yrkes-
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utövare handlar alltså om att ta till sig den rådande kulturen och för 
de unga som drömmer om att bli professionella fotbollsspelare (eller 
motsvarande) finns en implicit föreställning om att framgång kräver 
att man tänker som en professionell spelare, vilket i praktiken betyder 
att man tänker enbart på fotboll (Parker 2000:67). I likhet med 
Roderick (2006b) och Parker (2000), konstaterar Robidoux (2001:100, 
egen översättning) följande om – i detta fall – ishockeyspelande: 
 

Vid sidan av kravet på att spendera majoriteten av sin tid inom ishockeyns 
ramverk, är spelarna skilda från det övriga samhället. Avskildheten i den slut-
na hockeyvärlden medför att spelarna naturligt och oreflekterat uppmuntras 
att leva dels i enlighet med lagets traditionella normer gällande beteende och 
handlande, dels i enlighet med de övergripande principerna inom ishockey-
industrin. …den här sammanslutningen [community] kan betraktas som en 
kultur i sig själv, som unga spelare måste lära sig och ta till sig för att bli 
kulturellt kompetenta. 

 
Magnus Hedman (f.d. fotbollsmålvakt) berättar: 
 

…min trygghet och identitet fanns i fotbollen. Hur det än gick för övrigt i livet, 
med skolan, kompisar, tjejer, så fanns fotbollen alltid där. Det var en värld jag 
kunde gå in i där jag kunde känna mig uppskattad och framgångsrik. Om jag 
skulle jämföra hur många timmar jag lagt på att tänka på hur man ska vara 
som fotbollsspelare med hur många jag funderat över hur man ska vara som 
”vanlig människa” så skulle resultatet bli 98–2 (Hedman & von Sydow 
2012:57). 

 
Kulturen och attityden inom diverse områden, inte minst idrott, 
spelar en stor roll. Enskilda utövare kan exempelvis bli ”bänkade” 
eller på annat sätt bestraffade på grund av icke-idrottsliga skäl som 
har att göra med sådant som framtoning och image, uppträdande, in-
ställning och attityd (Ball 1976:733). I Robidouxs (2001:181f) studie av 
professionella ishockeyspelare framkommer det att det finns en hel 
del regler som spelarna måste rätta sig efter och ett brytande mot 
dessa regler medför inte sällan (interna) böter. Exempelvis måste 
spelarna hålla det rent och snyggt runt sin plats i omklädningsrum-
met; de måste passa tider minutiöst och får absolut inte utebli från 
sammankomster av olika slag; de får inte slänga matchtröjan på 
golvet i omklädningsrummet (eftersom det anses ytterst respektlöst 
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mot klubbmärket) och de får inte med flit slå sönder klubban, till 
exempel slå den i rinkens plexiglas på grund av frustration (vilket för 
övrigt tycks vara ett mer eller mindre universellt beteende bland 
hockeyspelare). Det förefaller som att det finns ett regelverk i de allra 
flesta klubbar och lag, oavsett idrott. I Kelly och Waddingtons 
(2006:150, egen översättning) studie säger en av de intervjuade som be-
finner sig i fotbollslagets ledning: 
 

När jag tog över… vi hade regler för uppförandet. Det fanns regler innan, men 
jag fick grabbarna [i laget] att underteckna nya regler…om en spelare kom för 
sent fick han böter. Jag bötfällde aldrig någon spelare för att han fått gult kort 
men om någon tjafsade med domaren angående domslut kunde han få böter. 
Vi hade en del lustiga böter, till exempel om man inte hade badtofflor i 
duschen… pengarna hamnade i en pott som vi sedan festade upp i slutet av 
säsongen. 

 
En fotbollsspelare säger följande angående förekomsten av regler: 
 

Alla klubbar har regler; det är en disciplingrej. När man börjar med fotboll får 
man veta hur man ska bete sig och vad man inte ska göra, och det är inget 
man gnäller över. Kommer man en enda minut för sent [till träningen] får man 
böta fem pund (Kelly & Waddington 2006:150, egen översättning). 

 
Vad gäller det discilinära är många tränare mest angelägna om 
punktlighet men det finns de som också har tydliga och strikta regler 
kring vad spelarna tillåts göra och ägna sig åt på sin ”fritid” (Kelly & 
Waddington 2006:150f). 
     Inom idrotten anses det ytterst viktigt att besitta rätt attityd, vilket 
bland annat innebär att man inte gnäller, ifrågasätter tränare och/ 
eller kritiserar ledningens beslut. Att man inte gör så visar sig på ett 
påtagligt sätt när spelare som exempelvis sätts på bänken vanligtvis 
(åtminstone officiellt) diskuterar en sådan situation eller förekomst i 
termer av att bita ihop, kämpa vidare, knyta näven i fickan och så vidare. 
Roderick (2006b:161, egen översättning) hävdar att: 
 

…[fotbolls-]spelarna har ytterst få alternativ till att framstå som hängivna laget 
och ledningens mål. De måste åtminstone rätta sig efter yrkesutövandets 
normer för att undslippa att bli bestraffade, nedvärderade eller helt enkelt bli 
av med jobbet. 
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Den åtminstone officiella åsikten bland spelare förefaller vara att en 
plats i laget får man inte, en plats förtjänar man. Förtjänandet av en 
plats är delvis kopplat till den interna karriärstegen som ofta inleds 
med en idrottslig utveckling och förädling av den unge spelaren i 
olika varianter av klubbars talangprogram, via spel i någon typ av 
reservlag till att spelaren i slutändan (förhoppningsvis) tar sig in i 
klubbens A-lag (Roderick 2006b:27). Den före detta fotbollsmålvakten 
Magnus Hedman berättar följande i anknytning till att acceptera råd-
ande situation – i detta fall positionen som (för tillfället) andremål-
vakt: 
 

Andra året i A-laget [hos AIK], 1991–1992, fortsatte ungefär som det första. 
Träning i stort sett varje dag – jag fick spela två allsvenska matcher. Bernt 
Ljung, mycket duktig, stod stadigt mellan stolparna som förstemålvakt. […] 
Jag väntade otåligt på min riktiga chans. Tränade hårt, gjorde mitt yttersta, 
klagade aldrig (Hedman & von Sydow 2012:70). 

 
Inom idrott – inte minst den engelska professionella fotbollen – an-
vänder sig tränare ofta av skrämsel och hot, där de såväl verbalt som 
fysiskt kränker spelarna i syfte att få dem att agera på önskvärt sätt 
och anamma den rådande kulturen (Kelly & Waddington 2006). Det 
ska inte råda någon tvekan om vem som bestämmer. De intervjuade 
fotbollsspelarna i Kelly och Waddingtons (2006) studie berättar att de 
har blivit utskällda och till och med slagna och hur de ibland har varit 
livrädda för sina respektive tränare, alternativt lagledare eller sport-
chefer: 
 

Gode Gud, det var skrämmande. Han var den hårdaste tränare jag någonsin 
stött på. Han tog fan i mig ingen skit över huvud taget. Det var som den 
gamla skolan… Efter en timme med honom fattade man galoppen. Han var 
sträng och det fanns något skrämmande över honom. Om man inte prest-
erade åkte man ut. Han gjorde ner en direkt; verbal förnedring (Kelly & 
Waddington 2006:151f, egen översättning). 

 
Han skrek förolämpningar hela tiden; inför andra spelare, på sitt kontor, när 
man var ensam med honom, inför tränaren och annan personal. För min del 
innebar det att jag fick ut det bästa av mitt spel. Men jag vet att vissa andra 
inte klarade av det… (Kelly & Waddington 2006:152, egen översättning). 
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Jag kommer ihåg att han en gång slog oss i huvudet med en cricketklubba. Vi 
hade haft träning, jag var fortfarande junior, och vi förväntades att lägga de 
smutsiga träningskläderna i tvättkorgen, byta om till rena kläder och gå och 
äta. Han hade gått förbi och sett att det låg smutskläder på golvet, så han 
hämtade en cricketklubba på sitt kontor och så fick vi ställa upp oss på rad 
och fick ett slag i huvud med klubban. Han slog ganska hårt (Kelly & 
Waddington 2006:152, egen översättning). 
 
Utanför planen var han en härlig kille, riktigt schysst, men på planen var alla 
rädda för att inte göra som han sade. […] När man pratade med honom vid 
sidan av planen eller inne på hans kontor var han riktigt trevlig, som en 
fadersfigur för spelarna, men på planen körde han med översittarfasoner hela 
tiden. Om man gjorde något som han inte gillade, det var det värsta. Han är 
den värsta person att reta upp. Spelarna var verkligen rädda för honom, det 
var så han fick dem att göra precis som han ville. Spelarna följde hans ord till 
punkt och pricka (Kelly & Waddington 2006:152, egen översättning). 

 
Den brutala atmosfär som är rådande inom vissa idrotter framkom-
mer också i diverse memoarer av aktiva såväl som före detta fotbolls-
spelare. Mick Quinn (f.d. professionell fotbollsspelare) berättar om 
hur en manager för ett av de lag han spelade för hotade att skalla 
[head-butt] de fotbollsspelare som på ett eller annat sätt tänkte oppon-
erade sig mot honom (Quinn & Harvey 2003:50), och Roy Keane – 
också han före detta professionell fotbollsspelare – berättar å sin sida 
hur han en gång blev nedslagen av tränaren för att han hade begått 
ett misstag i en viktig fotbollsmatch (Keane & Dunphy 2003:38). Även 
om de flesta spelare verkar finna sig i att bli hånade, förnedrade, 
trakasserade och till och med slagna, gör inte alla det. Före detta fot-
bollsspelaren Steve Claridge berättar om en incident: 
 

I halvtid var jag i det medicinska undersökningsrummet och [tränaren Beck] 
kom in, helt klart inställd på en konfrontation, och sade åt mig att gå tillbaka 
till omklädningsrummet. ”Jag gör inte en jävla grej till som du säger” sade jag 
till honom. ”Ta dig i röven”. Han kastade sig över mig och försökte skalla 
mig… Han försökte igen, vevade med knytnävarna men jag var snabbare och 
klippte till honom rakt över ögat… Jag lyckades med ett nacksving och börj-
ade slå honom… Han sparkade och slog tillbaka. Assisterande tränaren Gary 
Peters kom in från sidan och jag försökte värja mig. Det var ren kalabalik. Då 
dök [lagkamraten] Liam Daish upp och tog tag i Beck, medan Peters höll i 
mig. De höll oss ifrån varandra. ”Vi tar det här efter matchen” fräste Beck åt 
mig (Claridge & Ridley 2000:135f, egen översättning). 
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Kelly och Waddington (2006:154) framhåller att det är näst intill 
omöjligt att tänka sig någon annan bransch eller arbetsplats (i den 
moderna västerländska världen) där olika typer av trakasserier och 
våld skulle vara förekommande såsom inom vissa delar av idrotts-
världen. Skulle samma saker förekomma på ”vanliga” arbetsplatser 
skulle det sannolikt få rättsliga följder. Angående det sätt som t ex 
professionella fotbollsklubbar förhåller sig till och behandlar sin pers-
onal – i detta fall de kontrakterade fotbollsspelarna – kommenteras av 
Kelly och Waddington (2006:154, egen översättning) på följande sätt: 
 

Det finns vissa belägg för att ledningens bruk av olika former av skrämsel och 
hot är så vanligt i professionell fotboll att de flesta spelare inte bara accept-
erar det, utan att somliga också kan ha svårt att anpassa sig till en mindre 
auktoritär, mindre hotfull och istället mer öppen och demokratisk ledarstil. 

 
Kelly och Waddington (2006) konstaterar att den aggressivitet och 
den våldsbenägenhet som råder inom somliga (manliga) lagidrotter 
som t ex fotboll och ishockey anses vara något högst naturligt. Det ses 
inte som något konstigt att personer tappar humöret och beter sig 
”lite dumt” och när det händer anses det på sätt och vis vara någon-
ting bra i och med att det härdar spelarna och gör dem bättre rustade 
för att klara av ett jobb som professionell fotbolls- eller ishockeyspel-
are (Kelly & Waddington 2006:154f). Inom diverse olika områden ex-
isterar det vanligtvis en dominerande uppfattning – en sorts förhärsk-
ande ”sann” berättelse – som förkunnar sakernas tillstånd. Dessa be-
rättelser om sakernas tillstånd återberättas på ett sätt att individer 
inom området ifråga betraktar dem som odiskutabla sanningar. Inom 
idrottens värld kan en sådan ”sann berättelse” förkunna att tränaren 
har oinskränkt makt som denne regelbundet demonstrerar genom 
aggressivt och våldsamt beteende som idrottarna inte bara finner sig 
i, utan också tacksamt tar emot (eftersom det anses härda dem och 
göra dem bättre rustade för en framtid som professionell idrottare).  
     Om eller när den egna upplevelsen och åsikten på ett eller annat 
sätt inte överensstämmer med den härskande berättelsens handling/ 
manus är en av två reaktioner möjlig: (a) individen försöker anpassa 
sitt handlande och justera sin uppfattning så att överensstämmelse 
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med den härskande berättelsen blir rådande; (b) individen utmanar 
den härskande berättelsen genom att åberopa alternativa berättelser 
som bättre överensstämmer med den faktiska upplevelsen (Carless & 
Douglas 2013a:33). Carless och Douglas ger empiriska illustrationer 
över hur det ovanstående kan ta sig uttryck. Inte minst inom idrott-
ens värld anses tid spenderad på annat än idrottandet vara tecken på 
lågt engagemang och dålig fokusering som i sin tur befaras påverka 
prestationen och hota utsikten till att vinna. Den härskande och upp-
levt ”sanna” berättelsen inom idrotten är att man inte bör ägna för 
mycket tid och energi åt exempelvis en flickvän eller något annat än 
det specifika idrottandet. Ryan, en roddare i Carless och Douglas 
(2013a:34) studie upplevde initialt att den tid han spenderade med sin 
flickvän (som för övrigt också är roddare) inte påverkade hans 
idrottsliga prestationer i någon negativ mening men att andra, i 
synnerhet tränare, ansåg att han spenderade för mycket tid med flick-
vännen. Ryan som tar sina tränares åsikter på allvar lyssnade och 
ändrade sitt beteende på så sätt att tiden med flickvännen minskades. 
Exemplet med Ryan och flickvännen är ett exempel på en reaktion 
som innebär en anpassning till den härskande uppfattningen/berätt-
elsen inom ett specifikt område. Ryan motiverar sitt justerade bete-
ende på följande sätt: 
 

Jag måste begränsa det [tiden med flickvännen] för jag förstår att det blir 
irritation i laget om jag tillbringar all ledig tid med henne; laget skulle se det 
som att jag inte var fokuserad på tävlandet. Jag har tränat hela året och de 
andra har tränat hela året för att komma till den punkten där de vill veta – och 
jag skulle också vilja veta – att alla i laget är fullständigt mentalt, liksom med i 
båten (Carless & Douglas 2013a:34, egen översättning). 

 
Ett exempel på det omvända (dvs. ett utmanade av den härskande 
berättelsen) är den starkt religiösa Luke vars elitsatsande på löpning 
innebar att han tvingades avstå från de högt värderade kyrkobesöken 
på söndagarna och att han senare gjorde slut med sin flickvän Naomi, 
till förmån för idrottandet. I början justerade/anpassade alltså Luke 
sitt beteende så att det bättre skulle överensstämma med den härsk-
ande berättelsen (den vid tidpunkten enda tillgängliga) om idrottslig 
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framgång men det medförde obehag och anspänning. Dessutom upp-
levde inte Luke att ansträngningarna och försakelserna hade någon 
positiv inverkan på de idrottsliga prestationerna. Trots att de flesta av 
idrottarna i Lukes närhet hade anpassat sig och sitt beteende till den 
härskande berättelsen om hur framgång uppnås fanns där också Erik 
som inte följde detta manus och ändå var mycket framgångsrik. Detta 
gjorde att Luke började reflektera kring sin upplevelse och situation 
och märkte att det faktiskt finns alternativa berättelser som överens-
stämmer bättre med den personliga upplevelsen; Luke berättar: 
 

Tom [en av de som införlivat den härskande berättelsen om idrottslig fram-
gång] vägrade att gå på bio för hur man sitter i biostolen är skadligt för bak-
sidan av låren.  För sjutton, om det är så en världsrekordhållare gör, då är 
inte jag någon sådan. Är det så jag måste vara? Jag har sett att många av 
världens bästa idrottare är som Tom men så var inte Erik och han hade också 
vunnit en OS-medalj. Efter att ha spenderat tid med Erik märkte jag att han 
inte var som de andra men att han ändå presterade. Erik hade barn och han 
var gift och de hade köpt ett hus; han hade rotat sig och detta var hans hem, 
medan alla andra var där för att tränaren var där. De kom från andra ställen 
(Carless & Douglas 2013a:36, egen översättning). 

 
När man kommer i kontakt med personer/berättelser som skiljer sig 
från det dominerande (den härskande berättelsen) kan man upptäcka 
att det inte bara finns ett sätt att vara – i detta fall för att nå idrottslig 
framgång (Carless & Douglas 2013a:36). Lukes insikt om alternativa 
berättelser fick djupgående effekter; Luke berättar: 
 

Jag kommer ihåg att jag var tillbaka på [träningscentrat] och insåg att jag 
hade gett idrotten allt jag kunnat på det mest målmedvetna sätt. Jag förstod 
att jag hade upprört en del människor. Helt klart [flickvännen] Naomi som jag 
inte träffade och liksom hade brutit upp med, och mina föräldrar som jag 
nästan aldrig pratade med när jag befann min där [på träningsanläggningen]. 
Jag träffade nästan aldrig min familj. Jag hade många kompisar inom idrotten 
men inga utanför den. Jag kände ingen från kyrkan, allt kretsade kring 
idrotten – fullständigt. Jag kände att det här är galet, hur blir det när jag inte 
längre är idrottare? Jag måste börja tänka på vart detta leder i det långa 
loppet, på framtiden och hur jag kan väva in idrotten. Så måste jag göra. Jag 
älskar idrott och jag älskar löpning och jag vill prestera . . . men jag tror att jag 
måste få ordning på vissa aspekter i mitt liv för att klara det. Så jag har flyttat 
hem, gift mig, liksom fått vänner, engagerat mig i kyrkan en hel del, fått 
vänner på universitetet, i idrotten och i kyrkan. Det känns som att jag har gått 
tillbaka till grunderna, gått tillbaka till mig . . . Jag har till viss del tagit det lite 
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lugnare med träningen, inte lika intensivt som förut men så är jag inte heller 
skadad lika ofta, och jag springer lika bra som förut (Carless & Douglas 
2013a:36, egen översättning). 

 
Trots att det bevisligen finns personer som upptäcker och tar till sig 
berättelser som förkunnar ett alternativ till den dominerande berättel-
sen om hur man ska vara inom ett visst område/utövande, förefaller 
det vara vanligare att man justerar sitt beteende till att överens-
stämma med den rådande uppfattningen än vice versa. 
     Att exempelvis idrottare allt som oftast accepterar en mer eller 
mindre egenmäktig (och stundtals tyrannisk) ledarstil kommer dels 
av att utövandet är deras passion och inte alls kan jämföras med 
andra jobb på den reguljära arbetsmarknaden, dels att de sedan unga 
år i varierad utsträckning har upplevt och vant sig vid den ledarstil 
som är mycket utbredd inom viss idrott (med Carless och Douglas 
ord: tagit till sig den härskande berättelsen). Tränare och sportchefer 
kan ses som grindvakter som har spelarnas framtida öde i sina 
händer, och då gäller det att inte dra på sig missnöje. För de unga 
spelarna som ingår i olika former av talangprogram handlar det om 
att erbjudas ett proffskontrakt, för de äldre spelarna handlar det om 
att erbjudas förnyat kontrakt – för både grupperingarna handlar det 
om att bli uttagen till att spela match (Kelly & Waddington 2006:161). 
I en sådan situation är det inte särskilt konstigt att man på olika sätt 
anpassar sig och inte drar på sig ett missnöje som kan få såväl kort-
siktiga som långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda 
idrottaren. 
     Franzen och Peterson (2004:33) menar att professionella idrotts-
klubbars juniorverksamhet (och bevisligen även seniorverksamhet) 
på sätt och vis liknar skolsystemet, inte minst genom utbredningen av 
olika regler, normer och policyer som utövarna förväntas rätta sig 
efter. Det är viktigt att utövaren är uppmärksam, koncentrerad, sam-
arbetsvillig, lydig samt inte drar skam över klubben genom att bete 
sig illa. Dock finns en markant skillnad mellan idrotten och skolan 
och det är den att idrotten är frivillig medan skolan (i varierad omfatt-
ning) är obligatorisk. De idrottssatsande elever som inte är särskilt 
intresserade av skolan upplever inte att de utsätter sig för några 

 228 



större risker då de bryter mot skolans regler och normer men det 
finns en påtaglig risk förenad med att bryta mot klubbens regler och 
normer, nämligen risken att inte få spela match eller i värsta fall 
tvingas lämna föreningen.  
     Regler och konsekvenserna av att bryta mot dem existerar inte 
bara på juniorsidan, utan som bekant även bland seniorer på elitnivå. 
Ett uppmärksammat fall av det var under EM-kvalet i fotboll år 2006, 
då de svenska landslagsspelarna Zlatan Ibrahimović, Olof Mellberg 
och Christian Wilhelmsson bröt mot landslagets regler om hur länge 
spelarna fick vara ute på kvällen med konsekvensen att de skickades 
hem från landslaget med omedelbar verkan (Ibrahimović & Lager-
crantz 2011). I anknytning till detta framkommer det i Noblet och 
Giffords (2002:8) studie att somliga idrottare upplever sig bli behandl-
ande som små skolbarn under ett diktatorliknande styre. Robidoux 
(2001:182, egen översättning) uttrycker i stort sett samma sak då han 
konstaterar att ”ledningen behandlar [ishockey-]spelarna som om de 
vore oförmögna att fatta egna ansvarsfulla beslut. På samma gång 
bidrar bestraffningssystemet till spelarnas oförmåga att ta kontroll 
över den beslutsfattande processen och därigenom ta kontroll över 
sina liv.” 
     Identitetsskapandet rör emellertid inte bara en viss inställning till 
själva utövandet och en acceptans av rådande befordringsvägar och 
klubbens normer. I Parkers (2001) studie av professionella ungdoms-
fotbollsspelare visar han hur dessa socialiseras in i en kultur som 
uppmuntrar en livsstil i vilken märkeskläder, snabba bilar, överdrivet 
socialiserande och heterosexuell promiskuitet spelar en central roll. 
Vikten av just en heterosexuell framtoning visar sig med varierad 
tydlighet även i Currys (2001) studie av det sociala livet – inte minst i 
omklädningsrummet – bland manliga idrottare. Genom socialisering 
”lär sig” unga grabbar att bli maskulina genom att undvika (allt) så-
dant som (inom gruppen) anses kvinnligt eller homosexuellt. Enskil-
da personer riskerar ständigt att bli utpekade i negativ mening om de 
i något avseende identifieras som icke-maskulina: 
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…när det upptäcks att en av idrottarna har lila märkeskalsonger frågar en av 
lagkamraterna: ”Fick du också örhängen i julklapp?” När den utsatte protest-
erar säger lagkamraten, riktat till alla i omklädningsrummet: ”Det var visst 
känsligt. Jag ska inte börja tåflirta med dig i dag, kanske i morgon” (Curry 
2001:72, egen översättning).   

 
Även Robidoux (2001) behandlar socialiseringsprocessen och skär-
skådar de ofta motbjudande och förnedrande initieringsriter (noll-
ning) som unga hockeyspelare tvingas genomgå för att bli accept-
erade i gruppen och inkluderade i gemenskapen. Atkinson (2011:149, 
egen översätting) skriver följande om initieringsriter inom idrott: 
 

Nollning är vanligt i kontaktsporter som ishockey, rugby, brottning och fotboll. 
Gärningarna är klassiska sociala förnedringscermonier som symboliserar en 
yngre spelares villighet att acceptera de äldre spelarnas status i laget. Noll-
ningen framhäver tanken om att gruppen i egenskap av ett lag delvis defini-
eras av en rigid social hierarki. Samtidigt får nykomlingen erkännande och 
applåderas av de etablerade spelarna för att denne underkastar sig noll-
ningen. 

 
I och med initieringsriter och den dagliga samvaron med andra pers-
oner som redan är etablerade i laget och organisationen formas de en-
skilda individerna efter en och samma mall. Man kan enkelt uttrycka 
det som att de äldre lär de yngre. Socialisering är emellertid en pro-
cess som existerar i en mängd olika kontexter, inte minst i arbetslivet 
generellt. Leidner (2006:436f, egen översättning) skriver följande om 
socialisering: 
 

Initieringsprocesser till ett yrke varierar i styrka, längd och form, men i tydligt 
definierade yrken handlar det uttryckligen om att omforma nykomlingens 
identitet. Nybörjaren förvärvar kunskaper; en arsenal av praktiska och ibland 
abstrakta kunskaper. När socialiseringen är framgångsrik har individen lärt sig 
och internaliserat yrkets ideologi, ethos, traditioner och normer, inkluderat 
kriterier för olika typer av bedömningar, stolthet i yrkesutövandet och regler 
för interaktion mellan kollegor såväl som med andra. Med hjälp av formell ut-
bildning, lärlingssystem, samspel på arbetsplatsen, berättelser och historier, 
tester och prövningar, skämt och retsamhet och annat lär sig nykomlingen 
från de mer erfarna yrkesutövarna vad det innebär att förena sig med dem. 

 
Robidoux (2001) framhåller att synen angående vad det innebär att 
vara en ishockeyspelare är detsamma som att vara en (riktig) man, 
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vilket genom generationers socialisering har lett fram till förekomsten 
av en maskulin identitet utan utrymme för någon variation eller av-
vikelse. Denna hegemoniska maskulinitet (Connell 1987) tillåts inte 
att bli ifrågasatt och de som träder in i ishockeyns (och även vissa 
andra idrotters, såsom fotbollens) värld blir formade på ett sådant 
sätt att man kan tala om deras (köns-)identitet som en produkt av 
deras yrke (Robidoux 2001:189). 
 

För alla de unga spelare som träder in i den professionella ishockeyns 
gemenskap slutar inte tanken om att bli ”ett”, med delade visioner, mål och 
engagemang; det inkluderar också att anta en gemensam världsbild, som är 
både snäv och begränsad. Resultatet blir en gemensam identitet formad 
utifrån en fysiskt dominant, vit, heterosexuell manlig förebild som bekräftas 
genom årliga ritualer och vardagliga beteenden. Det är det här idealet som är 
privilegierat inom gemenskapen [the community] och ytterst den enda 
legitima formen av manlighet (Robidoux 2001:127, egen översättning). 

 
I MacDonalds (2012) studie av ishockeyspelare framkommer det en 
medvetenhet bland spelarna om att det finns en stereotyp bild av is-
hockeyspelare, och en stor andel av spelarna instämmer i att de för-
väntas uppträda på ett (traditionellt) manligt sätt till följd av att de 
ägnar sig åt att spela ishockey. Dessutom upplever spelarna att att de 
förväntas vara mer manliga när de umgås eller på annat sätt befinner 
sig tillsammans med lagkamrater än med andra människor. Dock 
finner MacDonald (2012:121f) att det inte alls är så att den stereotypa 
bilden – av i detta fall ishockeyspelare – medför att spelarna oreflekt-
erat och per automatik inkorporerar den med dess alla delar i sin 
personlighet och sitt sätt att vara. Utan tvivel är det skillnad individer 
emellan och det är skillnader vad gäller vilka delar av den hegomon-
iska maskuliniteten man anammar och det är också skillnader i när 
och var den kommer till uttryck. MacDonald (2012:123, egen översätt-
ning) skriver sammanfattningsvis: 
 

[Ishockey-]spelarna visade en beundransvärd uppförandekod vad gäller att 
vara människa, om inte manlig, som var avgjort human till sin karaktär. Detta 
motsäger tydligt det som framträder vid en litteraturgenomgång, i vilken idrott-
are och ishockeyspelare nästan undantagslöst påstås sträva efter och bi-
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behålla hegemonisk maskulinitet till den grad att det är skadligt för dem själva 
liksom för samhället i stort.58 

 
Clayton och Humberstone (2006:298) påminner om hur inte minst 
medias idrottsrapportering – i detta fall om och kring fotboll – under-
blåser aggressivitet och andra traditionellt manliga beteenden. Även 
Messner (2002:38, egen översättning) som intresserar sig för bland 
annat kopplingen mellan manligt idrottsutövande och aggressivitet 
och våldsbenägenhet diskuterar detta i anknytning till identitetsskap-
andet: 
 

Pojkar och män lär sig att knyta an till varandra [bonding] genom ett sexuellt 
aggressivt, erotiskt och upphetsat prat, som tjänar till att skapa en aggressiv, 
till och med våldsam, hierarkisk ordning – både inom den manliga kamrat-
gruppen och mellan denna kamratgrupp och vilken annan grupp som helst. 

 
Inte sällan framställs (framgångsrika manliga) idrottare som en sorts 
hjältar som omfamnar uppskattade maskulina karaktärsdrag som att 
vara stark, modig, tuff, kraftfull och aggressiv (Lines 2001:289). Det är 
således mot en sådan bakgrund som unga idrottssatsande grabbar ut-
vecklar sina ideal. Grabbars och mäns umgänge med varandra spelar 
en betydande roll för upprätthållandet av maskulinitet och föreställ-
ningar om vad det innebär att vara man (Clayton & Humberstone 
2006). Även inom rockmusik, och i synnerhet den traditionella hård-
rocken, återfinns stora inslag av ett tydligt maskulint ideal; inte sällan 
ett macho-ideal. Weinstein (2009:17, egen översättning) som intresserar 
sig för hårdrockskulturen fastslår: ”I sin kärna är brittisk heavy metal 
ett uttryck för manlighet.” Det handlar om en kulturell konstruktion 
vars beståndsdelar kommer från många olika källor men med ett 
gemensamt tema – styrka och makt.59      

58 MacDonald är ellertid medveten om att de de intervjuade ishockeyspelarna (som valts ut av lagets 
tränare som också cencurerat vissa frågor och förbjudit vissa frågeområden) kanske tonar ner, 
förskönar eller döljer vissa händelser, beteenden, attityder och övertygelser som de vet skulle sätta 
dem själva, lagkamrater och/eller laget i dålig dager. I detta avseende kan man spekulera i huruvida 
det råder en sorts tystnadskultur (code of silence). 
59 Ett urval: det långa håret (i kombination med en muskulös kropp) som traditionellt varit 
framträdande inom hårdrockskulturen kan kopplas dels till den bibliska figuren Samson vars styrka 
låg just i håret, dels till att det representerar en ovilja att följa samhälleliga normer. Klädseln som 
traditionellt bestått av jeans och läder kan härledas tillbaka till skådesplaren Marlon Brandos 
rollfigur i filmen The Wild One från år 1953. Jeans och läder kan symbolisera det rebelliska.      
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     Det finns olika kopplingar eller beröringspunkter mellan musik 
och idrott. Exempelvis ackompanjerar hård rockmusik lagidrott på 
olika sätt. När t ex ett ishockeylag kommer in på isen innan match 
spelas allt som oftast någon form av ytterst hård och högljudd musik 
(t ex ”Welcome to the jungle” av bandet Guns N’ Roses) för att få spel-
are såväl som publik i rätt stämning. När Färjestad BK vann SM-guld i 
ishockey säsongen 2008/09 genom att i finalen besegra HV 71 med 
klara 4–1 i matcher ansåg journalisten Lasse Anrell (eventuellt något 
skämtsamt) att anledningen till att HV 71 var chanslösa var för att de i 
omklädningsrummet lyssnade på Elton John. Även om Anrell kanske 
skämtade finns det en underliggande mening om att den öppet 
homosexuella popartisten Elton Johns musik inte kan framkalla den 
testosteronstinna attityd som krävs för att vinna ishockeymatcher. 
MacDonald (2012:5f) påvisar att det trots allt finns ett anklagande om 
att – i detta fall – ishockeyns värld förespråkar maskulina karaktärs-
drag så till den grad att det utgör ett problem. Som spelare förväntas 
man vara aggressiv, obeveklig, självständig, ha så kallad vinnarskalle 
och inte vara särskilt känslosam, åtminstone inte på ett uppfattat 
kvinnligt sätt. 
     Pratet i exempelvis ett ishockey- eller ett fotbollslags omklädnings-
rum handlar dock inte sällan om just kvinnor och ofta har det en ut-
talad (hetero-)sexualiserad karaktär där spelarna gärna delar med sig 
av sina uttrycksfulla fantiser om vad de skulle vilja göra med de kvin-
nor som uppfattas vara snygga och/eller sexiga (Clayton & Humber-
stone 2006:309). I pratet om kvinnor är de kroppsliga aspekterna mest 
förekommande och det gäller även när det handlar om kvinnor som 
uppfattas vara oattraktiva. Den hegemoniska maskuliniteten som bär 
tydliga drag av en sorts fiktiv manlig natur (lik de rollkaraktärer som 
exempelvis skådespelaren Sylvester Stallone porträtterat i filmer som 
Rocky och Rambo) innefattar också ett visst nedvärderande av och ett 
avskärmande och avståndstagande från såväl uppfattat mindre man-
liga män som kvinnor i allmänhet, vilka representerar ”de andra” 
(Connell 1987).  
     MacDonald (2012:9f) påvisar att den hegemoniska maskuliniteten 
baseras på de fyra grundregler som män ofta förväntas följa (Brannon 
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1976): (a) No sissy stuff, som förordar att man ska hålla sig på behörigt 
avstånd från allt som uppfattas feminint och vekt, och som innefattar 
egenskaper som t ex sårbarhet; (b) The big wheel, vilket innefattar en 
ändlös strävan att med alla tänkbara medel nå framgång och social 
status; (c) The sturdy oak, som uppmuntrar självständighet, självsäker-
het, styrka och tuffhet; (d) Give ’em hell, vilket markerar våld, aggress-
ion, övermod och en villighet att trotsa auktoriteter. Den hegemon-
iska maskuliniteten med sina förespråkade karaktärsdrag kan emell-
ertid ytterst få grabbar och män helt leva upp till; snarare kan den be-
traktas som en sällsynt existerande typ av manlighet. Inte dessto 
mindre är det just den typ av manligt ideal som många strävar efter 
och som många bedöms utifrån (Connell 1987), inte minst inom lag-
idrott som till exempel ishockey och fotboll samt rockmusik som 
hårdrock. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att detta 
hegemoniska maskulina ideal inte sällan stöds även av kvinnor på ett 
eller annat sätt. 
     De studerade ishockeyspelarna i Robidouxs (2001:132–135) studie 
använder frekvent ett våldsamt såväl som nedlåtande språk där ord 
som till exempel bög (faggot) och slyna (bitch) tillämpas när de – 
vanligtvis, men inte alltid – vill uttrycka sitt missnöje (med såväl lag-
kamrater på träningar som motståndare i matcher). Språkbruket 
syftar dels till att visa sin egen manlighet och överlägsenhet (samt i 
vissa fall sin överordnade formella alternativt informella position), 
dels till att signalera vad som värdesätts inom ett tydligt maskulint 
utövande som ishockey. Även Clayton och Humberstone (2006:306, 
egen översättning) uppmärksammar språkbruket inom manligt idrotts-
utövande, som på ett tydligt sätt signalerar över- och underordning: 
 

Till och med bevisligen heterosexuella män som misslyckas med att uppvisa 
de basala maskulina förväntningarna inom kulturen utsätts för en störtflod av 
(vanligtvis skämtsamma) homofobiska förolämpningar. 

 
Det är inte alldeles ovanligt att höra tränare och även kommentatorer 
som är missnöjda med exempelvis ett ishockeylags prestationer för-
löjliga spelarna genom att likna dem vid kvinnor (exempelvis ”ni 
åker som kärringar”) eller sammankoppla dem med olika typer av 
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kvinnliga beteenden eller attribut (t ex ”släpp handväskan och kom in 
i matchen”). 
     Vad gäller kvinnliga idrottare omfattas de i betydligt lägre grad av 
de karaktäristiska som kännetecknar uppskattade manliga idrottare; 
förmodligen till följd av den vanligtvis traditionella könsuppfattning-
en som råder inom idrotten, där männen förefaller ha ett allmänt tolk-
ningsföreträde. Istället framställs kvinnliga idrottare ofta som sex-
symbol, manhaftig lesbisk eller helylletjej (Messner 2002) och de ut-
gör inte förebilder för unga tjejer på samma sätt som manliga idrott-
are utgör förebilder för unga killar (Lines 2001). Detta kan kopplas till 
Flake et al. (2012) som framhåller att idrott förstärker de traditionella 
uppfattningarna om manlig överordning och kvinnlig underordning, 
vilket kan skapa identitetsdilemman för idrottande tjejer och kvinnor.  
     Inom i synnerhet professionell fotboll – men även vissa andra 
idrotter – är det emellertid tydligt hur (de framförallt manliga) spelar-
nas personliga framtoning och officiella image har förändrats över 
tid. Många idrottare kan sedan ett antal år tillbaka liknas vid be-
römda popartister och filmstjärnor som genererar stort mediaintresse 
och allmän uppståndelse där de råkar befinna sig. I samband med 
fotbolls-EM i Portugal år 2004 konstaterade sportjournalisten Erik 
Niva (2005:187f) att den engelska fotbollsspelaren ”David Beckham 
har lyckats bli något så osannolikt som den första helt globaliserade 
fotbollsspelaren. Som symbol för västerländsk populärkultur skapar 
han hysteri vart han än kommer.” I diverse tidningar, såväl dagspress 
som mera skvallerinriktade publikationer, ges stort utrymme åt 
idrottare (liksom andra kändisar) och deras förehavanden. Holm 
(2006a:38) skriver följande angående detta med exempel på just fot-
bollsspelaren David Beckham: 
 

Han är arbetargrabben som med viljan och högerfoten som vägvisare skulle 
hamna i världslaget Real Madrid och på vägen dit erövra både [popstjärnan] 
Posh Spice och kaptensbindeln i landslaget. Beckham är i dag så stor att han 
finns avbildad på sockeln till en buddhafigur i Pariwas-templet i Bangkok och 
på nätet har han ett eget magasin som dagligen uppdateras på åtta språk. 
Det är därför, på grund av det obegränsade intresset för fotbollens och 
idrottsvärldens största ikon, som [tidningen] Daily Mirror satsar på en egen 
David Beckham-korrespondent. Han heter Stephen Moyers och presenteras 
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på sidan 23 i dagens tidning. På bilden står han på Bernabeu-stadions läktare 
och håller upp en Real Madrid-halsduk över huvudet. ”En sak är säker, om 
Becks skaffar ny frisyr eller shoppar i Spanien kommer du att höra det från 
mig först”, skriver han. 

 
Bland de unga spelarna som Parker (2001) intervjuat finns en villig 
men också ibland motvillig strävan att efterlikna de stora stjärnorna 
(som såväl på som utanför planen iklär sig rollen som trendsättare) 
både vad gäller framtoning och uppträdande. Den numera före detta 
fotbollsmålvakten Magnus Hedman berättar hur han attraherades av 
det liv och den livsstil som fotbollsproffsen gärna visar upp: 
 

Jag började nu få en bild av hur man kan slösa som proffs. Göra lite som man 
vill, ta sig friheter. […] Det här mötet med en ny kultur påverkade mig och 
formade mitt sätt att tänka. Det är alltså så här man lever … vad coolt. Man 
kör Ferrari som Martin Dahlin. Man måste ha Breitlingklocka. Man beställer in 
stora flaskor champagne på lyxkrogar. Man kanske till och med äger en bar. 
Man köper mängder med märkeskläder som gärna kan bli liggande kvar i 
förpackningarna. Man köper massor med cd-skivor. Man har den senaste 
parfymen, kanske tre fina parfymflaskor i Armani- eller Prada-necessären. 
Bor man på hotell väljer man självklart det finaste, gärna en svit med jacuzzi. 
Har man lägenhet i Stockholm, då är det Östermalm som gäller. Eller ett stort 
herrgårdsliknande hus strax utanför stan. Allt det här tog förstås fart hos mig 
när jag blev proffs 1997. […] Jag gillade verkligen att gå in i den här världen 
där man så mycket bekräftade sig genom sina konsumtionsvanor (Hedman & 
von Sydow 2012:98). 

 
Att efterlikna sina förebilder och idoler (och anamma den livsstil 
dessa representerar) framträder också tydligt i Seb Hunters självbio-
grafiska bok Hell bent for leather där Hunter skildrar sin uppväxt och 
det ändlösa strävandet mot att kunna försörja sig som rockmusiker 
(Hunter 2005). För Hunters del kretsade hela tillvaron kring rock-
musik där en för tidpunkten patenterad image föreföll lika viktig som 
själva musicerandet. I Hunters beskrivningar finns tecken på en så 
kallad besatthetspassion på samma sätt som i Martin Bengtssons 
skildring av sitt gränslösa fotbollsintresse i boken I skuggan av San 
Siro (Bengtsson 2008).  
     För många som passionerat ägnar sig åt en viss aktivitet är aktiv-
iteten ifråga det enda de verkligen bryr sig om, vilket leder till en en-
dimensionell identitet (Warriner & Lavallee 2008:310). I anknytning 
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till utövande och identitet skriver Wacquant (1995:507, egen översätt-
ning) som studerat boxare: 
 

Boxare är förbundna till sitt yrke av ett djupgående, mångfacetterat, sinnligt 
förhållande av tillgivenhet och tvångsmässig hängivenhet; ett organiskt sam-
band (ömsesidigt beroende) liknande en religiös trohet, inskriven i hela deras 
väsen… […] Boxning är inte bara något de gör, en instrumentell aktivitet, en 
fritidssyssla, ett arbete vid sidan av som kan separeras från deras personlig-
het. Eftersom boxningens krav och dess effekter medför en långtgående om-
strukturering av jaget liksom ett integrerat koloniserande av livsvärlden, blir 
boxning vad de är: det definierar omedelbart deras innersta identitet… 

 
I korthet menar Wacquant – i likhet med många andra – att sådant 
som till exempel idrott, musik, konst och teater kan uppsluka en indi-
vid helt och fullt och att det blir omöjligt att skilja mellan personen 
och utövandet. Det här framträder även i andras beskrivningar av sitt 
utövande; sångaren Ozzy Osbourne berättar: ”Musik är mitt liv, jag 
är musik. Den tar sig in i kroppen” (Popoff 2006:77, egen översättning) 
och en idrottare i Mallett och Hanrahans (2004:197, egen översättning) 
studie säger: ”Hela mitt liv kretsar kring friidrott… allt handlar om 
friidrott, jag kan inte hjälpa det.” Samma inställning, upplevelse och 
känsla framträder då en ishockeyspelare i Robidouxs (2001:176f, egen 
översättning) studie säger: 
 

[Ishockey] tar upp all min tid och all min energi. Det är det enda jag tänker på. 
Till och med under sommaren då jag ägnar mig åt barmarksträning och 
tyngdlyftning för att bygga upp styrka inför kommande säsong. …för mig är 
det hundra procent hockey – praktiskt taget så lever jag hockey. Det är mitt 
liv. 

 
De som passionerat ägnar sig åt en viss aktivitet har en tendens att 
betrakta och uppleva världen genom och utifrån aktiviteten ifråga. En 
av boxarna i Wacquants (1995:507f, egen översättning) studie säger följ-
ande om boxningens effekter på dem som ägnar sig åt sporten: 
 

…det blir en del av deras inre, det blir en del av deras hjärta kan man säga. 
De kanske vill sluta, de kanske inte har en (lidelsefull) längtan efter att kom-
ma till träningslokalen men [boxning] är alltid en del av dem: de är boxare! 
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Ett specifikt utövande som inledningsvis upplevs befriande kan in-
korporeras i identiteten i en sådan omfattning och grad att personen 
ifråga slutligen upplever sig vara fångad. Med andra ord kan en-
skilda människor förknippa och identifiera sig själva utifrån ett visst 
utövande i en sådan omfattning att de utan utövandet ifråga (musik, 
idrott, konst etc.) inte har en aning om vem de är. En sådan situation 
redogör musikern Joey Kramer (Aerosmith) för i samband med att han 
år 1995 drabbades av akut sammanbrott och sökte professionell hjälp 
mot depression:  
 

[Terapeuten frågade mig]: ”Vad eller vem är du utan Aerosmith? Vem är 
Joey? Vem är Joey förutom trummis i Aerosmith? Hur mycket av den delen är 
du? Hur mycket av den delen är ditt ego? Hur mycket baseras din självbild på 
[att du är trummis i Aerosmith], istället för att bara vara den du är?” Jag var 
tvungen att verkligen fundera på allt det där och medan jag tänkte på det blev 
jag ännu argare. Jag hatade de där frågorna därför att de tvingade mig att 
ifrågasätta vad jag hade sysslat med de senaste 25 åren. Jag upptäckte hur 
mycket jag hade låtit min identitet vara knuten till bandet och den insikten 
gjorde mig arg på mig själv (Kramer et al. 2009:199, egen översättning).  

 
Även operasångarna i Nilssons (2013) studie berör problematiken 
kring vem man egentligen är och den nära kopplingen mellan utöv-
andet och identiteten. Nedan följer två citat som belyser detta: 
 

Vem är jag? Är jag operasångaren xxx eller är jag xxx som sjunger opera? Så 
det är frågorna man brottas inför. Jag har alltid sagt att jag är xxx och jag 
sjunger. Den dagen det inte funkar längre, då får jag göra något annat. Men 
så enkelt var det inte! När det brann till…och jag började tänka att xxx inte 
ska sjunga, då var det som om xxx raderades ut på något sätt. Mina tidigare 
teorier föll. Alla vackra åsikter jag hävdat var…var bara vackra ord och inte 
mycket mer (Nilsson 2013:41).  

 
…jag har väldigt stark identitet som sångare. Och det stör mig! Jag känner att 
en väldigt stor del av [mig] är sångare och det stör mig lite ibland…Det visar 
sig speciellt nu sista åren när jag haft problem med hälsan och inte kunnat 
sjunga eller jobba som jag vill (Nilsson 2013:42). 

 
Förhållningssättet, inställningen eller attityden till det område och det 
utövande som attraherar (och förenar) individer i mycket stor omfatt-
ning kan emellertid skilja sig åt på mer eller mindre väsentliga sätt. 
Bland forskare, i synnerhet psykologiskt inriktade, används olika be-
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grepp för att fånga dessa skillnader men i huvudsak dras en skiljelinje 
mellan harmonisk passion (individen kontrollerar utövandet) och be-
satthetspassion (utövandet kontrollerar individen). En harmonisk pass-
ion beskrivs på följande sätt: 
 

I harmonisk passion upplever inte individer ett okontrollerbart begär att delta i 
den passionerade aktiviteten, utan snarare frivilligt väljer att göra så. I den här 
typen av passion utgör utövandet en signifikant men inte överväldigande del 
av personens identitet och är i harmoni med andra delar av personens liv 
(Vallerand 2008:2, egen översättning). 

 
En besatthetspassion kännetecknas däremot av ”ett okontrollerbart 
begär att delta i den aktivitet som upplevs viktig och glädjande” 
(Vallerand 2008:2, egen översättning). Besatthetspassion ger sig till-
känna genom att utövandet eller aktiviteten styr individen och inte 
tvärtom – man kan helt enkelt inte låta bli (Ratelle et al. 2004). Forest 
et al. (2011:28) poängterar att besatthetspassion kan göra människor 
beroende av den aktuella aktiviteten eller utövandet på liknande sätt 
som människor kan bli beroende av alkohol och narkotika. En person 
som kännetecknas av besatthetspassion kan känna sig tvingad till ett 
visst utövande (till exempel idrott eller musik) då somliga viktiga 
aspekter upplevs vara förenade med utövandet, inte minst vidmakt-
hållandet av individens självkänsla (Mageau & Vallerand 2007; 
Carpentier et al. 2012). Just självkänsla är viktigt för människor oav-
sett om det handlar om deras yrkesutövande eller hobbyutövande, 
och självkänsla handlar om: 
 

…den utvärdering av sig själv som människor gör och vars slutsats man van-
ligtvis håller kvar vid. Självkänslan uttrycker huruvida man gillar eller ogillar 
sig själv, och anger i vilken utsträckning personen tror sig vara kapabel, be-
tydelsefull, framgångsrik, värdig. Kort sagt, självkänsla är en personlig be-
dömning av ens inre värde som uttrycks i attityden till sig själv (Coopersmith 
1967:4f, egen översättning). 

 
Besatthetspassionerade personer upplever att det de ägnar sig åt (ex-
empelvis spela ishockey, måla tavlor eller spela teater) utgör en be-
tydligt större del av identiteten (och har också större påverkan på 
självkänslan) i jämförelse med dem som är harmoniskt passionerade 

 239 



(Vallerand et al. 2003).  Besatthetspassion kan visa sig på olika sätt 
och resulterar inte sällan i obehagliga känslor (samt eventuellt i högst 
oönskade framtida situationer); Vallerand (2008:2, egen översättning) 
ger följande illustration: 
 

Till exempel, en professor på ett universitet som har en tvångsmässig passion 
för att spela gitarr kan vara oförmögen att motstå ett erbjudande om att delta i 
en jamsession kvällen före ett viktigt anförande som kräver fortsatta för-
beredelser. Medan de spelar kan [professorn] vara irriterad på sig själv för att 
han spelar musik istället för att förbereda anförandet. Till följd av det kan han 
ha svårt att fokusera på den aktuella uppgiften (spela musik) och därför inte 
heller uppleva den positiva inverkan och det flow som han borde uppleva 
medan han spelar. 

 
I en studie av Vallerand et al. (2006:454f, egen översättning) där de 
bland annat beskriver Peter och Matt – två studenter som med hjälp 
av idrottsstipendium ägnar sig åt college-basket – synliggörs såväl 
besatthetspassion som harmonisk passion: 
 

Trots att båda har en passion för basket är de olika i några avseenden. Matt 
kan bestämma när han ska spela basket och när han ska ägna sig åt andra 
aktiviteter, såsom att plugga eller umgås med andra. I kontrast till Matt, har 
Peter svårt att tänka sig något alls förutom basket. Han tänker ständigt på 
basket. Så ofta slutar det med att Peter spelar basket när han borde göra 
något annat, som att studera. […] Matt upplever stor glädje och tillfreds-
ställelse när han spelar basket, medan Peter kan känna skuld och oro. Trots 
att Peter och Matt är lika bra och passionerade spelare är Matt gladare än 
Peter när de spelar basket. 

 
I och med att identiteten och självkänslan är så starkt förknippad med 
det specifika utövandet kan de besatthetspassionerade med rigid en-
vishet hålla fast vid utövandet ifråga även om omständigheterna 
kring engagemanget tyder på att de borde ifrågasätta sin inställning 
och reflektera kring sin situation (Mageau et al. 2011:721). 
     Identiteten är som bekant i varierad grad kopplad till det man gör, 
oavsett om det handlar om en högt uppskattad hobby eller ett högt 
värderat yrke. För den person som identifierar sig i första hand som 
exempelvis bergsklättrare (hobbybaserad identitet) eller advokat 
(yrkesbaserad identitet) upplevs utövandet/området mycket viktigt, 
varpå personen ifråga försöker bibehålla, öka och skydda självident-
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iteten genom att nå framgång och undvika misslyckanden inom om-
rådet för utövandet (Crocker et al. 2004). Vad som utgör framgång 
respektive misslyckande kan emellertid variera människor emellan 
då somliga baserar det på någon form av dygd (exempelvis advokat-
sed, omsorgsrationalitet, fair play och liknande) medan andra baserar 
det på ytterst konkreta mätbara resultat som att exempelvis vinna 
eller på annat materialiserat sätt visa sin förträfflighet (Mageau et al. 
2011:721). De vars upplevda framgångar har en dygdbaserad grund 
har en stabilare källa till självkänsla än de vars framgångar utgörs av 
identifierbara vinster av olika slag, då det till stor del är förenat med 
faktorer som individen inte har kontroll över. Kopplat till passion, 
hävdar Mageau et al. (2011:727) att självkänslan hos personer som 
uppvisar besatthetspassion är beroende av mätbara prestationer i 
större utsträckning än hos personer som är harmoniskt passionerade. 
Till följd av detta upplever alltså besatthetspassionerade utövare 
större svängningar vad gäller självkänslan. Det har till och med fram-
förts uppfattningar om att för besatthetspassionerade personer blir 
engagemanget i det aktuella utövandet ett substitut för just själv-
känsla – ”Som sådan, utövas aktiviteten ivrigt och entusiastiskt på 
grund av den trygghet som skapas och de ego-bekräftande ögonblick 
som inträffar” (Mageau et al. 2009:605, egen översättning). 
     Det finns viktiga skillnader mellan harmonisk passion och besatt-
hetspassion. De harmoniskt passionerade har ofta som mål att för-
bättra sina färdigheter oavsett jämförelse med andra utövare inom 
området (Bonneville-Roussey et al. 2011:133), då självkänslan inte är 
direkt avhängig resultat och andra objektivt mätbara framgångar 
inom området. De vars utövande däremot kännetecknas av en besatt-
hetspassion tenderar att vara mer inriktade mot att ständigt jämföra 
sina resultat, framsteg och framgångar med andras inom området.  
     Inom motivationsforskningen och i synnerhet i samband med 
idrottsutövande talar man också om skillnader i inställning till utöv-
andet som fångas av de två begreppen uppgiftsorientering (task 
orientation/task climate) och ego-orientering (ego orientation/ego climate). 
En uppgiftsorientering handlar om att utveckla sina färdigheter inom 
det specifika området utan att bry sig särskilt mycket om andras 
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prestationer (MacDonald et al. 2011), vilket har en tydlig koppling till 
harmonisk passion och inre motivation. En ego-orientering däremot 
kännetecknas av ett ständigt behov eller begär att visa hur överlägsen 
andra man är (Smith et al. 2007), vilket eventuellt lättare leder till 
någon form av besatthetspassion. För en ego-orienterad person är det 
viktigast att få bekräftelse genom att vinna över andra, få utmärkelser 
och medaljer, oavsett om man ”förtjänat” dessa eller inte. Andra, som 
är mer uppgiftsorienterade kan tycka att exempelvis en medalj i ett 
mästerskap där de främsta konkurrenterna inte är med och tävlar, 
inte heller har så stort värde. 
     Forskningen på området har visat att en uppgiftsorienterad miljö 
tenderar att medföra positiva effekter medan en ego-orienterad miljö 
tenderar att medföra negativa effekter. Att ständigt jämföra sig själv 
med andra – och i synnerhet i kombination med ett starkt behov av 
att överglänsa dessa andra – skapar en viss oro eller till och med ång-
est, vilket medför en minskad glädje i själva utövandet. Emellertid är 
just idrottsutövande ett område där ett slags ego-orientering upp-
kommer mer eller mindre naturligt till följd av den inneboende foku-
seringen på att vinna, vilket i grund och botten handlar om att visa 
sig vara bättre än motståndaren (Duda et al. 1995). Mallett och Hanra-
han (2004:193) har i enlighet med detta funnit att idrottare motiveras 
av uppgiftsorienterande och ego-orienterade mål på en och samma 
gång – det är inte alltid det ena eller det andra som motiverar. En av 
de intervjuade säger: 
 

Mitt mål är att bli bäst i världen… Om jag inte lyckas med det och vet att jag 
gjorde allt jag kunde… då måste jag vara nöjd… jag kan ju inte bestämma hur 
snabbt en annan tjej springer (Mallett & Hanrahan 2004:193, egen översätt-
ning). 

 
Bonneville-Roussey et al. (2011) väljer att använda begreppen mastery 
goals respektive performance-avoidance goals för att fånga olika inställ-
ningar till – eller mål med – utövandet. Mastery goals (jfr uppgifts-
orientering) omfattar dem vars främsta mål med utövandet är att ut-
veckla förträfflighet inom området. Här handlar det om att försöka 
lära sig så mycket som möjligt, bli så bra som möjligt och i slutändan 
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helt behärska området. I anknytning till det kan en av de intervjuade 
idrottarna i Mallett och Hanrahans (2004:193, egen översättning) studie 
citeras, som säger att ”jag gillar verkligen att pressa mig själv för att 
se vad jag kan åstadkomma. […] Jag har alltid motiverats av att bli så 
bra som jag bara kan…” och en annan idrottare säger: ”Jag sätter upp 
mål och varje gång jag lyckas nå målen är det en verklig bedrift och 
det är det som ger glädje.” Den andra inställningen, performance-
avoidance goals kännetecknas av att individen först och främst försöker 
undvika misslyckanden. För dessa personer är det mer angeläget att 
förhindra misslyckanden i en eller annan mening än att försöka bli så 
skicklig som möjligt. Skillnaderna i inriktning kan exemplifieras med 
hjälp av lagidrott, förslagsvis fotboll. Ett fotbollslags spelartrupp kan 
bestå av exempelvis 25 spelare men det är bara elva som spelar under 
match (14 om avbytarregeln utnyttjas fullt ut). Således kämpar spel-
arna i laget med varandra om de begränsade platserna som alla vill 
åt. Förenklat kan det konstateras att vissa spelare i laget har som sitt 
primära mål är att bli så bra fotbollsspelare som möjligt; huruvida de 
i konkurrensen med andra blir uttagna till match är i viss mån 
sekundärt. Dessa spelares utövande kännetecknas vanligtvis av en 
harmonisk passion. För andra spelare är det primära målet just att bli 
uttagen till match (att ingå i den så kallade ”start-elvan”). Även om 
dessa personer också vill bli så bra fotbollsspelare som möjligt är 
själva utvecklandet av förmågan att spela fotboll sekundär i den men-
ingen att det är mer angeläget att få spela än att vara skicklig. En före 
detta fotbollsspelare som ofta var avbytare säger: ”När jag väl fick 
spela var mitt främsta mål att inte skämma ut mig” (Rotella & New-
burg 1989:57, egen översättning). Ytterligare exempel på inställningen 
att det främsta målet är att undvika misslyckande ges av en annan 
(numera före detta) fotbollsspelare som berättar följande: 
 

I kontraktsförhandlingarna inför min andra säsong var vi oense om lönen. Jag 
argumenterade för att om jag skulle spela för så lite pengar så skulle jag 
åtminstone få spela på den position i laget som jag föredrog. Så tränaren gick 
med på att låta mig vara anfallare. Utgången var skrattretande. Han hade 
nämligen bestämt sig för att jag inte kunde spela forward och han försökte 
bevisa att han hade rätt. Jag spelade bra under korta perioder men jag var 
nervös och försökte spela på ett sätt att jag inte gjorde några misstag istället 
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för att spela fritt. Jag tog aldrig några risker. Jag var rädd för att han skulle få 
rätt och jag fel (Rotella & Newburg 1989:56, egen översättning). 

 
Oron och rädslan för att misslyckas, att inte räcka till (exempelvis 
begå individuellt misstag eller förlora sin plats i laget) kan lätt över-
skugga glädjen i själva utövandet. Rädslan att misslyckas i sitt utöv-
ande grundar sig i en – medveten alternativt undermedveten – över-
tygelse om att ett misslyckande får negativa följder, såsom (a) känslor 
av skam och förnedring; (b) försämrat självförtroende; (c) minskat 
eller förlorat intresse från viktiga personer; (d) irritation hos betyd-
elsefulla andra samt (e) osäker framtid inom området (Conroy et al. 
2002). I dessa personers sinnevärld finns det således ett potentiellt 
och påtagligt hot i att misslyckas. I detta avseende kan man eventuellt 
säga att rädslan att förlora är starkare än önskan att vinna. En fot-
bollsspelare som plågas av rädslan att förlora säger: 
 

Om motståndarlaget gör mål och det står 1–0 till dem i halvtid börjar tankarna 
på förlust att mala och man börjar oroa sig för allt det dåliga som kommer att 
följa en förlust (Sagar et al. 2010:223, egen översättning). 

 
Att ständigt jämföra sig med andra, oroa sig för huruvida de egna 
prestationerna är goda nog och rädslan för att misslyckas leder till en 
lägre grad av allmänt välbefinnande liksom försämrade prestationer 
(Sagar et al. 2010; Bonneville-Roussey et al. 2011).  
     Det visar sig för övrigt att de vars utövande är inriktat mot så 
kallad förträfflighet (mastery goals) fortsätter inom området i betydligt 
högre grad än de vars inriktning kännetecknas av att undvika miss-
lyckanden (performance-avoidance goals). De senare har en större be-
nägenhet att ge upp, dvs. sluta när de upplever olika typer av mot-
gångar (Bonneville-Roussey et al. 2011). 
     En besatthetspassion har tydliga inslag av beroende (Stenseng et 
al. 2011:58), vilket primärt betraktats som negativt (till exempel 
narkotika-, alkohol- och spelmissbruk) men i vissa sammanhang som 
delvis positivt, som exempelvis löpning (Glasser 1976). Vallerand et 
al. (2006) menar emellertid att även en viss positiv aktivitet (exempel-
vis löpning som medför goda hälsoeffekter) kan få negativa följder 
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om individen förlorar kontroll över utövandet, dvs. utvecklar ett 
beroende. Vallerand et al. (2006:456, egen översättning) slår fast – i kon-
texten idrott – att: 
 

…förutom ett osunt kraftigt engagemang i sport [dvs. beroende och/eller 
besatthet] är det möjligt för idrottare att vara starkt involverade i idrott på ett 
sunt sätt utan att vara beroende. Med andra ord, en aktivitet kan vara en 
viktig del i en persons liv samtidigt som den hålls under kontroll. 

 
Medan somliga utvecklar en identitet och en självuppfattning som är 
så starkt sammankopplad med utövandet att det de facto handlar om 
besatthet och beroende förefaller det finnas undantag. I detta avse-
ende kan eventuellt före detta tennisspelaren Mats Wilander nämnas. 
När Wilander meritmässigt stod på toppen av sin karriär och vid 24 
års ålder var rankad som världens bästa tennisspelare fanns det 
uppenbart fler intressen än enbart tennis. Wilanders memoarer inleds 
med en beskrivning av flygresan till Australien för deltagande i 
Australian Open år 1989: 
 

Creedence Clearwater Revivals ”Proud Mary” dånar genom hörsnäckorna. En 
mörklockig yngling är ensam om att stampa takten och han slår samtidigt ett 
försiktigt trumsolo mot det uppfällda flygplansbordet. […] De förstaklass-
resenärer som inte känner igen honom utgår från att han är rockstjärna. Av-
saknaden av kostym, slips, dokumentportfölj och en guld-Rolex har gett 
honom den etiketten. Indiciekedjan förstärks och förlängs av en medhavd 
gitarr, utslitna jeans och den speciella uppvaktningen den unge mannen får. 
När kabinpersonalen börjar be om autografer är saken klar. Rockmusiker. 
Alla gånger (Wilander & Yng 1990:11). 

 
Det är inte bara den personliga framtoningen som skär sig mot bilden 
av en (dåvarande) idrottare i världsklass, utan även den mentala in-
ställningen till utövandet. Efter att överraskande ha blivit utslagen i 
andra omgången av Australian Open år 1989 återvände Wilander till 
sitt hem i New York, USA, utan någon lust alls för tennis. Wilander 
skriver: 
 

Visst stämmer det att jag för tillfället är less på spelet och allt det som följer 
med det. Men det går över och lusten kommer tillbaka. Frågan är bara när? 
Tennis är mitt jobb. Jag har varit mycket framgångsrik i det. Jag har tjänat 
mycket pengar och fått ett bra liv på köpet. Så inte slutar jag med det bara för 
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att det känns lite motigt just nu. Tänk om alla skulle strunta i sina arbeten för 
all framtid bara för att det känns tungt under en period. Men semester det 
tänker jag ta. Sån är lagstadgad i Sverige. Men inte i tennisvärlden. Tar du 
ledigt i fyra, fem veckor tror många att du tänker sluta. I själva verket är 
ledighet en förutsättning för att kunna fortsätta. Ska det vara så svårt att 
förstå? (Wilander & Yng 1990:41). 

 

Målmedvetenhet, träning och talang 
 
Som bekant är det vanligt att det aktuella intresset – passionen – upp-
träder tidigt och inom många områden, som till exempel klassisk 
musik, förefaller det vara väsentligt att påbörja utövandet redan i 
mycket unga år: ”Det går inte att börja sent och förvänta sig fram-
gång” (Westby 1960:227, egen översättning). Detta verkar gälla även 
inom andra områden, som till exempel fotboll där de flesta som ingår 
i fotbollsklubbarnas olika talangprogram började spela då de var 
mellan fem och sju år gamla (Christensen & Sørensen 2009). I enlighet 
med åsikten om det viktiga i att börja med ett visst utövande i tidig 
ålder har studier visat att det krävs minst tio år av omfattande träning 
för att bli ”excellent” inom områden såsom idrott, musik, och konst 
(Bonneville-Roussey et al. 2011:126), vilket i sig stödjer uppfattningen 
om att det är viktigt att börja i unga år. Levitin (2006) hävdar att för 
de flesta som vill bli en excellent musiker krävs det 10 000 timmar av 
träning. Utslaget på en tioårsperiod innebär det att närmare tre tim-
mar om dagen, året runt, bör ägnas åt att öva i en eller annan form. 
     Förutom vikten av att börja tidigt krävs det målinriktad träning 
med fokus på att förbättra olika (om inte till och med alla) aspekter 
eller delar i utövandet: t ex förmågan att slå skruvade frisparkar i fot-
boll, att utveckla rätt skridskoteknik i ishockey eller att öva upp 
snabbheten i gitarrspelande. Denna typ av mycket strukturerad (och 
inte sällan enformig) träning kräver ansträngning, beslutsamhet och 
koncentration och upplevs långt ifrån alltid rolig och njutningsfull 
(Woody 2004; Deakin et al. 2006). Att somliga trots de mindre ange-
näma inslagen ändå fortsätter med ett tydligt målinriktat utövande 
kan hänvisas till den passion som de allt som oftast har för området 
och utövandet (Vallerand 2008). Passion är en viktig motivations-
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faktor och de som inte är tillräckligt passionerade slutar oftast med 
utövandet ifråga innan de uppnår stor skicklighet och/eller framgång 
(Bonneville-Roussy et al. 2011:132). De mer framgångsrika inom om-
rådet för utövandet karaktäriseras vanligtvis av bättre självförtro-
ende, högre koncentrationsförmåga och en mer uppgiftsorienterad in-
ställning till utövandet; därtill tenderar dessa personer att vara mer 
målmedvetna och mer engagerade (Williams 1986). Enligt många 
forskare, som till exempel Sloboda et al. (1996:308) och Woody 
(2004:20), är det ställt bortom allt tvivel att graden av träning och 
övning är en nyckelfaktor vad gäller utvecklandet av skicklighet.  
     De flesta pop- och rockmusiker som med tiden har lyckats kunna 
försörja sig på musik har erfarenhet av dels omfattande träning, dels 
av att ha spelat med en mängd olika band innan de slutligen fick sitt 
genombrott. Ace Frehley (f.d. Kiss) minns tillbaka på sitt första band – 
Four Roses – och berättar: 
 

Bandet överlevde inte ens ett år och längs vägen blev det uppenbart för mig 
att jag var mer seriös, och kanske mer talangfull, än de flesta unga gitarrister. 
För det första gillade jag att öva. Som ung grabb fanns det inte mycket som 
kunde fånga min uppmärksamhet men att spela gitarr var annorlunda. I tim-
mar brukade jag sitta i mitt rum, lyssna på låtar och försöka lära mig dem 
(Frehley et al. 2011:32, egen översättning).   

 
Att tidigt visa stor hängivenhet i kombination med enorm målmed-
vetenhet (passion) är ett gemensamt drag hos många av dem som 
sedermera skulle få en framgångsrik karriär. Gitarristen John Norums 
”styvpappa” berättar: 
 

Från vårt sovrum, som låg vägg i vägg med Jontas, kunde jag höra honom 
sitta med en gitarr utan [för-]stärkare två tre timmar varje kväll. Han övade 
något kolossalt (Kling 2012:22). 

 
En i stort sett identisk tillvaro kännetecknade gitarristen Kee 
Marcellos ungdomsår sedan han upptäckt rockmusik och fått en 
efterlängtad gitarr i julklapp år 1973; Marcello drar sig till minnes: 
”Jag jobbade vidare med att ta ut alla möjliga och omöjliga riff [på 
gitarren], det var nu i princip min enda fritidssysselsättning” 
(Marcello & Johansson 2012:30). Samma sak gällde för Duff McKagan 
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(senare basist i Guns N’ Roses) som minns: ”Plötsligt ville jag inte göra 
något annat än spela musik. Dag och natt” (McKagan 2012:56). Tony 
Iommi (gitarrist i Black Sabbath) säger å sin sida: ”Vi tog musiken på 
största allvar. Den tog faktiskt över våra liv. […] Allt som vi tidigare 
varit intresserade av sköts åt sidan när vi började intressera oss för 
musik” (Popoff 2006:66, egen översättning), vilket är exakt detsamma 
som Keith Richards (gitarrist i Rolling Stones) upplevde: ”…när jag väl 
började spela gitarr så var det hela min värld” (Richards & Fox 
2011:62). Gitarristen Yngwie Malmsteen säger angående sin ungdom: 
”Jag lirade från det jag vaknade tills jag somnade, i flera år” (Tengner 
2013:33). Peo Thyrén, en av drivkrafterna i bandet Noice, minns tiden 
innan de första skivinspelningarna och säger: ”Man skulle kunna 
kalla det för en total elitsatsning. Det fanns inget annat läge än att vi 
en dag skulle slå igenom och bli stora rockstjärnor” (Bogerius 
2009:17). Micke ”Syd” Andersson från insomnade Gyllene Tider har 
samma minnesbild från de tidiga åren: ”Vi repade väldigt målmed-
vetet och allting annan blev oviktigt, bandet tog all tid” (Lindström 
2007:56). En liknande erfarenhet har musikern Magnum Coltrane 
Price som säger: ”Mina framgångar har enbart berott på hårt arbete 
och en vilja att göra musik och få spela” (Axelsson 2009:74).  
     Att förmå sig att ägna så mycket tid åt utövandet ifråga förutsätter 
att det är förenat med starka positiva känslor, vilka inte sällan före-
faller vara överensstämmande med det som kallas flow. Seifert och 
Hedderson (2010:281, egen översättning) som intresserar sig för motiv-
ation och flow och som har studerat unga skateboardåkare skriver 
följande som en sorts introduktion till forskningsområdet: 
 

Vad är det med en aktivitet som kan hålla en tonårsgrabb engagerad flera 
timmar i sträck och som fortsätter trots ständiga misslyckanden? Det var inte 
ovanligt att under 15 eller 30 minuters observation bevittna hur skateboard-
åkare med envis uthållighet försökte bemästra ett visst trick. De brukade för-
söka sig på ett trick, misslyckas och försöka igen. Efter många försök kunde 
de ta en kort paus, bara för att återgå till att på nytt försöka lära sig tricket 
ifråga. 

 
Att stundtals fantisera om ett liv som rockmusiker, fotbollsproffs eller 
skönlitterär författare är kanske inte alldeles ovanligt men de flesta 
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låter det stanna vid fantasier eller dagdrömmeri, även om de i vari-
erad omfattning med varierad grad av intresse och passion ägnar sig 
åt ett visst utövande. Sångaren Steven Tyler berör delvis detta då han 
konstaterar:  
 

Till skillnad från de andra band jag tidigare varit med i, var medlemmarna i 
Aerosmith beredda att hålla ut. Tanken att vi kanske inte skulle lyckas exist-
erade inte för någon av oss. När ett band börjar tvivla eller får tankar om att 
det finns andra alternativ och säger till sig själva att de kan bli revisorer, 
fastighetsmäklare eller snickare eller vad som helst – då kommer de också 
misslyckas (Tyler & Dalton 2011:166f, egen översättning). 

 
Balague (1999:90, egen översättning) konstaterar att det är en väsentlig 
skillnad mellan sådant som vi skulle vilja och sådant som vi verkligen 
värdesätter: ”Vi tycker alla om och vill många saker men de flesta av 
oss är beredda att anstränga sig för att uppnå bara vissa av dem; det 
är dessa vi värdesätter.” Även Taylor (1964:50) berör detta och kon-
staterar att en önskan om eller längtan efter något (t ex att kunna för-
sörja sig som musiker eller idrottare) inte säger något om huruvida 
denna önskan eller längtan resulterar i erforderliga handlingar och 
beteenden. En önskan har ingen automatisk koppling till handlande. I 
detta sammanhang talar Lawrie (1980:121) om ”brinnande längtan”, 
en eld som fungerar som bränsle för att göra det som krävs. Lawrie 
hävdar att det i sanning finns personer som gärna vill något specifikt, 
som är långt ifrån likgiltiga, men dessvärre saknar den nödvändiga 
glöden. Lawrie (1980:123f, egen översättning) konstaterar följande med 
exempel från boxning: 
 

[De flesta boxare] är inte likgiltiga, de vill verkligen vinna men gör inte det på 
grund av att de saknar den typ av eld eller energi som krävs, dvs. de har helt 
enkelt inte passion för boxning och saknar således den passionerade viljan 
att vinna. 

 
Ovanstående tankegångar återfinns även hos Bylsma och Bylsma 
(2001) som poängterar att den ”inre elden” är oerhört viktig, oavsett 
om det handlar om att bli professionell ishockeyspelare, enastående 
musiker, toppresterande elev eller något annat. Det som vi verkligen 
värdesätter – och som skiljer sig från sådan vi förvisso gärna skulle 
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vilja – beskrivs ofta just i termer av ”brinnande längtan” eller ”inre 
eld” och har tydliga kopplingar till passion. 
     Förmodligen skulle ytterst få personer med ärlighet säga att de 
hellre skulle vilja tillhöra de sämre än de bättre, oavsett om det handl-
ar om idrott, musik, akademiska studier eller vad som helst. I enlig-
het med Balagues (1999) resonemang skulle de flesta av oss alltså inte 
ha något emot att ha förmågan att författa fängslande romaner, kom-
ponera medryckande låtar, måla intressanta tavlor, prestera idrotts-
liga toppresultat, komma på revolutionerande idéer och så vidare, 
men alla av oss brinner inte för samma sak; vi värdesätter helt enkelt 
inte vissa förmågor eller visst kunnande tillräckligt mycket för att 
ägna tillräcklig tid och kraft åt att utveckla god förmåga. Även om de 
flesta av oss tycker att det skulle vara kul (ibland också användbart) 
att exempelvis kunna spela piano eller renovera en bilmotor, eller be-
härska till synes ”obehövliga” färdigheter som att kunna trixa med en 
fotboll eller kunna skriva med både höger och vänster hand är många 
sådana förmågor och färdigheter (för de flesta men inte alla) trots allt 
inte tillräckligt åtråvärda för att vi ska ägna tid och kraft åt att försöka 
utveckla någon form av skicklighet. De områden eller de aktiviteter vi 
däremot finner värdefulla, eller till och med är passionerade över, har 
en helt annan ställning i våra liv. I dessa fall är det inte bara en fråga 
om att det vore trevligt att vara skicklig och framgångsrik; utövandet 
kan snarare upplevs vara på liv och död.  
     Schnare et al. (2011) hävdar att om det inte finns någon rädsla eller 
skräck för hur framtiden kommer att se ut om man inte lyckas inom 
området för utövandet blir en önskad framtid inte mer än ett slags 
det-vore-trevligt-tänkande utan strategi eller handlande för att för-
söka nå detta önskade framtida tillstånd. Schnare et al. (2011:106, egen 
översättning) konstaterar att ”balansen eller spänningen mellan hopp 
och fruktan är väsentlig för att förstå motivationen bland musiker.” 
     För att realisera det som individen ifråga verkligen värdesätter 
krävs förutom ett brinnande intresse, sannolikt en oerhörd hängiven-
het och målmedvetenhet samt en stor villighet att öva och träna. 
Patrik Sjöberg (före detta världsrekordhållare i höjdhopp) respektive 
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Michael Schenker (framgångsrik gitarrist med ett förflutet i rockband 
som Scorpions, UFO och M.S.G.) fastställer:  
 

Inte heller inom idrottens värld kan man äta kakan och ha den kvar. För att nå 
de verkliga toppresultaten måste man ha tränat hårt under perioden 14–18 år. 
Att påstå något annat är skitsnack. Om all denna möda, all denna pina för 
kroppens olika muskler under tiotusentals timmar är värda sitt pris är en helt 
annan debatt. Det finns andra sätt att framleva sitt liv än på idrottsplatser. 
Och jag säger inte att ett liv utan idrott skulle vara sämre, det tror jag inte ett 
ögonblick. Men försök inte inbilla en ung, talangfull idrottsmänniska att man 
kan nå toppen utan ett hårt slit under ungdomsåren. Den som påstår det 
ljuger (Sjöberg & Sjöberg 1994:66-67). 

 
Det är bara de verkligt seriösa som överlever. De som är seriösa ägnar sig åt 
det för att de älskar det. Det är många som [spelar musik] bara för att bli 
kända, de ägnar sig åt det halvhjärtat i hopp om att slå igenom. De håller inte 
på med det för musikens skull och de försvinner lika snabbt som de dyker upp 
(Popoff 2005b:211, egen översättning). 

 
Anledningen till den omfattande träningen och den totala hängiven-
heten som ett stort antal utövare ägnar sig åt och visar prov på hand-
lar enligt Bonneville-Roussy et al. (2011:123, egen översättning) helt 
enkelt om passion: 
 

När professionella musiker får frågan hur de har orkat öva alla de tusentals 
timmar som krävs under så många år utan att ge upp, pratar de inte om vare 
sig kurage eller uppoffringar: vad de pratar om är deras passion för musik.  

 
Om man inte verkligen brinner för utövandet ifråga (dvs. är genuint 
passionerad) och inte heller är beredd att spendera ansenlig tid och 
energi på att träna och öva är det föga troligt att lyckas förvandla 
intresset till avlönat arbete. Musikskribenten Carl Begai berättar om 
hur det kom sig att han blev musikskribent, inte musiker:  
 

Jag började spela gitarr med en önskan om att bli rockstjärna men jag var inte 
tillräckligt skicklig eller hungrig för att spela musik på professionell nivå. Skriv-
andet har alltid fallit sig naturligt för mig så när tillfället att förena intresset för 
musik och skrivande dök upp tog jag chansen. (Daniels 2010:28, egen över-
sättning). 

 
Även musikjournalisten Anders Tengner, som år 1975 trollbands av 
rockbandet Kiss, berör samma tema då han skriver: 
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Är det något jag ångrar i dag är det att jag aldrig lärde mig att spela ett 
instrument, speciellt som jag skulle komma att tillbringa hela mitt yrkesliv i 
musikvärlden. Mitt tålamod tröt. Gitarrackorden tycktes ointressanta, det var 
alldeles för många tangenter på ett piano och trummor… ja, trummor hade 
jag nog kunnat lära mig spela, men då var man ju förpassad till bakdelen av 
scenen. Jag ville bada i rampljuset såklart. Jag provade att spela bas, den 
hade ju bara fyra strängar, men jag blev inte världens bästa basist på en 
vecka, så jag tröttnade (Tengner 2011:55). 

 
Personer som exempelvis Carl Begai och Anders Tengner förefaller 
sakna den typ av nödvändig uthållighet – i form av motivation, själv-
disciplin, hunger och kanske till och med talang – som vanligtvis 
krävs för att lyckas inom områden såsom musik och idrott. Många – i 
likhet med Begai och Tengner – skulle säkert vilja vara rockstjärna 
(eller för all del fotbollsspelare, konstnär eller skådespelare) men är 
av allt att döma inte beredda att lägga ner den mängd tid och energi 
som krävs. Man skulle eventuellt kunna säga att dessa personer sak-
nar tillräcklig hängivenhet och fokusering; de är inte tillräckligt 
passionerade.  
     En total fokusering på den aktuella aktiviteten verkar vara ett 
gemensamt drag bland personer som lyckas livnära sig på sin pass-
ion. För dessa betraktas sällan utövandet vare sig som förströelse eller 
som ett kalkylerat sätt att tjäna stora pengar. Oldfield (2008) uppger 
att fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo, som förutom en naturlig fall-
enhet för fotboll, redan i unga år var helt fokuserad på att vinna varje 
match – det var aldrig fråga om att spela bara för skoj skull och på 
snarlikt sätt beskrivs ishockeyspelaren Sidney Crosby: 
 

Crosby hade ett brinnande intresse för [ishockey] men han var som besatt av 
att vinna; inte bara i ishockey eller i sport i allmänhet. Det var något djupt 
rotat, nästintill besatthet, i hans inställning till seger och nederlag (Joyce 
2007:35, egen översättning). 

 
Viljan, eller till och med begäret, att till varje pris vinna är – av mer 
eller mindre naturliga skäl – en egenskap som aktivt uppmuntras 
inom idrottens värld. Tränare och lagledare uppskattar spelare som 
på träning liksom i matcher uppvisar en ”brinnande längtan” att 
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alltid vinna och som uppfyller kriterierna för att vara en ”hård, tuff 
jävel” (Roderick 2006b:36f).   
     Med tiden ökar ofta intensiteten i utövandet för de passionerade. I 
samband med åtminstone idrott konstaterar Lally och Kerr (2008:52, 
egen översättning) med stöd från egen såväl som andras forskning att 
”i och med ungas elitsatsning intensifieras relationen mellan tränare 
och utövare. Det ökade engagemanget, närheten och den tillbringade 
tiden tillsammans leder ofta till ett tillbakadragande från andra soci-
ala nätverk, inklusive föräldrar.” I detta skede finns en risk att den 
initiala passionen som kännetecknats av glädje och harmoni övergår i 
en besatthetspassion där utövandet eller aktiviteten styr och kontroll-
erar individen istället för tvärtom. Besattheten belyser även Roderick 
(2006b;17, egen översättning) i samband med fotboll som påstås ha en 
tvångsliknande karaktär där spelarna kan beskrivas som ”driftiga, 
enkelspåriga och besatta.” Wacquant (1995:522, egen översättning) 
konstaterar att: 
 

…de mest hängivna och älskande boxarna kan inte annat än plågas av 
möjligheten att den förtjusning som han är en del av i sanning är en för-
bannelse, och att boxarens kärlek och bindning [till sporten] utgörs av så 
många bojor att han hålls i begärets fängelse där lidandet är självförvållat.  

 
I anknytning till detta säger en av boxarna i Wacquants studie att han 
ångrar att han satte på sig det första paret boxningshandskar för hade 
han inte gjort det så hade han sluppit ”begäret att boxas” (Wacquant 
1995:522). Liknande erfarenheter framkommer i Borries (2012:58) 
studie av breakdansare där utövandet kan ”äta upp” individen; en av 
de intervjuade som på grund av skada inte kunde dansa under två år 
liknar det vid att bli av med ett beroende. 
     Oavsett om det fängslande utövandet kännetecknas av eller över-
går i besatthet eller inte, konstaterar Howe et al. (1998) att det vanligt-
vis existerar en uppfattning som gör gällande att sannolikheten för att 
bli exceptionellt skicklig inom ett visst område beror på medfödda 
egenskaper, vilka ofta benämns i termer av talang eller liknande be-
grepp såsom anlag, begåvning och fallenhet. Bain (2005:34, egen över-
sättning) slår fast att det generellt finns ett ”antagande om att konst-
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närlig talang är något medfött, inte en färdighet som man kan lära 
sig.” Detsamma uttrycks av en musiker i Beckers (1951:137, egen över-
sättning) studie som säger: 
 

Man kan inte lära en kille taktkänsla. Endera så har han det eller så har han 
det inte. Det är inte något som går att lära ut, om han nu skulle sakna det. 

 
Det är tydligt att ett (framgångsrikt) utövande inom vissa områden, 
såsom konst och musik men även idrott, anses bygga på medfödd 
talang. Talang är emellertid ett begrepp som används något diffust. 
Vanligtvis saknas ett preciserande av vad som konkret innefattas i be-
greppet och vad som avses då det tillämpas. Icke desto mindre anses 
tecken på talang framträda i mycket unga år (Howe et al. 1998:399).   
     Då det handlar om skicklighet inom olika områden förefaller det 
således finnas en uppfattning om att somliga föds med en specifik 
”talang” som i sig medför att ingen direkt träning eller ansträngning 
krävs för att lyckas. Enligt vissa är en sådan uppfattning delvis eller 
till och med helt felaktigt. Låtskrivaren Andreas Carlsson som kom-
ponerat hitlåtar åt en rad internationellt välkända och framgångsrika 
artister berättar att han inledningsvis inte hade något försprång; 
”…inte ens en speciellt unik talang, tro det eller ej. Jag var en medel-
måtta som ändå har nått framgång och jag är långt ifrån färdig” 
(Carlsson 2010:9). I detta sammanhang kan också Lars Lagerbäck, 
före detta förbundskapten för svenska fotbollslandslaget, citeras då 
han säger följande om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović: 
 

Zlatan har mycket medfödda talanger och instinkt, visst. Men man ska inte 
glömma hur oerhört mycket han också har tränat med boll under hela sin 
levnadsbana. […] Teknik och finter kommer inte gratis. Han har slitit för det 
(Karlsson & Wegerup 2008:101). 

 
På i stort sett samma sätt beskrivs den numera före detta ishockey-
spelaren Peter Forsberg av Anders Melinder (rektor vid Ishockey-
gymnasiet i Örnsköldsvik) respektive Dan Lundgren (ungdomsträn-
are i Modo Hockey):  
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Vad det gäller Peter Forsberg har han givetvis fått en hel del speltalang 
gratis, det går inte att komma ifrån. Men i övrigt handlar det om blod, svett 
och tårar, en enormt hård träning, som jag inte tror någon annan hockeyspel-
are i Sverige underkastat sig. Peter och Markus Näslund [som också fick en 
lysande karriär] tränade rent grymt hårt, inte tu tal om annat. Vi hade på 
hockeygymnasiet två obligatoriska styrketräningspass i veckan plus ett fri-
villigt. Peter och ”Macke” körde minst fem styrkepass i veckan (Forsberg & 
Andersson 1995:49). 

 
Talangen och speluppfattningen fanns förstås där, men sedan har han fått 
slita. Han har tränat oerhört hårt och vetgirigt med ett solklart mål för ögonen, 
att bli bäst (Forsberg & Andersson 1995:95). 

 
Frågan om talang kan hänvisas till diskussioner om arv kontra miljö 
och det finns studier som visar att tecken på talang snarare är ett re-
sultat av intresse, förtrogenhet och träning än något medfött (Howe et 
al. 1998). Börje Salming (legendarisk ishockeyspelare med 17 säsonger 
i NHL bakom sig) säger följande om de tidiga åren: 
 

Jag vet inte om jag var den största talangen, men mitt intresse var omättligt. 
På den tiden skulle jag ha spelat hockey dygnet runt om det varit möjligt. 
Träningarna tyckte jag var nästan lika roliga som matcherna… (Salming & 
Karlsson 1991:22). 

 
Tennistränaren Thomas Eklund säger angående Mats Wilander: ”Jag 
ljuger om jag påstår att hans framtid som stjärna var given under 
dom år jag arbetade med honom” (Wilander & Yng 1990:46) och 
Glenn Hysén säger angående sin framgång som fotbollsspelare:  
 

…jag är ingen naturbegåvning som ”lattjar med trasan” och bollar till fem-
hundra hur lätt som helst. Den som vill vara elak kan säkert kalla mig för en 
träningsprodukt eftersom det är min förmåga till hårt slit och att komma igen 
efter motgångar som har gjort att jag utvecklats till en bra huvudspelare och 
kompetent mittback (Hysén & Karlsson 1992:35). 

 
Inte heller Tomas Brolin som sedermera fick en mycket framgångsrik 
karriär som fotbollsspelare ansågs vara exceptionellt skicklig då han 
gick på fotbollsgymnasiet i Sundsvall; dåvarande instruktören 
Anders Grönhagen säger: ”Tomas var nog inte den allra mest lov-
ande spelaren i sin klass men hans energi och målmedvetenhet var 
otrolig. Han skulle bara lyckas. Det var som om inget fick stoppa 
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honom” (Karlsson & Thylin 1996:76). Den inställning till utövandet 
som t ex Tomas Brolin, Börje Salming och Peter Forsberg ger uttryck 
för, och som verkar ha varit avgörande för deras respektiva fram-
gångar, kan kopplas till Lawrie (1980:118) som menar att det finns 
personer (i detta fall boxare) som förvisso gärna vill lyckas – i form av 
att vara framgångsrik inom området – men inte gör så på grund av 
att de saknar den nödvändiga gnistan och energin – de har helt enkelt 
inte tillräcklig passion. 
     För att lyckas inom något specifikt område (som exempelvis idrott 
eller musik) samspelar åtminstone fem faktorer: (a) anlag i form av 
medfödda egenskaper av olika slag; (b) omgivningen, villket innefattar 
sådant som tillgång till träningsanläggning; kunniga instruktörer, 
tränare eller lärare; föräldrastöd och kamratgruppen. Eller med andra 
ord: hela den kultur som råder; (c) intresse, vilket handlar om den lust 
och glädje som utövandet skänker; (d) träning, som innefattar dels det 
strukturerade och målinriktade, dels det spontana och lekfulla samt 
(e) tur, vilket kan beskrivas i termer av att befinna sig på rätt plats vid 
rätt ögonblick. 
     Howe et al. (1998:403, egen översättning) konstaterar att ”det är 
viktigt att komma ihåg att tidig förmåga inte är ett bevis på talang 
såvida inte förmågan framträder i avsaknad av särskilda möjligheter 
att lära.” I många fall har den så kallat talangfulle utsatts för olika 
typer av stimuli som på olika sätt påskyndat utvecklingen och med-
fört att denne ligger före sina jämnåriga inom ett visst område. Ett 
initialt stimuli kan vara föräldrar, syskon eller kompisar som på olika 
sätt introducerar den oftast unga individen till det aktuella området 
och utövandet; ett annat stimuli är själva utövandet i sig, oavsett om 
det handlar om organiserad och målinriktad träning eller mera spon-
tan lek. I Fahlströms (2001:81f) studie av ishockeytränare – vilka 
nästan undantagslöst själva har varit aktiva utövare på hög nivå – 
framkommer det att de tidigt kom i kontakt med sporten: 
 

I sin närmiljö, under påverkan av föräldrar, syskon, ja hela den lokala kultu-
ren, har de blivande coacherna utvecklat sitt förhållningssätt till idrott generellt 
sett och mera specifikt till ishockey. Här har de också förvärvat den praktiska 
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ishockeyerfarenheten och den personliga upplevelsen av den egna förmågan 
och dugligheten. 

 
Gzowski (2006) som har intresserat sig för Wayne Gretzky – en av 
historiens största ishockeystjärnor någonsin, har försökt att komma 
underfund med om det handlar om medfödda egenskaper eller om 
annat som gör somliga nästintill övermänskliga.  Gretzky påstås – vid 
tidpunkten – ha varit den fysiskt svagaste spelaren i Edmonton Oilers, 
hans skridskoteknik var inte excellent och han sköt inte särskilt hårt. 
Däremot hade han en blick för spelet, vilket i enlighet med skickliga 
utövare av schack, bridge och musik har visat sig ha ett tydligt sam-
band med träning och framförallt långvarigt utövande. För dessa 
personer handlar det inte om att spelare, pjäser, kort eller noter 
slumpmässigt befinner sig eller dyker upp på specifika platser. 
Gzowski (2006:72, egen översättning) skriver: 
 

När [Wayne Gretzky] skickar iväg en passning till vad som för oss andra ser 
ut som en tom yta på planen och en lagkamrat magiskt dyker upp på det 
stället för att ta hand om pucken, handlar det helt enkelt om att han från sin 
erfarenhetsbank hämtat kunskap om att i en viss situation kommer någon 
[medspelare] med stor sannolikhet att befinna sig just där. Följaktligen är det 
så att Gretzky har sett alla dessa situationer tidigare, och vad vi uppfattar som 
kreativ genialitet är i själva verket en reaktion på en situation som han har 
lagrat i sitt minne, så djupt och korrekt som sitt eget telefonnummer.  

 
Gretzky själv medger att hans skicklighet till största del handlar om 
träning och förtrogenhet och säger (något blygsamt): 
 

Det handlar bara om träning, det lärde min pappa mig. Nio av tio personer tror 
att det är en medfödd förmåga men det är det inte. Det finns ingen som skulle 
säga att en läkare har lärt sig yrket genom instinkt eller intuition; förresten har 
jag lagt ner nästan lika mycket tid på att studera hockey som en medicin-
studerande lägger på att studera medicin (Gzowski 2006:72, egen översätt-
ning). 

 
Ett långvarigt utövande i kombination med ett mycket stort intresse 
för det specifika området gör att många kan betraktas i termer av 
experter inom sitt gebit. Oavsett om det handlar om ishockeyspelaren 
som i en viss situation ska fatta beslut om han ska skjuta eller passa, 
eller om talangscouten på ett skivbolag som ska fatta beslut om huru-
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vida musikern på demokassetten ska erbjudas skivkontrakt, har de 
som är skickliga ”…en högt utvecklad förmåga vilken möjliggör 
snabba, intuitiva och oreflekterade bedömningar av komplexa situ-
ationer” (Florén 2010:128).  
     Det finns flera studier som visar att sedermera ”framgångsrika” 
personer inom exempelvis sport, musik och matematik visade få 
tecken på exceptionell förmåga innan deras föräldrars medvetna upp-
muntran (Sosniak 1985; Sloane & Sosniak 1985; Kalinowski 1985; 
Gustin 1985; Manturzewska 1986; Schneider 1993). Dock är det 
kanske mest troligt att talang – som bland andra Csikszentmihalyi 
(1998) hävdar – är ett resultat av en kombination av medfödda pers-
onliga egenskaper, sociala möjligheter, uppmuntran och belöningar. I 
enlighet med ovanstående resonemang hävdar Woody (2004:18) att 
de – i detta fall musiker – som med tiden blir exceptionellt skickliga 
ofta har samma eller liknande erfarenheter. Först och främst har de 
vuxit upp i ett hem där musik har varit ett framträdande inslag (även 
om inte föräldrarna själva nödvändigtvis kunnat spela något instru-
ment) och när barnen på eget initiativ visat intresse för musik (t ex 
genom att spontant sjunga) har föräldrarna ofta tolkat det i termer av 
musikalisk talang, även om indikationerna inte alltid har varit uppen-
bara. Uppfattningen om att barnet ifråga besitter en viss talang leder 
ofta till att föräldrarna placerar barnet i någon typ av organiserad 
träning eller undervisning (exempelvis pianolektioner). Ett gemen-
samt drag bland de sedermera exceptionella är att denna inledande 
kontakt med instruktörer och lärare upplevdes positiv genom upp-
muntran och ett vänligt och avspänt bemötande, vilket i sig ökade 
motivationen att fortsätta inom området. Att börja med ett utövande i 
tidig ålder kombinerat med föräldraengagemang och vänliga in-
struktörer (t ex lärare eller tränare) har en avgörande betydelse för 
om man fortsätter mot en försörjning inom området istället för att 
helt enkelt ge upp (Moore et al. 2003:537). På motsvarande sätt har 
det visat sig att personer som efter hand slutar med ett visst utövande 
tenderar att ha negativa erfarenheter av den inledande kontakten 
med utövandet (Woody 2004).  
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     Det har också visat sig att själva förnimmelsen av talang är en 
motivationsfaktor i sig. Konkret betyder det att om eller när någon i 
omgivningen (till exempel förälder, lärare, instruktör eller annan 
signifikant person) säger att han eller hon anser att barnet ifråga har 
talang, ökar viljan att ägna sig åt det specifika utövandet och att också 
försöka bli allt bättre.  
     Enligt Woody (2004) är det uppenbart att yttre motivation och inre 
motivation samverkar när det handlar om åtminstone barn och deras 
engagemang i ett visst utövande, såsom musik. När dessa barn senare 
övergår till att bli ungdomar har de redan flera års träning bakom sig 
och börjar identifiera sig utifrån eller åtminstone i samklang med ut-
övandet, vilket inte sällan medför att de med tiden söker sig till olika 
typer av specialinriktade gymnasieutbildningar (eller motsvarande) 
och efter det till än mer avancerade konstnärligt inriktade utbild-
ningar (jfr: scenskola och konstfack). Den tidiga kombinationen av 
yttre och inre motivation tenderar över tid att enbart eller främst 
komma att handla om inre motivation.  
     I många fall sätts likhetstecken mellan inre motivation och passion, 
men Forest et al. (2011:29, egen översättning) hävdar att det emellertid 
inte alltid är gällande: 
 

…passion kan särskiljas från andra konstruktioner av motivation såsom inre 
motivation. Passionerande aktiviteter skiljer sig från inre motiverande aktivitet-
er på så vis att individen värderar dessa passionerande aktiviteter mycket 
högt och har dessutom internaliserat dem i sin identitet. Det är inte nödvänd-
igtvis fallet med inre motiverande aktiviteter. 

 
Vad Forest et al. (2011) menar kan exemplifieras i skillnaden mellan 
den person som ägnar sig åt att spela fotboll för att det är roligt, utan 
att nödvändigtvis betrakta sig själv som en fotbollsspelare (inre mot-
ivation) och den person som förutom glädjen i fotbollsspelande har 
införlivat utövandet i jaget och identiteten på sådant sätt och i sådan 
omfattning att denne först och främst ser sig själv i termer av just fot-
bollsspelare. 
     Det förefaller av allt att döma vara så att oavsett hur mycket som 
är medfött och hur passionerad man än är, krävs det omfattande trän-
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ing (och dessutom en stor portion tur) för att lyckas inom något speci-
fikt område. Sloboda et al. (1996:306, egen översättning) har funnit ett 
mycket starkt samband mellan träning och skicklighet: ”Högprest-
erande personer är de som tränar mest, medelmåttigt presterande 
personer tränar måttligt och lågpresterande personer tränar knappt 
alls.” De olika typerna av träningsvanor (mycket, medel, litet) visar 
sig dessutom tidigt, både i kronologiskt mening (personens fysiska 
ålder) som mätt i tid efter att man påbörjat utövandet, till exempel 
spela gitarr eller fotboll (Sloboda et al. 1996:306). Woody (2004:19) 
konstaterar att forskning på ett övertygande sätt har visat att ”kumul-
ativ träning – inte medfödd talang – är det som skiljer exceptionella 
musiker från mindre skickliga musiker.” 
     Låt oss återgå till ishockeylegendaren Wayne Gretzky och de 
tidiga stimuli som verkar ha en avgörande betydelse för kommande 
framgångar. Gretzky började åka skridskor redan innan han var tre år 
gammal och hans pappa Walter byggde en egen rink åt honom i träd-
gården som han på vintrarna spolade is på. Walter, som själv aldrig 
lyckades bli ishockeyproffs, var helt inställd på att ge sonen de bästa 
förutsättningar för att lyckas inom sporten: 
 

När Walter inte kunde hitta en klubba liten nog åt Wayne, köpte han den 
lättaste han kunde hitta och hyvlade ner den. […] Walter hade en massa 
idéer. Han skaffade plåtburkar som Wayne skulle åka runt, i olika kombinat-
ioner. Han lade pinnar på isen som Wayne som skulle hoppa över samtidigt 
som Walter slog passningar till honom. Det var balansövningar och prick-
skytte. Walter brukade sätta upp olika föremål i nätet som han hade köpt till 
rinken i trädgården och i timmar sköt Wayne puckar mot dem. Han gick bara 
in för att äta kvällsmat, sedan ut igen för att träna under lamporna som Walter 
hängt upp – ända till det var dags att sova (Gzowski 2006:73, egen översätt-
ning). 

 
Den träning som anses nödvändig för att bli riktigt bra inom ett visst 
fält och som framhålls inte minst av utövare själva handlar väldigt 
ofta om så kallad frivillig spontan träning. För exempelvis aspir-
erande rockstjärnor, till skillnad från dem som satsar mot en karriär 
inom klassisk musik, är det spontant utövande som är i särklass mest 
förekommande då dessa personer mycket sällan deltar i någon for-
mell typ av träning eller undervisning (O’Shea 2012); inte minst för 

 260 



att möjligheterna är små och utbudet litet. I Gillespie och Myors 
(2000:158) studie av rockmusiker framkommer det att 75 procent är 
självlärda. På motsvarande sätt är de flesta som sysslar med break-
dance självlärda och även om det finns vissa utbildningsmöjligheter 
sätter utövarna en stolthet i att ha lärt sig på egen hand (Borrie 
2012:39). Att lära sig på egen hand, oavsett om det rör sig om dans 
eller musik, handlar i huvudsak om att iaktta, lyssna, titta i instrukt-
ionsböcker samt be andra utövare om konkret hjälp av olika slag.  
     För de som vill bli professionella idrottare – till skillnad från rock-
musiker – finns det däremot ganska gott om möjligheter till organ-
iserad träning i idrottsklubbarnas regi men frågan är om detta är till-
räckligt; Jörgen Jönsson (f.d. ishockeyspelare) anser inte det, och 
hävdar att även de som drömmer om och strävar mot en kommande 
försörjning som idrottare också bör ägna sig åt olika former av ”själv-
studier” vid sidan av den formella träningen/utbildningen: 
 

Det finns ingen som blir duktig hockeyspelare av att träna två gånger i veckan 
på is. Det krävs massor av annat, framförallt under de unga åren, och då 
pratar jag snarare om lek än träning. Timmar efter timmar på gatan med 
klubba och puck eller klubba och boll får bollsinnet och spelförståelsen att bli 
bättre – utan att man har en tanke på att det är det man tränar (Liljedahl & 
Jönsson 2008:21). 

 
Soberlack och Côté (2003) kommer fram till att framstående idrottare 
(i detta fall ishockeyspelare) under sin uppväxt har ägnat betydande 
tid åt vad de kallar avsiktlig och målveten lek (deliberate play) – vid 
sidan av det organiserade idrottandet i föreningarna – vilket beskrivs 
på följande sätt (Soberlack & Côté 200342, egen översättning): 
 

Avsiktlig lek placeras på ett kontinuum mellan fri lek […] och avsiktig träning. 
Avsiktlig lek kan särskiljas från organiserat idrottande (t ex spela match) då 
det ger barn, ungdomar och vuxna friheten att ändra regler och andra förut-
sättningar i utövandet så att det bättre överensstämmer med de krav och 
önskemål deltagarna har (t ex vad gäller kompetensnivå, trivsel och glädje). 

 
Denna avsiktliga och målmedvetna lek kan innefatta sådant som att 
spela landhockey på gatan eller ishockey på någon sjö eller uppspol-
ad is tillsammans med kompisarna. I den avsiktliga och målmedvetna 
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leken är inte formella regler särskilt viktigt, utan man anpassar aktiv-
iteten till rådande omständigheter och de förutsättningar som före-
ligger. På eget initiativ har många idrottare (framförallt i unga år) 
ägnat sig åt sporten på ett mera lekfullt sätt där det personliga intr-
esset och den genuina glädjen har varit styrande. I Ljunggrens (2012) 
studie av vägen till elitnivå framkommer det att samtliga respond-
enter – i detta fall ishockeyspelare – ägnade mycket stor del av sin 
barn- och ungdomstid åt just den typ av spontanidrottande som inne-
fattas i termen avsiktlig och målmedveten lek. Som en reflektion till 
detta kan Tim Spidel, barndomsvän som också spelade ungdoms-
hockey tillsammans med nuvarande NHL-stjärnan Sidney Crosby, 
citeras:  
 

Sid ville alltid spela. Alltid. Varenda timme som han inte sov eller var i skolan 
höll han på med något som hade med hockey att göra. Jag brukade gå hem 
till honom och vi sköt puckar istället för att spela Nintendo eller se på teve. 
Eller så spelade vi hockey på gatan. Så var det med Sidney när vi växte upp. 
Jag tror inte att vi någonsin såg det som arbetsamt eller kämpigt – han fann 
helt enkelt glädje i det vi gjorde. Han ”lekte” hockey som om det var en lek, 
som om det var något att ha kul med. Jag tror verkligen att det var så vi såg 
på det och att det var därför vi aldrig tröttnade (Joyce 2007:34, egen över-
sättning). 

 
I anknytning till ovanstående uttalanden kan Fahlstöm (2011:24) 
citeras: 
 

Många skickliga rockmusiker är självlärda. De har visserligen tränat gitarr i 
många timmar men inte i planlagd organiserad form. De har istället tränat 
själva eller tillsammans med musicerande kamrater och härmat sina idoler 
och förebilder. De bästa utövarna inom skateboard och snowboard är extremt 
skickliga men har ofta enbart tränat tillsammans med andra. De har övat i 
timmar, observerat, improviserat, filmat, analyserat och härmat. Det handlar 
om enormt många timmar av avancerad träning men det kan inte kallas 
deliberate practice eftersom det oftast handlar om lekfull, helt deltagarstyrd 
aktivitet. Vi borde kanske modifiera den gängse bilden [av vad som ligger till 
grund för framgång] och konstatera att det krävs omfattande träning men att 
den kan utformas på olika sätt. 

 
Många av dem som sedermera kom att lyckas inom sitt specifika om-
råde har tveköst ägnat enorm tid och kraft åt utövandet och inte 
sällan förefaller det ha funnits drag av mani eller besatthet hos dessa. 
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Michael Green som i slutet av 1970-talet spelade trummor i samma 
band som gitarristen Yngwie Malmsteen säger: 
 

Han [Yngwie Malmsteen] var extremt lyhörd och hade lätt för att lära sig låtar. 
Han lyssnade och plockade ut allt på nolltid, men så gjorde han ju knappast 
något annat än att lira. Det var en mani hos honom. Idag skulle ha nog få en 
diagnos… (Tengner 2013:33). 

 
I ett SVT-reportage med återblickar och nedslag i TV-puckens historia 
finns ett inslag med den då 16-åriga Oliver Ekman-Larsson (utsedd 
till turneringens bästa back år 2007 och numera etablerad i NHL) som 
uppgavs ägna så mycket tid som tre till fyra timmar dagligen åt is-
hockey.60 Oliver Ekman-Larsson sade i samband med att ha fått ut-
märkelsen tureringens bästa back:  
 

Det är väl bara en milstolpe i karriären, så får man träna hårt och fortsätta 
utvecklas tycker jag. [Nästa mål] är att få vara med A-laget och träna och 
spela lite. Det är väl skola, äta, sova och träna som man gör… 

 
Ett återkommande tema i flertalet framgångsberättelser är att fram-
gång inte kommer vare sig lätt eller gratis. Kerr och Dacyshyn 
(2000:128) konstaterar att för många unga som ägnar sig åt idrott med 
någon typ av elitsatsning upptar skolan och idrotten (träningar, 
matcher och tävlingar) all deras tid. Den omfattande tid och energi 
som personer lägger ner hänvisas stundtals till termer som arbets-
moral, motivation, hängivenhet, målmedvetenhet, drivkraft etc. Is-
hockeymålvakten Dominik Hasek säger att ”det finns inga hemliga 
vägar till framgång, bara hårt arbete” (Nyström 2004:51). Joyce 
(2007:38) å sin sida, talar om just den arbetsmoral som Sidney Crosby 
(i likhet med legender som Wayne Gretzky, Bobby Orr och Gordie 
Howe) tidigt var i besittning av och som kom till uttryck genom att 
varje vaken stund utanför skoltid ägna sig åt ishockey. Även i Blad-
ströms (2011:31) studie av elitishockeyspelare framkommer det hur 
mycket tid de i unga år lagt ner på idrotten; Robert respektive Niklas 
berättar: 
 

60 http://www.svtplay.se/klipp/1579297/ur-tv-puckens-arkiv 
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Jag tränade väldigt mycket när jag var yngre, jag hade nära till utomhusrinken 
och spenderade alltid några extra timmar om dagen där efter den ordinarie 
träningen med laget. 

 
Det var alltid någon idrott som vi höll på med som barn, var det inte fotboll 
direkt efter skolan så var det hockey eller någon annan idrott. Det var bara 
idrott som gällde efter skolan. 

 
Liknande beskrivningar ges över många numera kända utövare och 
det står tämligen klart att de flesta, om inte samtliga, har ägnat enorm 
tid åt utövandet. Christensen och Sørensen (2009:126, egen översätt-
ning) konstaterar angående ungdomars elitsatsande på fotboll: ”De 
älskar att träna och spela matcher. Fotboll är A och O för dessa 
grabbar.” Einar Wilander som är pappa till Mats Wilander (före detta 
världsetta i tennis) berättar att ”i sexårsåldern fick han gå ner till 
banan vid bruket och då växte passionen. Mats ville spela jämt. Sju, 
åtta timmar om dagen var inget ovanligt” (Wilander & Yng 1990:23). 
Elsy Brolin som är mamma till före detta fotbollsproffset Tomas 
Brolin säger: ”Han kunde hålla på hur länge som helst med att spela 
boll när han var liten, det var som om han aldrig blev trött” (Karlsson 
& Thylin 1996:74). 
     Woody (2004:20) hävdar att det vanligtvis är så att lärare och in-
struktörer faktiskt har en begränsad roll vad gäller somliga individers 
utvecklande av excellens. Att det ofta är individen själv som är driv-
ande genom en inre motivation och ofta passion framhålls också av 
Mikael Tisell som tränade bland andra före detta ishockeyspelaren 
Mats Sundin i Nacka SK:  
 

Vi tränare slår oss många gånger för bröstet och berättar ju gärna hur vi hjälpt 
den och den. Men i sådana fall som ”Sudden” till exempel så är det deras 
egen drivkraft varje dag. Hur de gillat sin grej och att de älskat hockeyn som 
gjort dom så bra (Sanglert 2009:25). 

 
I anknytning till problematiken kring talang och potential upplyser 
May (2008:32) att Michael Jordan – kanske världens bästa basketspel-
are någonsin – ironiskt nog blev petad från skolans basketlag under 
hans andra år på high school. 
 

 264 



…efter att ha blivit petad bestämde sig [Michael] Jordan för att ägna som-
maren åt att bli bättre. Han var fast besluten att visa tränarna att de hade fel. 
Varje morgon gick han upp klockan 06:00 för att träna teknik och lyfta vikter… 
I slutet av sommarens intensiva träning var han starkare, snabbare och tek-
niskt skickligare. […] Som vi vet, blev Jordan en enastående spelare i sitt high 
school-lag, utmärkte sig sedan på college, och kom att bli en mycket fram-
trädande professionell [basket]spelare (May 2008:32, egen översättning). 

 
Att motivation och målmedvetenhet är mycket viktigt och kanske till 
och med viktigare än det som vanligtvis ryms inom begreppet talang 
berörs också av Leif Boork – med ett förflutet som ishockeytränare 
och förbundskapten för ishockeylandslaget – som säger: 
 

Varken Rolf Ridderwall, Ulf Samuelsson eller Charles Berglund hade särskilt 
mycket gratis från starten. Ingen av dem var stjärna som junior. Men de ville 
bli bäst. Därför har de offrat sig i träning efter träning, match efter match, år ut 
och år in (Norlin 1994:43). 

 
Glenn Hysén som senare blev landslagssspelare såväl som utlands-
proffs fick kämpa hårt för att ta plats i fotbollslagen under ungdoms-
åren:  
 

Han var aldrig killen som var given i laget. Tvärtom. 
– Jag nominerades till distriktslaget i Göteborg i 15-årsåldern, men sållades 
bort och kom inte med till de stora turneringarna. Fast året därpå kom jag 
med.  
Glen Hysén lärde sig alltså att ta en petning. Året därpå fanns han med på 
Halmstads-lägret, där han nominerades till det stora gäng varifrån pojklands-
laget skulle vaskas fram. Han blev petad. 
– Fast året därpå kom jag med. Så var det ofta för mig. Ingen succé från start, 
jag fick kämpa som sjutton för att komma med… 
(Karlsson & Thylin 1996:41). 

 
Det är inte alldeles ovanligt att den som senare lyckades mycket väl 
inom ett visst område inte ansågs tillhöra de allra bästa i ungdoms-
åren. Exempelvis var det endast tre av spelarna i det svenska fotbolls-
landslagets trupp år 2013 som tidigare hade varit med i U15-lands-
laget (Zlatan Ibrahimović var aldrig uttagen till något ungdomslands-
lag i fotboll), vilket med all tydlighet visar att den som i 15-årsåldern 
tillhör de allra bästa inte på något sätt kan förlita sig på fortsatt fram-
gång och/eller succé. Dessutom (och kanske mer intressant) visar det 
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att alla de som inte lyckas ta en plats i olika ungdomslandslag – eller 
för all del distriktslag som t ex TV-pucken i ishockey – inte ska ta det 
som ett tecken eller bevis på att vägen till framgång är blockerad. I 
anknytning till detta anser före detta ishockeytränaren och förbunds-
kapten för det svenska ishockeylandslaget Tommy Sandlin: 
 

Enbart talang räcker i varje fall inte. Har du exempelvis tänkt på hur många 
superlöften som kommit fram i TV-pucken genom tiderna? Löften som sedan 
aldrig blivit någonting som seniorer beroende på att de saknat rätt inställning. 
Mästare blir bara den som helhjärtat engagerar sig. För att komma allra högst 
upp på pallen måste man ge allt av sin entusiasm och energi (Sandlin & 
Jansson 1996:23). 

 
Att sakna vad som ofta anses vara nödvändiga förutsättningar eller 
åtminstone inte ha någon typ av försprång i konkurrensen om att slå 
sig fram inom området för passionen förefaller inte vara alldeles 
ovanligt. Odom och Dorman (2003:31) uppmärksammar att en karriär 
som rockartist knappast ansågs särskilt trolig för Ronnie Van Zant 
(f.d. sångare i Lynyrd Skynyrd), som trots sin kärlek till musik inte 
kunde läsa noter eller spela något instrument. Dessutom hade han en 
röst av den typ man inte förväntade sig att få höra på radio. För 
Magnus Arvedsson, som sedermera kom att spela ishockey för 
Färjestad BK i Elitserien och för Ottawa Senators samt Vancouver Canucks 
i NHL, började karriären något knackigt: 
 

Att han skulle bli proffs var ingenting han ens funderade över eftersom han 
tyckte att han var för dålig. Han var aldrig i närheten av att bli uttagen till pojk- 
och junior-landslag. […] Magnus Arvedsson bestämde sig för att trots allt 
försöka bli en så bra hockeyspelare som möjligt. Han fick ingen plats i 
Färjestads A-lag, utan flyttade till Örebro för spel i division ett. Som 20-åring 
var han Örebros bästa spelare (Nyström 2004:156). 

 
Att lida brist på uppenbar talang inom området för passionen före-
faller också ha omfattat vissa medlemmar i rockbandet Aerosmith som 
– enligt sångaren Steven Tyler – i början av karriären hade märkbara 
problem med den grundläggande nödvändigheten av att kunna 
stämma sina instrument (Davis & Aerosmith 2003:141). I en diskuss-
ion om talang och målmedvetenhet kan även rockbandet Kiss nämnas, 
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ett band som allt sedan starten inte har ansetts bestå av särskilt skick-
liga eller talangfulla musiker. Dock hade samtliga medlemmar en 
enorm drivkraft att lyckas och managern Bill Aucoin (1943–2010) är 
övertygad om att ”den sortens hängivenhet är värd mer än något 
annat” (Leaf & Sharp 2003:141, egen översättning). På motsvarande sätt 
säger före detta ishockeytränaren Tommy Sandlin att ”inställningen 
är viktigare än talangen” (Sandlin & Jansson 1996:25). En liknande 
åsikt framhålls av gitarristen Mats Persson (f.d. Gyllene Tider) som 
säger: ”Varken Per [Gessle] eller jag var särskilt duktiga, men vi hade 
en otrolig vilja. Jag kunde sitta hemma och öva i timmar” (Lindström 
2007:44). Även Martin Bengtsson som vid 17 års ålder var ungdoms-
proffs i den italienska fotbollsklubben FC Inter tar avstånd från gängse 
uppfattningar om talang och framgång:  
 

Jag var tretton år när jag för första gången fick höra att jag var en talang. […] 
Jag minns att jag kände mig förolämpad. För mig var talanger barn som 
föddes med fötter av guld, som kunde trixa med bollen innan de hunnit lära 
sig gå. […] Ordet talang bortsåg från all träning, från tårarna och det maniska 
beteendet (Bengtsson 2008:44f). 

 
Att målmedvetenhet, hårt arbete och ihärdig träning kan vara avgör-
ande för framgång står helt klart. Joe Perry – gitarrist i Aerosmith – var 
tidigt övertygad om att bandet hade en god chans att lyckas trots 
brist på bländande musikalitet – under förutsättning att de arbetade 
hårt (Davis & Aerosmith 2003:124). Den målmedvetenhet och hårda 
arbete som ofta krävs – och i synnerhet då man stöter på olika typer 
av hinder – är emellertid något som långt ifrån alla besitter och är 
villiga till. Få av dem som inledningsvis inte blir uttagna till exempel-
vis ishockeylagets kärntrupp, senare blir petade från laget eller på 
annat sätt bortsorterade lyckas ta sig tillbaka och än färre av dessa når 
senare någon kommande framgång som aktiv utövare inom området 
(May 2008:32).  
 

Runtom i hela landet nekas tusentals potentiella spelare som kommer till lag-
ens uttagningar i början av säsongen. De här gallringarna kan ha djupgående 
inverkan på såväl psyket som utvecklingen hos de unga män som blir ratade. 
För somliga fungerar avvisandet som bränsle och motivation för att bli bättre, 
som i [basketspelaren] Michael Jordans fall. För andra kan avvisandet ge 
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bränsle åt känslan av misslyckande [med konsekvensen att man helt enkelt 
ger upp] (May 2008:32f, egen översättning). 

 
De många ovanstående exemplen – på sedermera framgångsrika 
personer som inledningsvis inte hade något försprång – innebär 
emellertid inte att alla eller ens de flesta som försörjer sig på sin pass-
ion inledningsvis skulle ha lidit brist på talang; självklart finns det en 
mängd utövare vars fallenhet inom det specifika området var fram-
trädande redan i ett tidigt skede. Mallett och Hanrahan (2004:196, 
egen översättning) konstaterar utifrån intervjuer med idrottare:  
 

Redan i unga år märkte de intervjuade sin naturliga fysiska talang. Den starka 
tron på sig själv förstärktes genom att de tidigt nådde framgång trots begrän-
sad träning och i många fall dålig eller oerfaren coachning. För att kunna ut-
nyttja sin potential insåg de emellertid vikten av hård träning som komplement 
till de medfödda fysiska kvaliteterna.  

 
Den före detta fotbollsspelaren Tomas Brolin som redan vid 14 års 
ålder debuterade i Näsviken IK:s A-lag märkte tidigt att han var bättre 
än de flesta i omgivningen och säger: ”…i ungdomens dagar gjorde 
jag alltid mest mål. I Hälsingland förstod jag tidigt att jag var ganska 
okej” (Holm 2005b:254). Ishockeyspelaren Sidney Crosby säger: ”När 
jag var sju år visste jag att jag hade talang. Det året spelade jag mot 
dem som var några år äldre. Jag gjorde omkring 300 poäng, 150 mål” 
(Joyce 2007:98, egen översättning). Även om Crosby uppfattar att han 
föddes med specifik talang för ishockey, en talang som han menar 
finns i släkten, anser han att det inte är en tillräcklig förklaring till 
hans framgångar som ishockeyspelare: 
 

Jag spelade så mycket som möjligt, oavsett om det var organiserade matcher 
i serierna eller spontana matcher på rinken hemma. Jag växte upp i Cole 
Harbour. Vi bodde i en radhuslänga och det var ett gäng som alltid spelade 
tillsammans. Jag brukade knacka på efter skolan och på helgerna, höra om 
grabbarna ville komma ut och spela. I vårt gäng fanns det många bra spelare 
(Joyce 2007:97, egen översättning). 

 
Ett annat exempel på uppenbar talang är ishockeyspelaren Håkan 
Loob som var lagets stjärna redan under pojkåren (Dahlén & Loob 
1996).  
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     Det är emellertid viktigt att notera att de allra flesta som har en 
passion de vill kunna försörja sig på knappast lyckas, trots ihärdig 
träning, stor talang och målmedvetenhet. Världen är full av talang-
fulla, ambitiösa och målmedvetna människor – inom vilket område 
som helst – och det är inte alls på så vis att dessa personer har fram-
tida framgång som i sin hand. När gitarristen Ritchie Blackmore (som 
upplevt enorm framgång med i synnerhet bandet Deep Purple) får 
frågan om det inte är så att hans uppenbara talang var en garanti för 
en kommande lyckosam karriär som musiker svarar han: ”Det fanns 
en massa grabbar som var precis lika talangfulla som jag men som 
aldrig lyckades slå igenom – jag hade helt enkelt tur” (Bloom 
2008:350, egen översättning).  
     Med största sannolikhet finns det en mängd personer som har för-
utsättningarna, drömmarna och målmedvetenheten att lyckas och 
som under mera gynnsamma och tursamma omständigheter förmod-
ligen också skulle ha kunnat slå igenom. Tyvärr får vi sällan höra 
dessa personers berättelser och ta del av deras erfarenheter och upp-
levelser. 
 

Amatörer, semiprofessionella och professionella 
 
Inom fritidsforskningen skiljer man i huvudsak mellan amatörer och 
professionella i den betydelsen att amatörer helt enkelt utgörs av så-
dana som inte får betalt för sitt utövande medan professionella är så-
dana som får ekonomisk ersättning. Stebbins (2001a:54, egen översätt-
ning) konstaterar att ”amatörer verkar inom områden där profess-
ionella arbetar.” Även om man kan göra någon form av karriär inom 
sitt hobbyområde och trots att det finns tydliga paralleller mellan 
hobby och arbete (båda innefattar i varierad utsträckning sådant som 
ansträngning, fackkunskap, övning/utbildning, skicklighet, utman-
ing, självidentitet, samhörighet, livsåskådning etc.) menar Stebbins 
(2001a:55) att det som benämns serious leisure inte är arbete utifrån det 
huvudsakliga argumentet att man inte livnär sig på sin hobby. Dess-
utom för hobbyn med sig ”en mängd angenäma förväntningar och 
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minnen i en omfattning som sällan finns i arbetet.” För Stebbins (i lik-
het med många andra) är det i huvudsak försörjningsaspekten som 
avgör om något är en hobby eller ett arbete och på sätt och vis kan det 
vara enkelt och bekvämt att anamma en sådan skiljelinje. Trots att 
denna grovhuggna dikotomisering (amatör respektive professionell) 
kan problematiseras ämnar jag inte göra det, utan ansluter mig – 
åtminstone i denna framställning – till fritidsforskningens vedertagna 
definition. Karlsson (2009a:58), som är verksam inom arbetslivsforsk-
ningen, använder samma resonemang som Stebbins (och andra fri-
tidsforskare) då han vill skilja mellan arbete och fritidsaktivitet: 
 

När jag håller på att lära mig bokbinderi, så är det något jag gör på min fritid 
och jag är inte beroende av den verksamheten för min försörjning; den ligger 
för min del inte inom nödvändighetens sfär och kan därmed inte betraktas 
som arbete. Men när den bokbindare som är min lärare själv binder böcker, 
så är det en del av hans yrkesverksamhet, något som han måste göra för att 
få sin utkomst; det är därmed arbete. När jag binder en bok och när han gör 
det, så är det alltså precis samma aktivitet – även om han gör det skickligare 
än jag – men i mitt fall sker det inom frihetens sfär och i hans inom nöd-
vändighetens sfär; i mitt fall är det en fritidsverksamhet, i hans fall arbete. 

 
Trots att det är de så kallade amatörerna man primärt intresserar sig 
för inom fritidsforskningen påpekar Van der Grijp (2002) att amatörer 
och professionella befinner sig på en glidande skala (figur 5) och en 
individs position på denna skala visar i vilken utsträckning hobbyn 
(och/eller passionen) genererar pengar.  
 

 
 

Amatör              Semiprofessionell Professionell 
 
Figur 5: Den glidande skalan från amatör till professionell. 
 
Problematiken kring gränsdragningen mellan arbete och hobby, re-
spektive amatör och professionell har medfört en uppkomst av ”nya” 
begrepp i syfte att identifiera och nyansera fältet; Lee och Lin (2011) 
använder termen hobbyist worker och Rapuano (2009) använder term-
en leisurework för att fånga försörjning som kommer av hobbylik-
nande aktiviteter. Rapuano (2009:633, egen översättning) konstaterar – 
med viss överensstämmelse med Stebbins (2001a) – att betalning för 
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utövandet ”förvandlar kreativitet och spontanitet till bestämda 
objektiva former”, där det konkreta utövandet blir mer eller mindre 
förutsägbart. När en hobby övergår i en betald sysselsättning sker det 
en förändring angående villkoren för utövandet. I korthet handlar det 
om att den egna kontrollen och det autonoma beslutsfattandet 
minskar till förmån för yttre påverkan, något som jag återkommer till 
senare i texten. 
     Varje enskild utövare av en hobby eller hobbyliknande sysselsätt-
ning kan placeras någonstans på en glidande skala där den ena ytter-
ligheten är den utövare som aldrig får någon typ av ekonomiskt be-
löning eller ersättning för sitt utövande (amatör) medan den andra 
ytterligheten är den utövare som helt försörjer sig på eller får sitt 
uppehälle från en viss sysselsättning (professionell). Den fundament-
ala skillnaden mellan amatörer och professionella är enligt Van der 
Grijp (2002) att amatörer får sin försörjning från annat håll – vanligt-
vis från ett mera ordinärt lönearbete – än från hobbyn. Mellan amat-
örerna och de professionella återfinns de semiprofessionella vars in-
komster utgörs av en kombination av ersättning tillhörande ”hobby-
området” och annan källa, exempelvis traditionellt lönearbete eller 
studiemedel. 
     De som Van der Grijp (2002) benämner amatörer är sådana som 
ägnar sig åt en viss hobby utan möjlighet till ekonomisk ersättning 
och/eller utan önskan om sådan. Det kan handla om ett gäng arbets-
kamrater som tillsammans bildat ett bluesband där behållningen be-
står i att träffas i någons garage för att spela tillsammans utan någon 
som helst ambition att kunna livnära sig på musik. Om bluesbandet 
emellertid engageras mot betalning för att stå för underhållningen på 
exempelvis en firmafest eller ett 50-årskalas förflyttas utövarna i rikt-
ning mot att vara professionella, om än tillfälligt. När det som i Van 
der Grijps (2002) studie handlar om frimärkessamlare som kombiner-
ar sitt samlande med ett visst mått av kommersiell verksamhet (så 
kallade amateur dealers) fastslår Van der Grijp (2002:42, egen översätt-
ning) följande: 
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Amatörförsäljaren inom samlarvärlden har andra motiv: ett utökande av sin 
egen samling. Han ägnar sig inte åt [försäljning] enbart för pengarnas skull. 
Förtjänsten är inte ett mål i sig utan ett medel för att kunna införskaffa den 
mest åtråvärda och prestigefyllda samlingen, vilket är en lika stor identitets-
markör som värdefulla oljemålningar är för den som är konstsamlare. 

 
På motsvarande sätt kan arbetskamraterna i bluesbandet vilja ha 
betalt när de med varierad regelbundenhet underhåller på en firma-
fest eller ett födelsedagskalas. Även om den ekonomiska ersättningen 
i många fall kan betraktas som mer eller mindre symbolisk räcker 
pengarna förmodligen till att exempelvis köpa gitarrsträngar, trum-
pinnar och liknande bruksartiklar. 
 

Pengar och utövandet: ett komplext förhållande 
 
Det är mer eller mindre självklart att människor vill ha ett arbete där 
den ekonomiska ersättningen – lönen – är tillräckligt hög för att kun-
na leva ett anständigt liv men pengar och utövande inom vissa områ-
den utgör ett komplext förhållande. Som utövare av en viss aktivitet, 
som även kan betraktas i termer av passion, förefaller det finnas en 
åsikt om att pengar är oviktigt. Att inte bry sig om pengar – inte ta 
hänsyn till de ekonomiska omständigheterna – vittnar om en sorts 
renhet och autencitet; ett genuint utövande för aktivitetens skull (oav-
sett område), vilket exemplifieras av Björssons (2008:27f) konstater-
ande att ”inom konstvärlden är ordet kommersialism fult och något 
man bör hålla sig borta ifrån.” Stenström (2008:48) belyser samma 
tema och konstaterar: 
 

Inom det konstnärliga fältet finns exempelvis en oskriven lag, där det gäller att 
inte erkänna sin strävan efter ekonomisk vinning. Blir en aktör kommersiellt 
framgångsrik, misstänkliggörs han eller hon ofta av sina medaktörer. Hela 
fältet är konstruerat som ett avståndstagande mot pengar och profit. Ac-
kumuleringen av det kulturella kapitalet bygger på förnekandet av det ekon-
omiska. 

 
Även Kubacki och Croft (2005:225, egen översättning) uppmärksam-
mar denna inställning och skriver: 
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”Artisten” är något av en kliché i kulturlivet – individen som lever för sin 
passion, oförmögen och ovillig att kompromissa med kraven från en närsynt 
allmänhet och envisa marknadskrafter. Äkta artister karaktäriserar sig genom 
renheten i sin själ och integriteten i sitt arbete. De här konstnärerna, musik-
erna, poeterna, författarna, kompositörerna och skådespelarna definierar sig 
själva genom motstånd, kontrasterar sin konstnärliga ärlighet mot dem som är 
beredda att utnyttja konsten för ekonomisk vinning. 

 
Även Truedsson och Forsberg (2012) belyser önskemålet om, eller till 
och med kravet på autencitet i konstnärligt utövande och konstaterar 
att kriterierna kan skilja sig något åt beroende på område och genre. 
Countrymusikens kriterier för autencitet är inte nödvändigtvis de-
samma som inom hip-hop som i sin tur kan skilja sig från hårdrock. I 
Eastman och Schrocks (2008) studie av identitetskonstruktion bland 
musiker – i detta fall inom den genre som kallas sydstatsrock (inklu-
derat band som t ex Lynyrd Skynyrd och Allman Brothers Band) – fram-
kommer en tydlig kommodifiering av identiteten, dvs. att identiteten 
blir en handelsvara som ingår i en sorts helhetspaketering tillsam-
mans med musiken. Inom sydstatsrocken hyllas arbetarklassen, den 
historiskt konservativa bilden av manlighet och traditionella värder-
ingar som att arbeta hårt på gården och visa upp en stark religiös 
övertygelse, sida vid sida med enkla nöjen som att fiska, rätten att få 
bära vapen och ett frekvent alkoholdrickande. Det är med (genuin 
eller skenbar) stolthet dessa musiker anammar beteckningar såsom 
Hillbilly, White Trash och Redneck och medvetet placerar sig och de 
sina i opposition mot den övrigt politiskt korrekta världen.  
     Oavsett vilken identitet och medföljande ideologi musiker kan 
anamma och förmedla, förefaller en gemensam nämnare vara kravet 
på att inte förställa sig, inte vara tillgjord och falsk. Emellertid anser 
Truedsson och Forsberg (2012), i likhet med många andra, att det 
uppstår en konflikt mellan musikers autencitet (vilken upplevs viktig 
för även konsumenter) och skivbolagens önskemål och intressen, där 
tvånget att anamma en säljande image och inte minst pressa fram hit-
låtar är ständigt närvarande. Det här kan relateras till musikern 
Dregens (Backyard Babies) erfarenheter: 
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Det är skrämmande hur dom stora skivbolagen styr och ställer. Banden är 
hopplockade och sen sitter bolagen och bestämmer allt från singelval till 
image. Det handlar så mycket om vad som gäller just nu och det är svårt att 
hitta ett band som håller i femton år (Bogerius 2005:165). 
 

Colista och Leshner (1998:184, egen översättning) konstaterar att 
musikindustrin i huvudsak är en affärsverksamhet, dominerad av ett 
fåtal stora globala företag där ”kommersialisering av musik är nöd-
vändig för att effektivt kunna konkurrera.” 
     Med utgångspunkt i ekonomisk vinst kan det i många fall handla 
om att framställa och presentera artister inför konsumenter och fans 
på ett trovärdigt sätt. I vissa fall fabricerar man helt enkelt (i varierad 
omfattning) och hoppas att fasaden inte spricker. Även enskilda utöv-
are kan på olika sätt (med eller utan inblandning från exempelvis 
skivbolag eller managers) försöka uppnå den autencitet som anses 
viktig inom olika områden och genrer. Eastman och Schrock 
(2008:209, egen översättning) ger följande exempel detta: 
 

På sin MySpace-sida [på Internet] intygar bandet Artimus Pyledriver att de 
”inte bara skriver musik om södern, de lever det.” Att ”leva det” antyder att de 
är autentiskt white trash till skillnad från bedragarna inom den kulturella 
industrins huvudfåra [mainstream culture industry]. 

 
I Scarboroughs (2012:552, egen översättning) etnografiska studie av 
musikers strävan efter ett agerande och en framtoning som överens-
stämmer med en sorts uppfattning om det korrekta och autentiska, 
berättar en av de intervjuade följande om en kollegas ”fabricerade” 
image:   
 

Varenda gång som Byron Cyprus spelar Zydeco61 klär han ut sig. Han har 
den där löjliga New Orleans-hatten och rocken som jag vet att han aldrig 
annars har på sig. Han tycker att han ser äkta ut. Bokstavligt har Byron den 
där hatten hängande på ryggen – en stor läderhatt som bara ser fånig ut – 
och jag vet att han bara bär den när han har spelning. Han har den på alla 
sina spelningar. Det är hans persona.  

 

61 Zydeco är en musikstil, med ursprung i amerikanska södern, som bygger på Cajun-musiken. En 
av de mer kända artisterna inom genren är Queen Ida.  
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Det är viktigt att utövarens offentliga och önskvärda image inte 
krackelerar i och med att det riskerar att få uppenbara negativa 
effekter på populariteten. En image som ”spricker” kan dessutom 
innebära negativa konsekvenser för andra utövare inom området som 
på ett eller annat sätt kopplas samman med den utövare som nesligt 
avslöjats som någon typ av bedragare eller lögnare. Med hänvisning 
till Armstrong (2004) skriver Truedsson och Forsberg (2012:21): 
 

När det kom fram att den vita rapparen Vanilla Ice hade ljugit om sin bak-
grund för att bättre passa in på dessa autencitetsmarkörer, var många oroliga 
att detta kunde leda till en sänkt trovärdighet även hos andra vita rappare, så 
som Eminem. 

 
I avseende på musiker belyser Witchel (2010:56) det faktum att 
musiken (låtarna) och framtoningen (imagen) är två faktorer som bör – 
eller i vissa fall till och med måste – samverka för (varaktig) fram-
gång. Med artisten James Blunt som exempel redogör Witchel för hur 
en musiker inledningsvis kan bli ofantligt populär och framgångsrik 
för att sedan plötsligt hamna i onåd. I James Blunts fall handlade det, 
enligt Witchel, om att han inte hade varit öppen med sin sociala bak-
grund: 
 

Blunt’s hjärtskärande melodier sålde inte platina tio gånger om bara för att 
han var söt. Hans storsäljande framtoning byggde på att han var en helt van-
lig [före detta] soldat och enkel musiker som nått framgång genom hårt 
arbete. Människor gillade Blunt’s musik för att de gillade vad han represent-
erande. Det tog ett tag innan tidningarna upptäckte att han kom från en väl-
bärgad militärsläkt och hade levt ett ytterst privilegierat liv; det faktum att hans 
artistnamn inte var hans riktiga eleganta namn (Blount), gjorde att det verk-
ade som att han låtsades vara någon annan än han var. När människor slut-
ade gilla honom, slutade de gilla hans musik (Witchel 2010:56f, egen över-
sättning). 

 
Røyseng et al. (2007:2) som intresserar sig för den mytiska bilden av 
konstnärligt utövande konstaterar att det konstnärliga utövandet 
måste utföras på ett passionerat sätt som ett bevis på individens san-
na hängivenhet till hans eller hennes kall och att inga andra intressen 
än rent konstnärliga visioner bör styra skapandet och utövandet av 
konst.  
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     Att vara verksam inom tydligt kommersiella grenar inom området 
för utövandet (t ex skådespelare som medverkar i reklamfilm) reduc-
erar inte sällan individens ställning inom det högt värderade området 
där en icke-kommersiell attityd äras (t ex vid teatern). Till följd av 
denna övergripande inställning bland de verksamma uppkommer ett 
förnekande av och avståndstagande från kommersialism och profit. 
Cottrell (2002:70) menar dock att försörjningsaspekten i många fall 
förhindrar enskilda utövare att enbart kunna ägna sig åt sådant inom 
området de själva i en eller annan mening föredrar och upplever 
självförverkligande (dvs. utveckla och bibehålla konstnärlig integr-
itet). I detta avseende presenterar Cottrell en modell (baserad på 
Pierre Bourdieus tankar om olika typer av kapital) bestående av di-
mensionerna ekonomiskt kapital och musikaliskt kapital (figur 6). 
      
                                                               Högt ekonomiskt kapital 

 
                   
 
                                                       Studiomusiker          Symfoniorkester 

 
     Lågt musikaliskt kapital                                                                    Högt musikaliskt kapital 
 
                                                      Pub-spelningar          Jazz-klubbar 
 
                                                                 
 
 
                                                                Lågt ekonomiskt kapital 

 
Figur 6: Förhållandet mellan ekonomiskt kapital och musikaliskt kapital. 
Källa: Cottrell 2002:71. 
 
Det ekonomiska kapitalet handlar helt enkelt om storleken på den 
ekonomiska ersättning som utövandet genererar medan musikaliskt 
kapital handlar om sådant som konstnärlig integritet och anseende. 
Trots att Cottrells (2002) modell rör musicerande (med exempel från 
frilansande musiker i London, England) kan den med fördel an-
vändas på även andra typer av utövande inom olika områden och 
branscher. Beroende på område byts dimensionen musikaliskt kapital 
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ut mot exempelvis litterärt kapital, idrottsligt kapital eller konstnär-
ligt kapital. 
     Var och hur olika konkreta positioner, situationer och förhållanden 
(exempelvis att anlitas som studiomusiker, uppträda på den lokala 
puben, vara medlem av en symfoniorkester och så vidare) ska plac-
eras in i modellen kan det förvisso råda skilda meningar om. Cottrell 
själv, väljer att placera in spelningar på pubar i den nedre rutan till 
höger (figur 6), vilken kännetecknas av lågt ekonomisk kapital i kom-
bination med lågt musikalisk kapital. Vad det betyder är helt enkelt 
att man som musiker inte tjänar särskilt mycket pengar på dessa spel-
ningar och att man inte är särskilt förtjust i den musikaliska/konst-
närliga aspekten (då pub-spelningar förmodligen inkluderar ett visst 
tvång att spela andra artisters låtar, så kallade covers) samt att denna 
typ av spelningar inte heller genererar något större anseende. En dia-
metralt motsatt situation anser Cottrell vara rådande för medlemmar 
i prestigefyllda symfoniorkestrar där man får bra betalt, möjlighet att 
spela den musik man själv föredrar och dessutom erhåller högt anse-
ende. Oavsett vissa eventuella meningsskiljaktigheter gällande var i 
modellen olika typer av utövare ska placeras, visar modellen för-
tjänstfullt på spänningsfältet mellan pengar och själva utövandet – in-
kluderat preferens och anseende. Cottrell (2002:72, egen översättning) 
skriver: 
 

Jag vill hävda att alla de som i varierad utsträckning får betalt för sina musik-
aliska tjänster – dvs. betalt för att spela – på ett eller annat sätt måste hantera 
och lösa konflikten mellan musikaliskt och ekonomiskt kapital, mellan konsten 
och mammon: den semiprofessionella violinisten vars dagjobb eventuellt ger 
ekonomisk trygghet måste ändå ta ställning till huruvida hon ska acceptera ett 
visst erbjudande, beslut som innefattar bedömning av såväl den ekonomiska 
ersättningen som den personliga önskan om att delta i evenemanget; kantorn 
som tveklöst ser en möjlighet att medverka i amatörorkesterns framförande 
av ett av Händels verk som mer angenämt – men dock väldigt dåligt betalt – i 
jämförelsen med att ännu en gång spela Bröllopsmarschen av Mendelssohn. 

 
I sportens värld är önskan om att tjäna pengar inte lika tabubelagd 
som inom mera konstnärliga områden, även om det finns de som an-
ser att pengar spelar en alltför stor roll och är skadligt för idrotten. 
Under flera års tid har åldrande svenska ishockeyspelare valt att av-
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sluta den aktiva idrottskarriären i Schweiz istället för i Sverige då den 
ekonomiska ersättningen har varit högre, emellertid på bekostnad av 
den idrottsliga nivån. Att många svenska ishockeyspelare numera be-
finner sig i ryska KHL62 kan med stor sannolikhet tillskrivas i första 
hand ekonomiska skäl.  
     Att ta aktivt avstånd från kommersialism framträder bland vissa 
rock- och popmusiker på ett tydligt sätt men paradoxalt nog kan en 
sådan anti-kommersiell inställning ha oerhörd säljkraft, något som 
medför bekymmer för de musiker som försöker upprätthålla en anti-
kommersiell ideologi samtidigt som de upplever stor kommersiell 
framgång (Frith & Horne 1987). Ett sådant exempel är grunge-bandet 
Nirvana som trots – eller snarare tack vare – sin anti-kommersiella 
framtoning snabbt blev ett internationellt storsäljande band. Intress-
ant i sammanhanget är att bandets gitarrist och sångare Kurt Cobain 
(1967–1994) påstås ha sagt att han hellre är död än trendig och cool. 
     Bradshaw et al. (2005:226, egen översättning) konstaterar att ”hur 
gärna musiker än önskar att dra sig undan den kommersiella världen 
tvingar den ekonomiska realiteten dem att befatta sig med just denna 
värld för att kunna överleva.” För många som ägnar sig åt sitt stora 
intresse är det svårt att ekonomiskt få tillvaron att gå ihop men vissa 
av de sätt många tvingas dryga ut kassan på medför att personen 
ifråga kan sjunka i anseende. En konstnär i Bains (2005:41, egen över-
sättning) studie säger: 
 

Jag anger inte i min resumé att jag var gymnasielärare i 34 år eftersom det 
inte är till min fördel. Man anses inte vara en sann konstnär om man har för-
sörjt sig på något annat. 

 
En skådespelare i Røyseng et als. (2007:13, egen översättning) studie 
berättar: 
 

Det är många skådespelare som är emot att arbeta med reklam och andra 
saker, det är lite tabu inom dessa kretsar. Lönen från teatern är så låg att det 
nästintill är självklart [att ta andra uppdrag] […] Så om jag har möjligheten att 
tjäna lite extra pengar, utan att helt prostituera mig… Man måste vara lite för-
siktigt med vad man gör i reklamavseende för man blir associerad med det. 

62 KHL står för Kontinental Hockey League och är Rysslands högsta division i ishockey. 
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[…] Jag känner mig lite rutten inombords när jag deltar i sådant som inte 
överensstämmer med mina ideal.  

 
Problematiken kring integritet och profit kan relateras även till Belk 
(1995) som hävdar att – i detta fall – frimärkssamlare som inte bara 
samlar, utan även ägnar sig åt viss kommersiell verksamhet inte an-
ses vara ”riktiga” samlare av somliga inom området. Att pengar kan 
ha en degraderande effekt på individens ställning framkommer också 
i diverse mera allmänna diskussioner om artister och band som bland 
fans anses ha ”sålt sig” när de exempelvis släppt en skiva som be-
dömts vara för kommersiellt inriktad, och vissa idrottare – som till 
följd av ”bättre” kontrakt byter klubb – har stundtals ansetts vara 
svikare. Musikern Plura Jonsson (Eldkvarn) minner den progressiva 
musikrörelsen han växte upp med som innebar att ”man skulle göra 
skivor men inte sälja dom” (Jonsson 2008:97). En liknande konstnärlig 
inställningen omfattade utövare av den musikstil som startade i den 
amerikanska staden Seattle i början av 1990-talet och som kom att 
kallas grunge. Lars Ulrich, trummis i Metallica vars popularitet påver-
kades i negativ riktning av denna ”nya” musikgenre, kommenterade 
utövarnas inställning på följande sätt: 
 

Lite av attityden irriterar mig. […] …den där attityden de har, ”Äh, vi vill inte 
vara något stort band. Vi vill inte sälja en miljon plattor.” Om ni inte vill sälja 
några plattor, ge då inte ut några. Förstår du vad jag menar? De borde bara 
vara förbannat glada över att det finns en miljon pers därute som vill lyssna 
på deras grejer (Wall 2012:375). 

 
Freakley och Neelands (2003) påvisar att den neo-klassiska ekonom-
iska teorin om utbud och efterfrågan också omfattar konstnärliga om-
råden och dess arbetsmarknad. Om det finns ett så kallat överutbud 
av utövare (t ex musiker, konstnärer, författare, skådespelare) såväl 
som produkter och tjänster (t ex skivor, tavlor, utställningar, böcker, 
teaterpjäser) tenderar det att leda till en generellt reducerad nivå vad 
gäller den ekonomiska ersättningen. Attraktiva branscher och områd-
en – som exempelvis musik, mode, teve- och film etc. – drar till sig en 
stor mängd människor som delar drömmen om att vara yrkesverk-
sam i vad som uppfattas vara åtråvärda och eventuell glamourösa 
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branscher, vilket med viss automatik leder till att löner och annan 
ekonomisk ersättning minskar. Detta omfattar inte bara de som har 
ambitioner att försörja sig som exempelvis artist, fotomodell eller 
skådespelare, utan inkluderar i hög grad även sådana som gärna är 
verksamma bakom kulisserna för området ifråga. I vissa brancher 
finns det många som är villiga att arbeta för låg lön eller i vissa fall 
för ingen lön; en produktionschef inom filmindustin säger angående 
dessa: ”De får inte en rättvis lön, men det handlar om utbud och 
efterfrågan…” (Hesmondhalgh & Baker 2010:7, egen översättning). 
Även Rapuano (2009:627f) belyser detta faktum med exempel från 
irländsk pubmusik som på senare år fått ett rejält uppsving och där-
med drar till sig ett stort antal musiker, vilket i sin tur leder till att 
den ekonomiska ersättningen för att uppträda minskar. Det finns helt 
enkelt tillräckligt många musiker som är villiga att spela för tämligen 
låg ekonomisk ersättning, vilket pubägarna är mycket snabba att ut-
nyttja. Coulson (2012:252) uttrycker i stort sett detsamma då hon kon-
staterar att musiker tvingas konkurrera med varandra om knappa 
resurser; det kan handla om utbudet av speltillfällen, platser i ork-
estrar, skivkontrakt och så vidare. 
     Från ”arbetsgivarnas” sida menar man att den som arbetar för låg 
eller ingen lön emellertid kompenseras i form av värdefull erfarenhet 
som blir ett framtida individuellt konkurrensmedel (Hesmondhalgh 
& Baker 2010). Till följd av vissa branschers attraktivitet kommer de 
så kallade arbetsgivarna undan med sådana arbetsvillkor och det 
förefaller som att de ständigt försöker att få ut allt mer arbete mot allt 
lägre ersättning; en fotograf/filmare berättar om arbetstider och över-
tidsersättning: 
 

I produktion av reklamfilm brukade det vara åtta timmars arbetsdag, det var 
standard, och därefter fick man övertidsersättning. Oftast var arbetsdagen 
minst tio timmar så man fick två timmar övertid per dag. Sedan stamades 
budgeten åt och då sade de att en normal arbetsdag skulle vara tio timmar. 
Samma sak har skett inom dokumentärfilm. […] De är lömska för nu säger de 
att en normal arbetadag är tolv timmar, och inte får man betalt för två timmar 
extra, utan man får arbeta tolv timmar för samma lön som när man arbetade 
tio timmar. I praktiken innebär det att lönen har sänkts (Hesmondhalgh & 
Baker 2010:8f, egen översättning). 
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Det finns en (implicit) föreställning om att den konst, musik, litteratur 
etc. som säljer bra saknar den integritet (och kvalitet) som det osälj-
ande eller dåligt säljande har (Kubacki & Croft 2005:225). Bristen på 
pengar ses av somliga som en markör för musikalisk/konstnärlig 
integritet (Bradshaw et al. 2005:228) och den konstnär, musiker, för-
fattare som skapar det dåligt säljande kan därför – med hjälp av råd-
ande uppfattningar – bibehålla sin konstnärliga identitet och själv-
känsla. De personer som trots allt köper dessa på marknaden perifera 
konstnärliga verk (oavsett om det är tavlor, skivor eller böcker) ges 
förutom en eventuell genuin emotionell tillfredsställelse, också den 
högt skattade känslan av att känna sig unika och önskvärt skilda från 
den stora massan vars ”konstnärliga förståelse” och ”konstnärliga 
kunnande” anses vara föremål för ifrågasättande. 
     Bradshaw et al. (2005:229) konstaterar att upprättandet av musikal-
isk integritet vägs mot materiella förtjänster (inte minst ekonomisk 
sådan) och det innebär en svår balansgång. På motsvarande sätt kon-
staterar Becker (1951:136, egen översättning) följande: 
 

För den genomsnittliga musikern är det mest problematiska vad gäller yrkes-
karriären nödvändigheten att välja mellan konventionell framgång och ”konst-
närliga” preferenser. För att nå framgång finner [musikern] det nödvändigt att 
”bli kommersiell”, dvs. spela sådant som överensstämmer med önskemålen 
hos de icke-musiker för vilka han [i varierad grad och med varierad tydlighet] 
arbetar för. Genom att göra så offrar han respekten från andra musiker och i 
de flesta fall även självrespekten. Om han däremot förblir sina konstnärliga 
ideal trogen är han dömd att misslyckas i det omgivande samhället. 

 
Konstnären Linda Nordfors – som även ägnar sig åt att föreläsa om 
hur man kan bli bättre på att marknadsföra sig och sina produkter – 
säger angående förhållandet mellan det konstnärliga skapande och 
det affärsmässigt tänkande: 
 

Många associerar försäljning med att kompromissa, eller att marknads-
anpassa sig och rätta in sig i ledet. Men jag förespråkar en omvänd process. 
Man måste hitta vad som är unikt i sitt skapande och försöka tänka ut hur det 
kan bli viktigt för andra. Det gäller att renodla det man gör och hitta kunden 
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efter det. Inte hitta kunden först och försöka göra något som passar dem, då 
försvinner energin och motivationen.63 

 
Det finns emellertid en kluven attityd till ekonomisk framgång, vilket 
exempelvis Shusterman (1995:278, egen översättning) uppmärksammar 
bland somliga rap-artister som ”talar nedsättande om kommersial-
isering i termer av såväl artistiskt som politiskt förräderi men som 
icke desto mindre glorifierar den egna kommersiella framgången, 
vanligtvis betraktad som en indikation på konstnärlig makt.” I längd-
en blir en ideologisk strävan efter en sorts fattigdom (som vissa om-
huldar och som är en del av den karismatiska myten om konstnärligt 
utövande) ohållbart eftersom man behöver pengar för att överleva 
(Bradshaw et al. 2005:229). Dessutom är det svårt att argumentera 
mot att pengar i en rad olika avseenden underlättar livet.  
     De musiker som värdesätter och prioriterar konstnärlig integritet 
är dock inte ointresserade av pengar (Groce 1989:400), men den utöv-
are som är och/eller vill framstå som äkta och sann (oavsett om om-
rådet är idrott, konst, musik etc) kan emellertid erfara att det är svårt 
att uttryckligen ha en önskan om att tjäna pengar på utövandet. Van-
ligtvis måste sådana ambitioner döljas eller i förekommande fall hän-
visas till icke önskvärda sidoeffekter – inför såväl kollegor i bransch-
en som en konsumerande allmänhet. Talbot (2002:1) hävdar att mu-
siker givetvis önskar framgång men en eventuell framgång får inte 
uppfattas vara grundad i någon form av medveten strategiskt kon-
struerad mening, utan bör helst ses som en oavsiktlig tillfällighet eller 
i förekommande fall till och med som en olycklig konsekvens. Florén 
(2010:167) konstaterar att det är viktigt för många artister att inte 
framstå som (alltför) kommersiella men att vara icke-kommersiell kan 
betraktas som ”en lyx vilket endast den kommersiellt framgångsrika 
artisten kan unna sig.” Den mytiska bilden av den sanna utövaren – i 
detta fall konstnären – är emellertid inte av Gud given, utan är en 
”socialt konstruerad bild som kan reproduceras såväl som förändras” 
(Røyseng et al. 2007:3, egen översättning). 

63 Tidningen Fönstret (ABF:s kulturmagasin) nr. 2, 2010. 
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     Enligt Smith och McKinlay (2009:33) medför emellertid möjlig-
heten att tjäna pengar (tillsammans med drömmarna om berömmelse 
och rikedom) också en mer eller mindre automatisk uppkomst av 
medveten kommersiellt orienterad produktion. Vad som menas med 
det är att somliga anammar ett mera strategiskt förhållningssätt till 
utövandet som kommer till uttryck genom ytterst medvetna försök 
att producera sådant som förväntas generera goda inkomster, snarare 
än sådant som skänker en personlig tillfredsställelse. Personer som 
upplevs ha ett sådant förhållningssätt eller en sådan inställning till ut-
övandet har allmänt sett låg status inom det område de är verksam-
ma. En musiker i Groces (1989:400, egen översättning) studie säger: 
”Om du är ute efter att tjäna pengar, bli rörmokare.” Den här sortens 
personer (dvs. de som anammar ett strategiskt förhållningssätt i syfte 
att tjäna pengar eller bli berömda) anses inte besitta den högt skattade 
passionen för aktiviteten ifråga; de betraktas som profitörer vars driv-
krafter inte alls är förenliga med de sanna utövarnas (se till exempel 
Kubacki & Croft 2005:232).  
     Att bli betraktad som integritetslös profitör kan emellertid drabba 
de som faktiskt producerar ”konst för konstens skull” – eller med 
andra ord har konstnärlig integritet – men som mer eller mindre 
”råkar” attrahera en större mängd konsumenter. Det kan lätt bli så att 
den vars skivor, tavlor, böcker etc. helt enkelt säljer bra automatiskt 
blir betraktad som en sorts bluff, någon som uppenbarligen måste 
sakna den rätta passionen och de rätta drivkrafterna, som producerar 
något undermåligt av den enda och enkla anledningen att det säljer. 
Lemmy berättar om hur just en sådan uppfattning drabbade hans 
band Motörhead några år efter bildandet: 
 

[Ett] problem med att vara mycket populär är att vissa människor hävdar att 
man har sålt sig. Det är faktiskt mer deras problem än mitt. Kommersiellt är 
helt enkelt det som människor köper, det är inget mer med det. Det betyder 
inte att musiken förändras. Till exempel, vår första skiva sålde inte särskilt bra 
så vi hade alltså trovärdighet på gatan [street cred]. Sedan blev [skivan] 
Overkill en mindre succé så vissa av våra fans vände oss ryggen eftersom de 
ansåg att vi ”höll på att bli kommersiella”. Så korkat – märkte de inte att 
musiken i grund och botten var densamma, bara lite bättre eftersom vi var en 
mer sammansvetsad enhet efter att ha spelat tillsammans några år? Vid tiden 
för [skivan] No sleep ’til Hammersmith [som placerade sig 1:a på den 
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engelska albumlistan] kom ett mindre bakslag med de nödvändiga ropen: 
”Svikare!” Eftersom den skivan var en live-skiva med låtar från tiden då vi inte 
var kommersiella verkade det som att de här personerna borde ha ett rejält 
kok stryk för att vara elitistiska övergödda snobbar! Vi kände att vi gjorde 
exakt det vi ville musikaliskt sett, så det var lätt att ignorera (Kilmister & Garza 
2003:154f, egen översättning). 

 
Samma problematik tas upp av gitarristen Ace Frehley i samband 
med att Kiss år 1976 släppte skivan Destroyer: 
 

Jag måste säga att den är en av KISS bästa studio-prestationer. Några av 
våra mest hängivna fans höll inte med, fast deras missnöje har förmodligen 
mindre med låtarnas kvalitet att göra och mer med det enkla faktum att vi för-
sökte göra något annorlunda. Det finns en risk när man går från att ha varit ett 
kultband till att bli ett världsfenomen. De som stöttat bandet i början upplever 
sig ha ensamrätt. De fans som hade kommit på våra spelningar ända sedan 
tiden innan vi hade skivkontrakt föraktade den stora skara nykomlingar som 
inte hade hört KISS eller åtminstone inte brytt sig om KISS innan [låten] 
”Beth” började spelas flitigt i radio. Och de föraktade oss för att utvidga varu-
märket på ett sätt som inte verkade troget våra rötter (Frehley et al. 2011:153, 
egen översättning).   

 
Det är vanligt att den som är passionerad över ett konstnärligt om-
råde som t ex musik gärna placerar sig i opposition mot företagande, 
marknadskrafter och kommersialism. Som (långvarig) anhängare till 
en viss artist/band kan man ha invändningar mot att andra – upp-
fattat mindre seriöst intresserade personer – ansluter sig till den exist-
erande ”exklusiva” skara fans man själv tillhör. Man kan inte känna 
sig önskvärt unik om alltför många är fans av samma artist/band, 
och därav kan det finnas en viss önskan om att artisten eller bandet 
ifråga inte ska bli ett känt namn hos den breda allmänheten. Som ut-
övande musiker är man dock med all säkerhet betydligt gladare och 
mer entusiastisk om beundrarskaran expanderar, och i synnerhet om 
det sker utan att man har behövt göra avkall på den konstnärliga 
integriteten eller på annat sätt anpassat sig till det för tillfället rå-
dande marknadsläget. Oakley (2009:282, egen översättning) framhåller: 
”Det viktiga i att vara en artist handlar inte om att vara anti-kom-
mersiell, utan om att utövandet har en mening som går bortom det 
kommersiella.” I klartext betyder det att de flesta musiker, författare 
eller konstnärer inte har något alls emot att vara kommersiellt fram-
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gångsrika, så länge som de tillåts att skapa den konst de själva före-
drar. Om man som musiker, författare eller konstnär däremot aldrig 
når kommersiell framgång eller förlorar sin tidigare framskjutna pos-
ition, är det närmare till hands att skylla detta på ekonomisk girighet 
och konstnärlig okunskap samt fördöma marknadskrafter och kom-
mersialism.  
     Det är inte bara inom de konstnärliga områdena som motsättning-
en mellan själva utövandet och ekonomiska faktorer framträder. 
Eitzen (2001a:4, egen översättning) konstaterar att ”idrott har förvand-
lats från en aktivitet utövad för dess egen skull till en pengadriven 
företagsverksamhet där idrott är arbete snarare än lek…” Enligt 
Eitzen (2001d:236, egen översättning) fångas idrottens dilemma på ett 
träffsäkert sätt av journalisten Roger Kahn som anser att: ”Idrott är 
för mycket sport för att vara affärsverksamhet och för mycket affärs-
verksamhet för att vara sport.” Detsamma kan förmodligen uttryckas 
om musikbranschen. Kubacki och Croft (2005:232f) redogör för en 
åsikt om att hela musikbranschen styrs av professionella marknads-
förare och managers som agerar skiljedomare vad gäller musikalisk 
smak liksom musikaliskt värde och som insisterar att musiker an-
passar sig till denna förvrängda estetik. I likhet med Eitzens uppfatt-
ning om idrott, menar musikerna i Kubacki och Crofts (2005: 232, egen 
översättning) studie att musik har reducerats till ekonomi: 
 

[Musikerna] upplevde att de stora skivbolagen främjade endast lättlyssnad 
och konstnärligt värdelös musik, riktad till den breda allmänheten, i tron att 
enbart storskalighet kan skapa verkliga ekonomiska vinster. 

 
Robidoux (2001:168, egen översättning) hävdar att den tidigare romant-
iska bilden av i detta fall ishockey har fläckats av företags girighet: 
”Missnöjet handlar om att ishockeyn har försvunnit från sjöar och 
gator för att bli en blomstrande storskalig affärsverksamhet som för-
stör sportens, och i slutändan även spelarnas, själ och hjärta”. På mot-
svarande sätt konstaterar Rapuano (2009:633, egen översättning) att 
den irländska traditionen att samlas på den lokala puben för en trev-
lig kväll i musikens tecken kraftigt har förändrats till följd av upp-
täckten att det går att tjäna pengar på fenomenet: ”Spontaniteten att 
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bara dyka upp på puben för att spela musik tillsammans för glädjens 
skull blir en företeelse som tillhör det förflutna.” Hur det tidigare 
lokala, spontana och uppfattat genuina har fått ge plats åt en kalkyl-
erad (och ofta storskalig) verksamhet med främst ekonomiska intr-
essen kan även skönjas då sportjournalisten Gunnar Nordström kon-
staterar följande: 
 

Problemet med NHL i dag är att de små städerna i Kanada inte längre har råd 
att försörja sina lag. Marknadskrafterna har redan gjort slut på proffsgängen i 
Quebec och Winnipeg och frågan är hur länge städer som Ottawa och 
Edmonton får behålla sina klubbar. Spelarlöner på 20–50 miljoner kronor per 
säsong blir allt vanligare och är den stora boven i dramat ”Flykten från den 
kanadensiska prärien”. För att klara av att betala dagens stjärnor måste 
klubbarna skaffa nya arenor med 100–150 lyxloger, där företag betalar milj-
oner för sina säsongsbiljetter. I små städer finns det inte hundra sådana före-
tag (Nordström 1996:15). 

 
Att ekonomiska intressen på ett eller annat sätt är ett skadligt eller 
åtminstone icke önskvärt inslag i sådant som konst, musik och sport 
förefaller vara en tämligen utbredd åsikt. Sporkommentatorn Arne 
Hegerfors säger: ”Hockeyn i dag handlar dessvärre alltför mycket om 
pengar, profit och affärsintressen. Det sportsliga har länge kommit i 
andra hand” (Norlin 1994:6) och Börje Salming säger i anknytning till 
sporten: ”Tyvärr så styr pengar mycket. Det gäller inte minst klubb-
lagen. Mycket lek har försvunnit sen många år” (Salming & Liljedahl 
2000:225). Bill Aucoin, före detta manager åt rockbandet Kiss, hävdar 
att det omkring år 1980 rådde stora oenigheter inom bandet och det 
var början på den epok då personliga ekonomiska intressen skulle 
överskugga den musikaliska kreativiteten och den musikaliska kval-
iteten (Leaf & Sharp 2003:171). Att pengar på ett eller annat sätt på-
verkar individer och utövandet anser även musikern Lemmy 
(Motörhead) som något förvånande påstår att det faktiskt var bra att 
bandets popularitet dalade en bit in på 1980-talet då det förhindrade 
medlemmarna att bli vad han säger ”rika knösar med herrgårdar på 
landet” (Kilmister & Garza 2003:162, egen översättning). Liknande er-
farenheter skymtar i Tony Iommis (gitarrist i Black Sabbath) memoarer 
där han berättar att bandet knakade i fogarna i slutet av 1970-talet 
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och att en av anledningarna förefaller ha varit en sorts mättnad, 
sprungen ur såväl musikalisk som ekonomisk framgång: 
 

Vi hade uppnått en hel del och fått vår beskärda del av framgången, ägde alla 
hus och bilar och hade det bra. Kanske hade vi fått det lite för bra och förlorat 
lite av vår drivkraft på vägen, tappat den aggressiva lusten att gå ut och ta 
strid för det (Iommi & Lammers 2013:145). 

 
Asplund et al. (2009) hävdar att den historiskt rådande aversionen 
mot pengar och rikedom inom konstnärligt utövande, som exempel-
vis musik, emellertid håller på att försvinna och ersättas av accept-
erade marknadsmässiga ställningstaganden, vilka dessutom kan vara 
en grundförutsättning för att kunna försörja sig på sin passion. Ett 
konkret exempel på en sådan ståndpunkt visar sig när musikern Ralf 
Gyllenhammar får frågan om inte hans band Mustasch – som med-
verkat i reklamfilm för biltillverkaren Toyota och för närvarande är 
sponsrat av whiskeymärket Jack Daniels och klädkedjan Carlings – 
egentligen ”sålt sig” på grund av detta, och han svarar: ”Vi håller på 
med en affärsverksamhet, det gör man vad man än sysslar med. Jag 
tycker att man säljer sig mer om man jobbar med något man inte vill 
hålla på med.”64 En liknande åsikts uttrycks av David Coverdale 
(sångare i Whitesnake) som säger: ”Jag har ingenting emot business 
men jag sätter konsten i första rummet.”65 Det som Ralf Gyllenham-
mar respektive David Coverdale ger uttryck för stämmer bra överens 
med Røyseng et als. (2007:7) påstående om att den mytiska bilden av 
konstnärligt utövande har omtolkats genom de alltmer suddiga 
gränserna mellan konst och kommers; eller som Gill och Pratt 
(2008:14, egen översättning) formulerar det – ”ett tankesätt som är en 
blandning av det bohemiska och det entreprenöriella”. En av de inter-
vjuade i Oakleys (2009:289, egen översättning) studie säger: ”Jag tycker 
att hela grejen med pengar, kommers, marknadsföring och konst är 
väldigt svårt och förvirrande.” 
     Att det verkar finnas en större acceptans inom konstnärliga om-
råden för det kommersiella betyder emellertid inte att dessa områden 

64 Sweden Rock Magazine, nr.65, oktober 2009. 
65 Intervju i TV-programet That metal show (episode 703) som sändes i kanalen VH1 april 2011. 
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har blivit helt befriade från tidigare historiska uppfattningar. Ett bra 
exempel på hur det kommersiella mer eller mindre automatiskt har 
sammankopplats med undermålig konstnärlig kvalitet är rockbandet 
Kiss som med sina sminkade ansikten, bombastiska scenshower och 
försäljning av diverse prylar aldrig fick något musikaliskt erkänn-
ande – i synnerhet inte bland musikkritiker och kollegor i branschen. 
Bandets originalgitarrist Ace Frehley kommenterar det hela på följ-
ande sätt: 
 

Jag kände en hatkärlek till KISS. Ju större vi blev, ju mer pengar som ström-
made in, ju fler skivor vi sålde… desto mer ifrågasatte jag mitt engagemang i 
bandet. Det är paradoxalt, visst, eftersom jag gillade pengarna och var 
ganska bra på att spendera dem. I och med framgången med [skivorna] Alive! 
och Destroyer blev KISS mer än bara ett band. Vi var ett företag vars produkt-
producerande gren drog in mer pengar än jag kunnat föreställa mig (som 
mest 100 miljoner dollar årligen i slutet av 1970-talet). […] Vi sålde KISS-
matlådor, KISS-actionfigurer, KISS-sminkset, KISS-dockor. Vad du än kan 
tänka dig, så sålde vi det. Jag kommer ihåg att jag började känna att vi höll på 
att bli för kommersiella för vårt eget bästa… (Frehley et al. 2011:153f, egen 
översättning).  

 
När det rör sig om personer som önskar livnära sig på sitt stora 
intresse – sin passion – ser de ekonomiska förutsättningarna och vill-
koren tämligen olika ut. Vissa områden, eller inriktningar och nisch-
er, är förknippade med en minimal chans till heltidsförsörjning över 
huvud taget och det är näst intill uteslutet att utövaren kan bli för-
mögen på sin hobby.66 Inom andra områden råder det stora möjlig-
heter att bli rik även om det endast gäller för ett i sammanhanget fåtal 
personer.   
 

Att tjäna pengar på jazz, en konstform som mest varit beroende av frivilliga 
entusiaster på jazzklubbar runt om i Sverige, har varit svårt, och kanske inte 
heller jazzmusikerns främsta drivkraft – utan att få spela för en publik till-
sammans med likasinnade. Nils Landgren har visat att det inte ligger någon 
motsättning i att ägna sig åt jazz och att vara kommersiell (Axelsson 
2009:19). 

 

66 Jerrfi (2003:40) påpekar att jazzmusik står för mindre än 4% av den totala skivförsäljningen i 
USA och att det är nästintill omöjligt att kunna försörja sig som jazzmusiker. 
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Allt tyder dock på att de allra flesta som satsar på en yrkesbana inom 
ett område som allmänheten vanligtvis betraktar i termer av hobby, 
fritidsintresse, lek eller liknande gör det till följd av en inre motiv-
ation och passion, inte av den anledningen att det finns en chans att 
bli rik. Martin Popoff, som till yrket är musikskribent, säger följande i 
anknytning till utövandet och ekonomisk ersättning: 
 

Ibland har mina inkomster inte varit särskilt goda och vissa år har jag tänkt: 
”Det här är bara för mycket, som ett låtsasjobb eller alltför mycket som en 
hobby”. Då och då betraktar jag människor i min omgivning och inser att pers-
oner i min ålder borde tjäna minst dubbelt så mycket som jag tjänar, eftersom 
så många gör det. Så tänker jag att jag är i den åldern i livet då jag borde 
tjäna som mest och så inser jag att jag faktiskt tjänar mindre nu än när jag var 
i 30-årsåldern. Jag har alltid känt att jag inte bryr mig särskilt mycket så länge 
allt flyter på, och för att arbetet alltid har varit så ofattbart roligt. Bara det att 
kunna tjäna tillräckligt mycket för att över huvud taget kunna kalla det ett jobb 
är häftigt. 

 
Att ett arbete som frilansande musikjournalist kan vara ekonomiskt 
besvärligt stöds också av Dom Lawson som berättar att skrivandet 
genererar en inkomst som ligger i nivå med existensminimum och 
det upplevs givetvis inte glädjande (Daniels 2010:155). Salinas-
Jiménez et al. (2010) som intresserar sig för relationen mellan inkomst 
och välbefinnande konstaterar dock att tillfredsställelse med livet för 
den som drivs av inre motivation – som exempelvis musikskribenten 
Martin Popoff ger uttryck för i citatet ovan – inte påverkas av den 
ekonomiska ersättningens nivå. Med andra ord innebär det att den 
glädje som kommer av att på heltid kunna ägna sig åt musik, konst, 
teater, idrott och så vidare är överordnad nivån på den ekonomiska 
ersättningen. För dessa personer ökar inte upplevelsen av lycka eller 
tillfredsställelsen med livet till följd av att den ekonomiska ersätt-
ningen skulle öka (jfr Herzberg et al. 1959). 
     Trots att utövandet aldrig eller i mycket sällsynta fall är ett resultat 
av en tidig ekonomiskt kalkylerad strategi innebär inte det att utöv-
are är helt ointresserade av den ekonomiska ersättningen. Efter att ha 
gjort bra ifrån sig i klubblaget Brynäs IF såväl som i svenska landslaget 
(i början av 1970-talet) började ishockeyspelaren Börje Salming tro 
och hoppas att spel i prestigefyllda NHL låg inom räckhåll. Det var 
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inte bara möjligheten att få spela i världens bästa hockeyliga som 
lockade; det var också förenat med hög ekonomisk ersättning: 
 

Det pratades om summor som jag knappt vågat drömma om, 50 000 dollar 
per år, 350 000 kronor – imponerande pengar för en 22-åring 1973 (Salming 
& Karlsson 1991:59). 

 
Dåvarande förbundskaptenen för det svenska landslaget – Kjell 
Svensson – uppmuntrade Salming: ”Självklart ska du åka om du får 
chansen. Man vet aldrig om den dyker upp igen. Sverige står ju kvar 
om det skulle gå åt skogen…” (Salming & Karlsson 1991:59). Före-
trädare för NHL-laget Toronto Maple Leafs var mycket angelägna om 
att knyta Börje Salming till sig, som på inrådan av advokaten Björn 
Wagnsson begärde en årslön på smått ofattbara 85 000 dollar: 
 

– De tog allt, inte en enda dollars prut! bubblade Björn som därmed rott sin 
första proffsförhandling i hamn. Jag var nöjd. Jämfört med tusen kronor i 
månaden hos Brynäs var detta helt acceptabelt. Inte ens med ett ”riktigt” jobb 
skulle jag komma i närheten av den här lönen. Att spela hockey, ha kul och 
samtidigt tjäna stora pengar hade jag aldrig kunnat drömma om hemma i 
Kiruna (Salming & Karlsson 1991:64). 

 
Till följd av den stora osäkerhet som i slutändan handlar om hur 
länge man kan ha en aktiv karriär som genererar inkomst kan det 
vara angeläget att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt medan 
möjligheten finns eller åtminstone så mycket att framtiden – efter den 
aktiva karriären – är ekonomiskt tryggad. Den före detta ishockey-
spelaren Jörgen Jönsson kommenterar detta på följande sätt: 
 

Första gången jag erbjöds ett NHL-kontrakt, av New York Islanders säsongen 
innan jag åkte över, tackade jag nej direkt. Det var ett kontrakt av den typ de 
erbjuder mest för att behålla rättigheterna till en spelare. De betalar då det 
lägsta tillåtna och om man hamnar i farmarlaget tjänar man i princip ingenting 
alls. För mig var det inte ens aktuellt att fundera på detta. Med familj på gång 
måste jag ha en säker inkomst. Året därpå erbjöds jag ett riktigt kontrakt och 
då åkte jag över. Jag fick 600 000 dollar för den säsongen. Dollarn stod på 
den tiden i ungefär tio gånger kronans värde, så 1999 tyckte jag att det var 
mycket pengar. Sex miljoner kronor. […] Eftersom pengar inte betyder allt för 
mig, och NHL inte var vad jag och min familj hoppats på, åkte jag hem redan 
efter ett år (Liljedahl & Jönsson 2008:125). 
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Hur den ekonomiska ersättningen ser ut har med marknadskrafterna 
att göra och där det finns stor efterfrågan ökar naturligtvis möjlighet-
erna till att tjäna stora pengar. Även om utövare själva kan uppleva 
att det viktigaste är att få möjlighet att kunna ägna sig åt sin passion 
på heltid befinner de sig oftast i ett sammanhang där ekonomiska 
intressen är mycket viktiga och eventuellt överordnade den specifika 
aktiviteten.  
     När kommersiella krafter träder in blir sådana som åtminstone 
musiker, författare och konstnärer varse om (den eventuella) konflikt-
en mellan det kreativa – principen om konst för konstens skull – och 
det ekonomiska, dvs. kraven på vinst (Smith & McKinlay 2009:33). I 
detta sammanhang talar Kubacki och Croft (2011:814) om dubbla 
identiteter som kommer till uttryck genom att musiker (och även 
andra inom angränsande områden) i varierad utsträckning har såväl 
en konstnärlig identitet där det kreativa uttrycket står i centrum, som 
en marknadsorienterad identitet där uppfattningen om vad som är kom-
mersiellt gångbart framträder. Kubacki och Croft (2011) identifierar 
tre olika sätt att förhålla sig till de inkluderade dimensionerna konst-
närligt uttryck och ekonomiska villkor: (a) musikprenör; (b) konstnär-
lig integritetspromotor; (c) nonkonformistisk artist. En så kallad 
musikprenör (musicpreneur) accepterar, erkänner och har tillit till 
marknaden; han eller hon försöker inte bekämpa rådande strukturer, 
utan anpassar sig istället och försöker utnyttja dessa i sin yrkesutöv-
ning. Den konstnärliga identiteten och den marknadsorienterade 
identiteten hålls inte tydligt åtskilda. En konstnärlig integritets-
promotor (artistic integrity promotor) ser sig själv i huvudsak som mu-
siker, konstnär eller liknande; han eller hon erkänner förvisso mark-
naden men har ingen större tillit till den. En konstnärlig integritets-
promotor vill själv ha kontroll över den konstnärliga identiteten och 
är angelägen om att särskilja den från en eventuell marknadsorient-
erad identitet som man upplever att någon annan har kontroll över. 
Den nonkonformistiska artisten (nonconformist artist) föraktar och 
trotsar marknaden då han eller hon är övertygad om att marknaden 
inte tillåter individer att uppfylla sina konstnärliga behov. Den non-
konformistiska artisten utvecklar en stark konstnärlig identitet och 
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genom den förnekar en marknadsorienterad identitet. I grund och 
botten handlar de olika förhållningssätten om inställningen till mark-
naden och marknadsprinciper och förenklat kan det sägas att musik-
prenören välkomnar marknaden och dess principer, den konstnärliga 
integritetspromotorn accepterar dem medan den nonkonformistiska 
artisten tar avstånd från dem. 
     Det vore naivt att tro att skivbolag, konstgallerier eller bokförlag 
skulle ignorera de företagsekonomiska intressena och endast se till de 
konstnärliga. Florén (2010:127) tar också upp denna aspekt och kon-
staterar att för skivbolagens talangscouter (så kallade A&R:s):  
 

…sker bedömningarna [av huruvida man ska satsa på en viss person eller 
grupp] inom ramen för ett företagande vilket, förutom en konstnärlig logik 
även inkluderar en ekonomisk logik. I och med detta finns det ett tydligt 
kriterium för framgång. En A&R måste över tid lyckas identifiera och skapa 
artister vars skivor säljer. 

 
Ledningens uppgift är bland annat att försäkra sig om att de som får 
betalt producerar något säljbart: ”I kontrast till fria konstnärliga akt-
iviteter är [avlönat] kreativt arbete trots allt baserat på arbetsgivarens 
betalning för den tid som de arbetande ägnar åt att skapa ekonomisk 
vinst” (Movitz & Sandberg 2009:234, egen översättning). Önskemålen, 
eller snarare kraven på att konstnärliga utövare ska producera sälj-
bara produkter eller liknande kan inom vissa områden och branscher 
vara förenade med stor osäkerhet. För skivbolag som kontrakterat 
artister, menar Negus (1999a:32, egen översättning) att de tvingas leva 
med en mer eller mindre ständigt närvarande osäkerhet angående 
artisternas inriktning, attraktionskraft och lönsamhet: 
 

Kommer artister som har kontrakt med skivbolaget att fortsätta leverera det 
som förväntas? […] Även om det finns en plan och en strategi för kommande 
skivinspelningar och skivsläpp, kan man aldrig veta om en artist kommer att 
fortsätta komponera liknande musik, förlora sin dragningskraft på marknaden, 
eller helt enkelt välja en annan musikalisk inriktning. Skivbolaget har ett 
kontrakt om en produkt men det är en mänsklig produkt som ofta är tempera-
mentsfull och oberäknelig. 

 
På motsvarande sätt konstaterar Stratton (1983:152, egen översättning): 
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Varje skiva som [skivbolagen] släpper är marknadsmässigt osäker trots att 
man självklart kan göra vissa förutsägelser angående kommande försäljning, 
vilka baseras på artistens popularitet och musikgenre samt planering av 
tidpunkt för lanseringen och andra liknande variabler.  

 
Det finns många exempel på när skivbolagen har trott och hoppats att 
artisters skivor ska sälja betydligt mer än de senare visar sig göra. Om 
uppfattat dålig skivförsäljning håller i sig resulterar det ofta i att skiv-
bolaget gör sig av med artisten ifråga. Ett sådant exempel (bland 
många) kan hämtas från Anders Tengners biografi över gitarristen 
Yngwie Malmsteen: 
 

[Skivbolaget Electra] hade spenderat miljontals dollar på Yngwie och inte sett 
någon avkastning. Han hade sålt 200 000 i Japan och runt 100 000 i både 
USA och Europa. De var tveksamma och tyckte dessutom att han var en 
jobbig, negativ snubbe att ha att göra med. De hoppade av (Tengner 
2013:262). 

 
Inom den kulturella sfären och underhållningsindustrin är det endast 
ett fåtal produktioner som genererar ekonomisk vinst, vilket Seifert 
och Hadida (2006:790) påvisar med hänvisning till att endast tre av 
tio Hollywood-filmer går jämt upp ekonomiskt sett, och endast en av 
tio genererar vinst. Likadant är det för de stora skivbolagen där färre 
än fem procent av artisterna står för bolagens vinster; en förkrossande 
majoritet (95 procent) av kontrakterade artister är alltså inte lönsam-
ma. Garnham (1987) konstaterar detsamma då han påpekar att endast 
1 av 16 släppta skivor (drygt 6 procent) genererar ekonomisk vinst. I 
anknytningen till skivbolagens existens skriver Stratton (1983:146, 
egen översättning): 
 

…i sina försök att saluföra kommersiellt framgångsrika skivor konkurrerar 
skivbolagen inte bara med andra bolag, utan också internt; till och med inom 
samma genre på bolaget. Den här ”interna” konkurrensen måste förstås i 
ljuset av det faktum att omkring endast en på nio singlar och en på sexton 
skivor går med vinst. Från en rent kommersiell ståndpunkt är skivbolagen 
fångade i en paradox bestämd av marknaden. På grund av att så få skivor 
genererar vinst känner sig skivbolagen tvingade att lansera ett stort antal och 
på så vis hoppas på att ett fåtal av dessa [skivor] ska finansiera de andra, och 
på så vis säkra bolagets förmåga att lansera fler skivor, som i sin tur säkrar 
bolagets fortsatta existens. 
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De företag, föreningar eller andra typer av verksamheter och organ-
isationer som omgärdar en viss aktivitet eller sysselsättning existerar 
inte primärt av den anledningen att personer med ett brinnande intr-
esse och en passion för något specifikt ska få en arena där de kravlöst 
kan ägna sig åt sitt stora intresse på heltid. Kling (2012:339) påpekar 
att för (åtminstone de stora) skivbolagen handlar det i grund och 
botten om ekonomisk vinst – ”Det är ingen lek eller någon kreativ 
grogrund i första hand, det är en miljonaffär som många gånger drivs 
enligt samma principer som när det gäller bilar eller läkemedel.” Att 
skivbolag (och andra motsvarande företag) egentligen inte bryr sig 
om musik är en förhållandevis vanlig uppfattning bland musiker; 
Lemmy (Motörhead) säger: ”De här människorna betraktar musik en-
bart som en handelsvara, ingen skillnad alls mot att sälja konserv-
erade bönor” (Kilmister & Garza 2003:255, egen översättning). Denna 
åsikt överenstämmer väl med Strattons (1983:151) konstaterande att 
musikers ideologi och deras konstnärliga romantism vanligtvis med-
för en motvilja till att deras kreationer betraktas och behandlas som 
”varor”. Motsättningen mellan å ena sidan musiker och å andra sidan 
skivbolagsrepresentanter framkommer även i Barrow och Newbys 
(1994:20) studie, i vilken de konstaterar att de moderna skivbolagens 
existens har sin grund i ekonomiska intressen och styrs av personer 
som har kunskap om hur man leder vinstdrivande företag, inte av 
personer som helt enkelt älskar eller ens uppskattar musik.  
     Musikindustrins utveckling där ekonomiska intressen alltmer på-
stås överskugga själva musiken kommenteras även av Thompson 
(2013:372f) som skriver att:  
 

…nittiotalets nya teknologier och affärsmodeller såg till att fösa undan stora 
delar av den traditionella musikindustrin. […] …det var aktieägare och kamr-
erer som började formge skivbolagens handlingssätt, samt att skivbolagen 
själva helt enkelt blev en del av ett multimediakonglomerat. Skapandet och, 
ännu viktigare, lanseringen av musik blev följaktligen lidande. 

 
Det existerar en tämligen utbredd uppfattning om att konstnärliga ut-
övare (t ex musiker) och representanter för olika företag inom områd-
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et (t ex skivbolag) skiljer sig avsevärt åt; Barrow och Newby 1994:12f, 
egen översättning) skriver: 
 

De flesta som jobbar i musikbranschen har traditionella arbetstider. Många av 
dem bär kostym, några också slips. Många är över 40 år och somliga betyd-
ligt äldre! De allra flesta kan inte – inte ens om livet hängde på det – spela 
något instrument; de umgås inte med stjärnorna och de använder inte droger.  

 
Kritiken som stundtals förs fram angående skivbolagens företags-
mässiga cynism är emellertid inte alltid befogad; Patrik Boman på 
skivbolaget Arietta Discs säger med hänvisning till alla skivbolag att de 
måste tjäna pengar: ”…annars går det i konkurs, så enkelt är det” 
(Florén 2010:127). Från intervjuer med skivbolagspersonal drar Florén 
(2010:176) slutsatsen att nidbilden av skivbolagens ointresse för mu-
sik till största del är felaktig: 
 

De intervjuade personerna ger på ett enhetligt sätt uttryck för att bilden av 
skivbolag som ensidigt drivna av vinstintresse är helt fel. Man hävdar istället 
att hela branchen drivs av ett genuint intresse för musik. Uppfattningen är att 
detta i än högre utsträckning gäller idag då det är mycket svårt att tjäna 
pengar på skivbolagsverksamhet och det bara är eldsjälarna kvar.  

 
I anknytning till den vanligt förekommande uppfattningen om att 
skivbolag skor sig på artisternas bekostnad och att de utgör ett oönsk-
at inslag konstaterar Stratton (1983:143, egen översättning) följande: 
 

Vad denna uppfattning bortser från är att ”populärmusik” i dess nuvarande 
form inte skulle existera om det inte vore för de företagsekonomiska struktur-
erna som manifesterar den – på samma sätt som att den skönlitterära boken 
inte skulle existera om det inte vore för bokförlagen. 

 
Enskilda utövare – oavsett om det rör sig om musiker, skådespelare, 
konstnärer, författare eller idrottare – befinner sig emellertid tveklöst 
i en kontext där det attraktiva utövandet är intimt förknippat med 
ekonomiska aspekter. Christensen och Sørensen (2009:127, egen över-
sättning) konstaterar: ”Det grundläggande syftet inom den profes-
sionella fotbollskulturen är att nå framgång på planen och därigenom 
tjäna pengar…” På motsvarande sätt hävdar Robidoux (2001:185, egen 
översättning) att kompensationen för att spela professionell ishockey 
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först och främst handlar om ekonomisk ersättning: ”Seger likställs 
med ekonomisk framgång.”  
     Att få ägna sig åt det man tycker är roligast och samtidigt få (hög) 
ekonomisk ersättning för det kan förmodligen betraktas som ett ideal-
tillstånd för många, om inte alla utövare. Men förenandet av passion 
och profit (såväl för egen del som för organisationer) kan i många fall 
vara problematiskt. I anknytning till fotboll och fotbollsspelare skriv-
er Christensen och Sørensen (2009:127, egen översättning) att ”sport 
och marknadskrafter spelar en central roll i deras dagliga, ofta under-
medvetna rutiner.” För vissa personer kan passionen och marknads-
krafterna förenas på ett för individen idealiskt sätt, medan andra 
erfar att de hamnat i en position där dessa inte är förenliga. I Forsyth 
och Thompsons (2007:397) studie framkommer det att inom den 
amerikanska rodeon tjänar endast de som vinner tävlingar pengar, de 
andra får ingen ekonomisk ersättning alls. Författarna skriver:  
 

Frånvaron av en stadigvarande inkomst är ofta anledningen till att amatörer 
väljer att inte bli professionella. För att klara uppehället måste de flesta pro-
fessionella cowboyerna [rodeo-utövare] resa runt i landet för att delta i så 
många tävlingar som möjligt. Till följd av tidsåtgången är cowboyen vanligtvis 
förhindrad att ha ett annat arbete vid sidan av. Således måste rodeo utgöra 
den primära inkomstkällan. För heltidsproffsen är livet på vägarna hetsigt och 
det kan vara utmattande och stressfyllt. I intervjuerna pratar cowboyerna om 
tidspusslandet, det konstanta behovet av pengar och uppoffringarna för att 
kunna upprätthålla livsstilen (Forsyth & Thompson 2007:397, egen översätt-
ning). 

 
Att vissa utövanden (som t ex professionell cowboy inom den amer-
ikanska rodeon) medför betydande svårigheter att kunna skaffa en 
nödvändig kompletterande inkomstkälla, vanligtvis ett så kallad dag-
jobb, framkommer också i Bennetts (2008:47) redogörelse för många 
symfonimusikers situation. Svårigheten att ha ett andra jobb handlar 
till största del om utövandets (t ex rodeons respektive symfoniorkest-
erns) krav på närvaro gällande såväl tid som rum; oregelbunden 
arbetstid och långa arbetsrelaterade resor medför att vissa sorters ut-
övande i praktiken är omöjligt att förena med ett ytterligare arbete. 
     Att verkligen ”brinna” för något (såsom musik, sport, litteratur, 
konst, teater) och åtrå ett aktivt utövande inom området – i kombin-
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ation med företagsekonomiska premisser inkluderat den kritiska tids-
faktorn – påverkas förmodligen en ansenlig andel av dem som livnär 
sig på sin hobby. Att det existerar påfrestningar, oro och stress i att 
försörja sig på sin passion belyser även musikskribenten Martin 
Popoff som säger:  
 

Helt klart finns det enorma påfrestningar att livnära sig som rockmusiker eller 
elitidrottare. Även författare och konstnärer upplever oro, för till exempel skriv-
kramp och de kan undra: ”Är det över? Kommer jag att kunna prestera något 
bra igen?” […] Den här typen av personer upplever en sorts påfrestningar 
som vi inte har en aning om men som skymtar då och då i exempelvis inter-
vjuer. […] Det gäller att smida medan järnet är varmt och eftersom de flesta 
vet att karriären kan vara mycket kort måste många verkligen prestera medan 
de är i ropet. De jobbar stenhårt och sliter ut sig, kan genomgå skilsmässa 
och eventuellt utveckla alkohol- eller drogberoende. Jag har flera gånger hört 
artister säga att samtidigt som de befunnit sig på toppen vad gäller framgång 
och berömmelse har det känts som att de blivit berövade en stor del av sin 
själ. 

 
Vikten av att så att säga ”smida medan järnet är varmt” är utövare 
liksom andra signifikanta intressenter (till exempel sportagenter, 
managers, klubbledningar, skivbolagschefer etc.) mycket medvetna 
om. För utövarna kan de inre kraven resultera i skrivkramp eller likn-
ande. Tony Iommi, gitarrist och informellt ansvarig för Black Sabbaths 
musikaliska inriktning, berättar om när bandet skulle följa upp 
skivan Vol 4: 
 

Vi återvände till Los Angeles, samma hus, försökte skapa samma vibb som 
funnits kring Vol 4 men det gick förstås inte. Vi kunde inte återskapa det. […] 
…och jag drabbades av skrivkramp. Jag kunde inte komma upp med någon-
ting över huvud taget. Det var som ”Herregud, åh nej!” […] Så vi packade 
ihop och kom tillbaka till England. Jag åkte hem och kände mig riktigt nere 
och tänkte: ”Gode Gud, nu är allt över” (Popoff 2006:84, egen översättning). 

 
De yttre kraven, vars upprinnelse har med ekonomi att göra, belyser 
Ozzy Osbourne (vid tidpunkten sångare i Black Sabbath) som säger:   
 

…vi blev förbannade på alla dessa managers som behandlar oss som varor 
istället för människor. […] Ledningen verkar tro att vi är stålmannen; de bryr 
sig inte ett skit om våra liv. När jag är död kommer de bara gå vidare och ta 
hand om någon annan [artists karriär] (Popoff 2006:110, egen översättning). 
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Steven Tyler, sångare i Aerosmith, har en liknande uppfattning och 
berättar: 
 

Vid 1978 hade vi gått från att vara nollor till ett multiplatinasäljande band som 
släppt fyra album under loppet av tre år. […] Under de tidiga åren sågs vi som 
kassakor – vi var dödligt utarbetade. Vi genomförde tre konserter i veckan 
och kokain vi det som höll oss gående. Vet ni vad en grottekvarn är? Hur som 
helst, hela 1970-talet befann vi oss i en. Det var turné–album–turné–album–
turné–album. Inga pauser. Alla visste vad vi höll på med, och det var ingen 
ordning och reda på oss. Det var aldrig någon som sade, ”Grabbar, ni borde 
ta en paus.” Jag hade krampanfall och svimmade på scenen. Jag kunde ha 
fått en hjärtattack när som helst och folk skulle bara ha tittat bort och sagt, ”Vi 
hade ingen aning om vad de höll på med.” Skitsnack! Det var så mycket 
pengar i omlopp att ingen brydde sig (Tyler & Dalton 2011:206f, egen över-
sättning). 

 
Bourke (2003:401) gör gällande att – i detta fall – fotbollsklubbar är 
tjänsteföretag, en åsikt som förmodligen är applicerbar på diverse 
andra verksamheter eller områden av mera hobbyliknande karaktär 
där också företagsekonomiska intressen existerar. Sådant som sport, 
underhållning och kultur kan mycket väl sammankopplas även med 
tankarna om en upplevelsebaserad ekonomi i vilken konsumenterna 
främst är intresserade av just upplevelser (Mossberg 2003). En sådan 
tanke framförs också av Stier (2005:82) som konstaterar: 
 

Dagens idrottskonsumenter söker omedelbar tillfredsställelse och njutning 
med så många sinnen som möjligt. För dem är tennisstjärnorna potentiella 
sensationer och tennis så mycket mer än fägring för ögat eller känslan av 
kamp. Spelarna får rikliga belöningar (många av dem i alla fall!) för att under-
hålla åskådarna. Med underhållnings- och upplevelseindustrin har idrotten 
gjorts till ett evenemang där man äter, dricker, njuter, pratar, får musik-
underhållning, kan satsa pengar och tippa. 

 
I anknytning till att sport har blivit någonting mer än bara sport kan 
även Nordströms (1996:5) reflektion kring professionell ishockey i 
Nordamerika återges: 
 

Rock- och filmstjärnor trängs på läktarna i New York och Los Angeles. Film-
giganten Disney har köpt ett eget lag, The Mighty Ducks of Anaheim. TV-
kanalen Fox monterar in ett chip i pucken och ger den en elektrisk ”svans” i 
rutan. […] Med samlarkort, nya slogans och logotyper har NHL vunnit den 
unga idrottspubliken och blivit Nordamerikas verkliga popsport tillsammans 
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med NBA-basketen. MTV-generationen gillar fart, spänning och pulsen på 
Internet, där NHL naturligtvis också finns numera. 
 

Även Börje Salming (dåvarande professionell ishockeyspelare) gör en 
koppling mellan idrott och underhållning då han uttryckligen säger 
att ”elitidrott handlar om att utföra ett roligt, men mycket krävande 
arbete i underhållningsbranschen” (Salming & Karlsson 1991:175). 
Underhållningsbranschen (till vilken bland annat musik, sport, film 
och teater inkluderas) har förvisso alltid vara intimt förenad med 
upplevelser men på senare tid har det skett en än mer genomtänkt 
och medveten riktning mot att skapa och erbjuda sådana för åskåd-
are. Evenemangsarrangören Live Nation har till exempel en avdelning 
som inriktar sig på ett affärsområde kallat VIP Experience vars syfte är 
att erbjuda exklusiva upplevelser i samband med olika evenemang. 
Tidningen Expressen (2010-06-09) rapporterar om den eskalerande 
VIP-trenden och ger följande exempel (tabell 7) på vad som kan ingå i 
olika upplevelseerbjudanden: 
 
Tabell 7: Exempel på vad som erbjuds inom affärsområdet VIP-experience i 
musikbranschen. Källa: Expressen 2010-06-09. 
 

Artist Pris Innehåll 
 

Bon Jovi 14 000 kr Extra bra sittplats, souvenirer som hopfällbar stol, läderväska och 
signerat turnéprogram, vip-parkering, måltid. 
 

Sting 2 695 kr Vip-entré, tillgång till lounge, välkomstdrink, middag inkluderat två 
glas öl eller vin, garderob, bra sittplats. 
 

Kiss 8 000 kr (exkl. 
biljett) 

Träffa medlemmarna med möjlighet att bli fotograferad tillsammans 
med bandet, autografer, souvenirer. 
 

Eagles 7 200 kr Extra bra sittplats, middag. 
 

Christina 
Aguilera 
 

6 400 kr Möjlighet att bli fotograferad tillsammans med Christina Aguilera. 
  

Rick 
Springfield 

8 000 kr Träffa Rick Springfield inför och efter konserten, sittplats på scenen 
under framträdandet (signerad gitarr för ytterligare 4 800 kr). 
 

Justin Bieber 2 800 kr Vara med under soundcheck inför konserten. 
 

 
Enligt Mossberg (2003) är dagens konsumenter ytterst villiga att 
betala extra pengar i syfte att erhålla upplevelser på olika sätt. Detta 
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påstående får visst stöd då 44 procent av drygt 400 personer svarar ja 
på tidningen Expressens fråga: Kan du tänka dig att betala för en exklusiv 
VIP-biljett?67 
     För idrottsklubbar, konsertarrangörer och liknande är det givetvis 
angeläget att det kommer en betalande publik och för att attrahera 
människor måste man erbjuda något tilltalande. Med utgångspunkt i 
tjänsteföretagande och upplevelseekonomi kan utövarna betraktas 
som ett slags tjänstearbetare vars huvuduppgift är att i företagets regi 
underhålla konsumenten. Inom sportens värld och kanske i synner-
het inom lagidrott som fotboll och ishockey talas det ibland om be-
hovet och värdet av så kallade artister, sådana som står för mera 
spektakulära insatser och som därigenom attraherar en betalande 
publik. I Wacquants (1995:514, egen översättning) studie av boxare 
framkommer det att de ”betraktar sig själva som underhållare och vill 
gärna jämföra sitt utövande med artisters såsom filmstjärnor, dansare 
och sångare för vilka gestaltandet av karaktärer är centralt och som 
värderas utifrån måttet på deras popularitet.” För somliga handlar 
det om mer än själva utövandet, en av de intervjuade boxarna i 
Wacquants (1995:514, egen översättning) studie säger:  
 

Min klubbkompis Curtis hemliga dröm var att bli ”boxningens Michael 
Jackson”, det vill säga skapa en personlighet för boxningsringen som skulle 
”slå ut som en blomma inför hela åskådarmassan” och trollbinda en världs-
omspännande publik med enastående förevisningar av mod, ihärdighet och 
knytnävsvirtuositet. 
 

Inom vissa sporter kan reglerna ändras utifrån kommersiella 
intressen; det handlar om att göra tävlingar/matcher mer intressanta 
för publiken, vilket skapar ökat utrymme för sändningsrättigheter, 
sponsring, annons- och reklamintäkter och så vidare (Stier 2005:82). 
För de mest entusiastiska åskådarna krävs det förmodligen inte sär-
skilt mycket utöver det essentiella (dvs. kärntjänsten) medan andra, 
mindre passionerade, konsumenter kan ha önskemål angående en 
rad så kallade kringtjänster; de som bokar bord i ishockeyarenans 

67 http://www.expressen.se/1.2018668/kan-du-tanka-dig-att-betala-for-en-exklusiv-vip-
beljett?poll_1_2018668=s&articlePopup=true 
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restaurang och under pågående match åtnjuter en trerätters middag 
med vin skiljer sig förmodligen radikalt från dem som löser ståplats-
biljett och möjligtvis köper en korv med bröd i periodpausen. I an-
knytning till detta kan Nyströms (2004:199f) betraktelser från NHL-
ishockeyn återges: 
 

När andra perioden börjar gapar flera av de silverfärgade stolarna närmast 
rinken tomma. Flera av de lyckligt lottade – och/eller – förmögna som har de 
bästa platserna i Toronto Maple Leafs hemmaarena Air Canada Centre har 
inte koll på klockan och vet inte att matchen har börjat igen. De befinner sig i 
ett tjusigt vip-rum under läktaren där de smörjer kråset med sushi. En stunds 
underhållning och lite glamour är viktigare än matchen. […] Riktiga supportrar 
går på idrottsevenemang för att de älskar idrott. Inte för att synas, inte för att 
det stått i tidningarna att just den sporten har blivit inne, eller heller för att sitta 
i något tjusigt rum och äta sushi.  
 

I en artikel i tidningen Sweden Rock Magazine (nr. 59, mars 2009) 
granskas de höga priserna på konsertbiljetter, och det framgår att 
priset stigit kraftigt de senaste 30 åren. Att exempelvis se AC/DC på 
Göta Lejon i Stockholm år 1980 kostade 50 kronor – vilket motsvarar 
156 kronor i 2013 års penningvärde; i Scandinavium, Göteborg, år 
1996 var priset 230 kronor – vilket motsvarar 282 kronor år 2013, och 
för de som ville se AC/DC i Globen, Stockholm, år 2009 kostade en 
biljett 550 kronor, vilket motsvarar 575 kronor år 2013. Det har så-
ledes blivit markant mycket dyrare att gå på konsert under de senaste 
30 åren med hänsyn tagen till penningvärdet (och inte endast om det 
är AC/DC står för underhållningen).68 En rak jämförelse av biljettpriset 
på en AC/DC-konsert visar att det steg med omkring 1000 procent 
mellan åren 1980 och 2009. Kostnaden för att gå på konserter kan all-
mänt sett tyckas ha blivit (för) hög. Den som var intresserat av att se 
Madonna på Ullevi i Göteborg den 4 juli år 2012 fick vara beredd på 
att betala 635 kronor (för platser med begränsad sikt) upp till 1 295 
kronor, beroende på hur bra platserna ansågs vara och biljetterna till 
Bruce Springsteens konserter på Ullevi den 27 och 28 juli år 2012 låg 
på ett intervall mellan 530 kronor (för platser med begränsad sikt) till 
870 kronor. Den som ville se Kiss uppträda på Stockholms Stadion den 

68 http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649 
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12 juni år 2010 fick vara beredd på att en ståplatsbiljett kostade 995 
kronor medan de bästa sittplatserna gick på så mycket som 1 995 
kronor.  
     Om artisten eller bandet – eller vad evenemanget än kan tänkas 
vara – är populärt fungerar marknadskrafterna naturligtvis så att 
biljettpriserna stiger i takt med efterfrågan. Kan man ta bra betalt så 
gör man vanligtvis det; exempelvis sålde Biljett 24.se biljetter till ny-
ligen nämnda konserter med Bruce Springsteen på Ullevi för mellan 
1 695 kronor och 2 495 kronor. Via Internet erbjöd företaget Euroteam 
biljetter till OS-finalen i ishockey (Vancouver, Kanada) den 28 febru-
ari år 2010 till ett pris av otroliga 3 950 dollar, vilket motsvarar om-
kring 30 000 svenska kronor. Ville man ha bättre platser steg biljett-
priset till ofattbara dryga 37 000 kronor.69 
     Som en intressant jämförelse med priserna på konsertbiljetter kan 
det nämnas att en cd-skiva hos skivbutiken Bengans i Göteborg kost-
ade 110 kronor år 1989,70 vilket motsvarar 183 kronor i 2013 års penn-
ingvärde. Priserna på inspelad musik (dvs. cd-skivor) har blivit relat-
ivt sett billigare – tvärtemot priserna för levande musik (dvs. kon-
serter) – då priset på en ny aktuell cd-skiva år 2013, hos butiker såsom 
Bengans och Ginza, vanligtvis ligger på mellan 149–159 kronor. En an-
ledning till den diametralt motsatta prisutvecklingen på inspelad 
musik (cd-skivor) i jämförelse med levande musik (konserter) kan 
förmodligen delvis tillskrivas den illegala nedladdningen av musik 
via Internet; man kan förmodligen helt enkelt inte ta mer betalt för en 
cd-skiva och trots att priset på cd-skivor faktiskt sänkts – om man ser 
till penningvärdet – har det skett en halvering av antalet sålda skivor 
under den senaste tioårsperioden (Florén 2010:23). Man kan undra 
varför skivförsäljningen stadigt minskar. Cann (2007:38–40) föreslår 
fem tänkbara anledningar till vad han kallar cd-marknadens kollaps: 
(1) illegal nedladding; (2) pirattillverkade skivor; (3) dålig musik; (4) kon-
kurrerande produkter; (5) minskat antal skivaffärer.  

69 http://www.euroteam.net/SE/Vinter-OS-2010-biljetter/Ice-Hockey-biljetter/57647-Mens-Gold-
Medal-IH050-biljetter-Canada-Hockey-Place-Vancover-Canada 
70 http://www.bengans.se/About.aspx 
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     Enligt Cann (2007:38) är det omöjligt att leda i bevis att den minsk-
ade skivförsäljning skulle bero på i huvudsak den illegala nedladd-
ningen av musik via Internet, även om det är ett vanligt antagande 
som ihärdigt framförs från branschens sida. Och som Cann trots allt 
poängterar: varför ska man betala för något som man kan få gratis? 
Jambon och Smetana (2012:32) framhåller att flera studier som berör 
illegal nedladdning av musik visar att konsumenter – i synnerhet 
yngre – anser att priset på cd-skivor är för högt. Dessutom finns det 
en tendens till att betrakta illegal nedladdning av musik som något 
harmlöst, vars konsekvenser – åtminstone för artisterna – inte är 
något man reflekterar över (Jambon och Smetana 2012:32). Att den 
kraftigt reducerade skivförsäljningen enbart skulle bero på illegal 
nedladdning menar Cann (2007:39) är en förenklad förklaring; visst 
laddas det ner musik illegalt och förmodligen i ganska stor omfatt-
ning men mycket av den musik som människor laddar ner gratis 
skulle de ändå inte köpa på skiva.  
     Pirattillverkade cd-skivor (som inte minst är vanliga i Östeuropa 
och Asien) är billigare än de officiella exemplaren men det är svårt att 
säga hur omfattande denna försäljning är. Enligt EU-kommisionens 
Christoffer Patten exporterar ett land som Ukraina över 30 miljoner 
pirattillverkade cd-skivor årligen och under år 2001 beslagtog tullen i 
EU:s medlemsländer 40 miljoner sådana cd- och dvd-skivor.71 
     Att dålig musik skulle vara ett skäl till minskad skivförsäljning 
framförs givetvis inte av branschen men Cann (2007:39) anser att det 
mycket väl kan vara en anledning bland flera. Om branschen till stor 
del lanserar ointressanta artister som framför tråkiga låtar kompon-
erade utifrån en standardiserad mall leder det till en minskad försälj-
ning. Canns insinuation om förekomsten av tråkig och standardiserad 
musik stöds till viss del av Serrà et al. (2012) som undersökt över 
450 000 låtar från åren 1955–2010, och kommit fram till att populär-
musiken blivit alltmer likformad och mindre varierad. 

71 
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=sv&ihmlang=sv&lng1=sv,sv&lng2=da,de,el,en,
es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=338276:cs 
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     Den minskande försäljningen av cd-skivor kan också bero på en 
alltmer hårdnande konkurrens inom underhållningssfären (Cann 
2007:40) och framför allt de yngre spenderar kanske hellre sina peng-
ar på sådant som data- och TV-spel.   
     Förr fanns det ganska gott om skivaffärer men det gör det inte 
längre (Cann 2007:40) och den nedåtgående trenden är likadan 
världen över. Konkurrensen från nätbutiker som t ex Ginza, cdon och 
Amazon; stormarknader som Coop Forum, ICA Maxi och Walmart samt 
bensinstationer som Statoil och Shell har medfört att många tradition-
ella skivaffärer har gått i konkurs. Förr kunde människor gå in i väl-
sorterade skivaffärer, bläddra bland skivorna och provlyssna på 
sådant man blivit nyfiken på. Utbudet av cd-skivor på stormarknad-
erna och bensinstationerna är emellertid mycket begränsat – det är i 
stort sett bara de skivor som ligger på topplistan och eventuellt någon 
typ av samlingsskiva, exempelvis Svensktoppen 50 år, Absolute summer 
hits eller Cruisingklassiker, som hålls i lager. 
     Trots den kraftigt minskade skivförsäljningen är förmodligen inte 
musikintresset bland människor generellt sett mindre nu i jämförelse 
med tidigare, dock finns det betydligt fler alternativa möjligheter att 
konsumera musik, inklusive möjligheten att slippa betala för den. 
Framförallt de unga har vant sig vid att ta del av musik digitalt – via 
Internet – till skillnad från tidigare generationer som köpte skivor 
istället för att ladda ner musik via datorer, mobiltelefoner och likn-
ande. Ett sådant påstående får delvis stöd av Hull (2004:8) som i an-
knytning till skivförsäljning konstaterar att gruppen äldre (över 40 år) 
faktiskt har gått om gruppen yngre (under 25 år) vad gäller ”materiell 
konsumtion” av musik, huvudsakligen i form av cd-skivor: 
 

År 1990 var drygt 42 procent av skivköparna under 25 år och endast 20 
procent var över 40 år. Vid 1995 hade skivköpandet i den yngre gruppen 
sjunkit [som då stod för 40 procent av den totala konsumtionen] och i den 
äldre gruppen stigit [till att motsvara 24,4 procent av antalet köpta skivor]. År 
2002 var förändringen än större då gruppen under 25 år stod för endast 33,7 
procent av det totala antalet köpta skivor medan gruppen över 40 år hade 
passerat genom att stå för 35,4 procent av skivkonsumtionen (Hull 2004:8, 
egen översättning). 
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Enligt Tillväxtverkets rapport Musikbranschen i siffror72 minskade 
försäljningen av musik i fysiskt format (cd-, vinyl- och dvd-skivor) i 
Sverige mellan åren 2010 och 2011 med 35 procent, medan den legala 
online-försäljningen (strömmad och nedladdad musik) ökade med 65 
procent. Internetbaserade musiktjänster som Spotify – där man för 99 
kronor/mån kan lyssna på ett i det närmaste oändligt utbud av 
musik – utgör naturligtvis en stor konkurrent till den traditionella 
skivmarknaden. Tveklöst ser framtiden mörk ut vad gäller fysiskt för-
packad musik (som i huvudsak cd-skivor). Visserligen finns det mot-
krafter till den minskade försäljningen av cd- och vinylskivor som i 
sig har påverkat de traditionella skivaffärerna på ett högst betänkligt 
sätt. Ett sådant exempel är ”Record Store Day” (som inelddes år 2008 
i den amerikanska staden San Francisco då Metallica uppträdde i skiv-
affären Rasputin Music). Syftet med ”Record Store Day” är att upp-
märksamma skivaffären som sådan, och försöka rädda det som finns 
kvar. Dagens situation där den gamla sortens oberoende skivaffär är 
utrotningshotad bekymrar somliga som anser att musikkonsumtion 
är så mycket mer än bara en nedladdningsbar datafil. En (amatör-) 
musiker berättar nostalgiskt om skivaffären: 
 

Jag kan helt enkelt inte föreställa mig hur det skulle ha varit att växa upp och 
lära sig spela gitarr om inte skivaffärerna funnits. De var en fristad för musik-
alisk upplevelse och spänning… en värld av ny och outforskad musik att upp-
täcka. Sorgligt nog saknas det något i det nästintill anonyma sätt som musik 
upplevs nu… en ansiktslös digital fil utan inblick i artistens värld. Skiv-
omslaget var inte bara något att förvara skivan i, det gestaltade musiken. Det 
hela gick som hand i handske för en total upplevelse med alla ens sinnen. 
Och de oberoende skivaffärerna var alltid bäst. Man kunde gå in i dem och 
komma in i en helt annan värld… Det spelades musik, folk pratade, affischer 
och annan skyltning upplyste om de nya skivorna… Till och med lukten – 
vilken underbar upplevelse!73     
 

Det förefaller dessutom som att många musiker har skivaffärerna att 
tacka för sin musikaliska inspiration och utveckling; Patterson Hood 
(förgrundsfigur i Drive-By Truckers) säger: ”Ägaren [till den lilla men 

72 http://www.musiksverige.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Musikbranschen-i-
siffror_2011_Rapport-01432.pdf 
73 http://www.recordstoreday.com/Quotes (egen översättning) 
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välsorterade skivaffären] hette Jay och det var han som fick mig 
intresserad av Rolling Stones och Bruce Springsteen och en massa 
andra.”74 Även sångaren och gitarristen Bonnie Raitt lovordar skiv-
affären och dess funktion som musikalisk inspirationskälla: ”Jag vet 
inte om jag någonsin hade kommit i kontakt med sådant som folk-
rock, blues, klassisk jazz, romsk, keltisk, afrikansk och latinamerik-
ansk musik om det inte hade varit för mitt finkammande av de lokala 
oberoende skivaffärerna i Cambridge- och Boston-området när jag 
gick på college, och även senare.” Mike Portnoy (f.d. trummis i Dream 
Theater) säger med anknytning till skivaffärernas viktiga funktion: 
 

Att som rock- och hårdrocksfan växa upp på Long Island [New York, USA] 
under 1970- och 1980-talen var väldigt annorlunda med hur det är nu. Det 
fanns inga skivbutikskedjor som Virgin och Tower och givetvis kunde man 
inte beställa från Internetbutiker som Amazon. Enda sättet var att köpa skivor 
i den lokala oberoende skivaffären… I slutet av 1970-talet var det alltid lätt att 
hitta nysläppta skivor av mina favoritband – Led Zeppelin, The Who, Kiss, 
Pink Floyd, Queen och så vidare – de fanns alltid i alla skivaffärer. Men i 
början av 1980-talet då jag började upptäcka mer ”underjordiska” hårdrocks-
band som Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Accept, Mercyful Fate, 
Loudness och Raven (till följd av att jag läste [den importerade engelska 
musiktidningen] Kerrang), fanns det inget ställe i lilla Long Beach på Long 
Island där jag kunde köpa deras skivor, de jag läst om. Då upptäckte jag 
Slipped Disc Records i Valley Stream, Long Island… […] Tyvärr är det så att 
mitt älskade Slipped Disc Records nyss har tillkännagivit att de ska slå igen; 
för gott. Jag föreslår att vi ger personer som Mike på Slipped Disc Records 
och alla andra oberoende skivaffärsinnehavare som har hjälpt till att forma 
hårdrocken under de senaste 25 åren en stor applåd. Utan dem hade många 
av oss inte existerat… (i alla fall hade vi inte varit så hårdrockiga som vi är).75 

 
Trots den kraftigt minskande skivförsäljningen konsumeras det i dag-
ens digitala tidsålder mer musik än någonsin tidigare (Kusek & 
Leonhard 2005:35) och dessutom har intresset för live-musik återigen 
ökat (Gregory 2012:21).  
     Att biljettpriserna på konserter har skjutit i höjden har emellertid 
inte bara att göra med enskilda artisters girighet. Att turnera med 
stora och påkostade produktioner kostar givetvis pengar och det är 

74 http://www.recordstoreday.com/Quotes (egen översättning) 
75 http://www.recordstoreday.com/Quotes (egen översättning) 
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många som ska ha betalt. Musikskribenten Martin Popoff säger följ-
ande: 
 

Jag har förstått från intervjuer med åtskilliga rockstjärnor att det finns enormt 
många fallgropar där pengar kan försvinna på mer eller mindre illegala och 
korrupta sätt. Och det är en komplicerad bransch där utgiftsposterna är 
många. I samband med till synes framgångsrika turnéer kan man tro att artist-
erna roffar åt sig enorma summor pengar men inte sällan går utsålda turnéer 
faktiskt med ekonomisk förlust. Som utomstående kan man undra hur det är 
möjligt men det är enormt många personer som ska ha betalt för att evene-
mangen ska kunna genomföras. Delar av musikbranschen är väldigt komplic-
erad och det krävs en massa människor för att sätta hjulen i rullning. 
 

Till följd av minskad skivförsäljning (och dyra omkostnader i sam-
band med turnerande) gäller det att försöka tjäna pengar på andra 
sätt. Exempel på det är rockbandet Kiss som (i likhet med många 
andra) erbjuder fansen ett konsertpaket som i deras fall kallas Meet 
and Greet (jfr VIP-experience), riktat till dem som inte bara vill se 
bandet uppträda på scen, utan också träffa medlemmarna backstage. 
Men då får man vara villig att betala omkring 8000 kronor extra.  
     Som nämnts kan anledningen till de kraftigt stigande biljettpris-
erna på konserter misstänkas vara förenad med det faktum att den 
totala skivförsäljningen under senare år varit föremål för en betyd-
ande försäljningsreducering och att dessa ”förlorade” pengar måste 
tas in på annat sätt. Därav de höga biljettpriserna. Chefsredaktören 
för tidningen Classic Rock Magazine, Scott Rowley, skriver följande: 
 

En succéskiva brukande innebära en ”gåva” som kontinuerligt fortsatte att 
generera royalty-pengar för en artist under resten av livet men den minsk-
ande skivförsäljningen […] har inneburit att pengar inte längre rullar in. Hur 
ska man kompensera bortfallet? En lukrativ återföreningsturné, där biljetterna 
snabbt köps upp av trogna fans som desperat vill se sina favoritband en gång 
till och av en yngre generation som gärna vill bevittna de legitima banden, 
oavsett om det är Led Zeppelin, Cream, Van Halen, Mott The Hoople eller 
Kiss (egen översättning).76 
 

Konserter har återigen blivit den huvudsakliga inkomstkällan för 
många musikartister och de som drabbas hårdast av de skenande 
biljettpriserna kan tänkas vara de genuina fansen och supportrarna. 

76 Classic Rock Magazine, issue 141, february 2010, egen översättning. 
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Är de 55 000 människorna som skaffat biljetter till Ullevi-konserten med 
AC/DC riktiga fans, eller är det till stor del inte speciellt intresserade männ-
iskor med mycket pengar som bara tycker att det är en kul grej att gå på ett 
spektakulärt och omtalat hårdrock-evenemang?77 
 

I en värld där underhållningsutbudet är stort konkurrerar många om 
konsumenterna och det anses inte tillräckligt att enbart tilltala de 
redan ”frälsta”, man måste försöka attrahera även andra kategorier 
av publik. Och för att göra det måste man i någon mening komma på 
och erbjuda olika typer av upplevelser och jippon, exempelvis inom 
ramen för VIP-experience.  
     Huruvida strävan att tilltala en publik som så att säga inte själv-
mant eller naturligt kommer till olika evenemang – såsom matcher 
eller konserter – påverkar själva utövarna är svårt att avgöra men det 
är inte alls otänkbart att olika typer av marknadsföring och/eller jipp-
on har en viss inverkan. Att få träffa artister backstage eller matchens 
lirare i fan corner är exempel på en viss typ av jippon. Eventuellt kom-
mer det framöver att bli mer ”sidouppdrag” för utövare inom som-
liga områden och branscher där man är i behov av att öka attraktion-
en för verksamheten ifråga.  
     I Robidouxs (2001:71ff) etnografiska studie av professionell is-
hockey väljer han att medvetet använda begreppet carnivalesque för 
att beskriva matchernas inramning som utgörs av ett rituellt och 
stundtals absurt skådespel. På behörigt avstånd skriker publiken efter 
slagsmål och vedergällning, köper dricka och popcorn, klappar i takt 
med populära hitlåtar, ser personer tävla om bilar och låter sig roas 
av lagets maskot som har rollen av kombinerad hejarklacksledare och 
clown. Det är uppenbart att ishockeymatcherna för många inte betyd-
er mycket mer än en stunds avkoppling; något som inte har särskilt 
stor betydelse i deras liv. För de yrkesverksamma spelarna är det 
dock, som bekant, något helt annat; ”Spelarna är såväl i fokus i denna 
cirkusliknande atmosfär som avskilda från den” (Robidoux 2001:74, 
egen översättning). 
     Det förefaller finnas ett tämligen utbrett missnöje med den kom-
mersialiserade idrotten. I ett samtal mellan sportjournalisten Magnus 

77 Sweden Rock Magazine, nr. 59, mars 2009. 
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Nyström och Toronto Maple Leafs-supportern Tommy Gaston, 84 år, 
angående sporten och pengarna säger den senare:  
 

Det handlar om pengar. De stora pengarna har ändrat allt. Pengar förstör. Det 
var mer lagspel förr. Spelarna var mer hängivna sina lag och lagkompisar. 
Numera är många mest hängivna sina lönecheckar (Nyström 2004:201). 

 
Med viss anknytning till faktorer som lojalitet och hängivenhet, 
menar sportjournalisten Gerald Eskenazi (2004:47) att idrotten har 
genomgått enorma (successiva) förändringar under det senaste halv-
seklet: 
 

När min kärlek till idrott formades, under mina uppväxtår i Brooklyn [New 
York, USA] på 1940- och 1950-talen, var lagens spelare desamma år efter år; 
praktiskt taget under hela min tonårsperiod. Än i dag kommer jag ihåg deras 
namn och vilka nummer de hade… 

 
Att det skulle ha varit bättre förr i den meningen att de aktiva var 
mer genuina och lojala mot såväl sporten som klubbarna är högst 
tveksamt, snarare var det nog så att möjligheterna till att tjäna stora 
pengar var betydligt mindre och att det är anledningen till att går-
dagens stjärnor framstår i ett annat (bättre) ljus än dagens. Dåtidens 
idrottare var förmodligen också ganska intresserade av olika typer av 
ersättningar och förmåner för sitt utövande; Nilsson (1977:130) 
skriver angående fotboll: 
 

Med framgångarna kommer pengarna. Nacka Skoglund bytte klubb för en ny 
kostym. Gunnar Nordahl och Gunnar Gren gjorde det för jobb vid brandkåren. 
Andra gjorde det för en cykel, en bil, en lägenhet eller en radioapparat. 
 

Leif Boork (expertkommentator med ett förflutet som ishockeytränare 
och förbundskapten för ishockeylandslaget) säger: ”Diskussionen om 
spelarlöner har pågått så länge jag kan minnas. Och vi har alltid sagt 
att de har för bra betalt.”78 
     På tal om de ekonomiska ersättningarna säger före detta tennis-
spelaren Björn Borg: ”När jag flyttade till Monte Carlo börjande jag 
inse att det gick att tjäna mycket pengar på tennis och det ville jag 

78 Expressen 2011-11-11. 
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göra. […] Men det var ju verkligen inte så att jag inför varje match 
tänkte att om jag vinner den här matchen kommer jag att tjäna så och 
så mycket” (Borg 1992:112). En liknande uppfattning ger musikern 
Mikael Wiehe uttryck för när han som gäst i teveprogrammet ”Tema: 
Pop och Politik” (SVT, 21 december år 2009) anser att det knappast 
finns någon musiker som ägnar sig åt musik av primärt ekonomiska 
skäl. Trots att det sällan är pengarna som driver och motiverar utöv-
are är det emellertid inte särskilt konstigt att de som livnär sig på sin 
hobby också vill tjäna pengar på sitt utövande eller att de som har 
möjligheten att tjäna pengar också tar den. Sångaren Mick Jagger 
(Rolling Stones) säger: ”Om du inte försöker få så stor ekonomisk er-
sättning som möjligt, då anser jag att du är en dumskalle” (Heatley 
2008:142, egen översättning). Frågor om huruvida det är smart, okej 
eller klandervärt att maximera den ekonomiska ersättningen lyfts 
(om än implicit) av tidningen Expressen som rapporterar att ishockey-
spelaren Linus Klasen under tre år i Malmö Redhawks förväntas tjäna 
sammanlagt 21 miljoner kronor – ”Han spelar inte ens i högsta 
serien.”79 För Linus Klasens del innebär emellertid sådana inkomster 
att han inte behöver bekymra sig för framtida försörjning efter det att 
den aktiva karriären som ishockeyspelare är över. 
     Att försöka få så hög lön som möjligt är förmodligen inget unikt 
för personer som försörjer sig på sin passion även om somliga skulle 
föredra att utövare tackade nej till de riktigt stora pengarna av moral-
iska skäl men kanske ännu mer som ett bevis på ”renheten” där utöv-
andet sker av den rätta anledningen – en djup passion, överordnad 
allt annat. För de flesta är det dock förmodligen absurt att föreställa 
sig exempelvis en elektriker eller ett butiksbiträde som skulle avböja 
en rejäl löneökning för att det skulle strida mot någon form av yrkes-
utövandets inre väsen. Förmodligen skulle inte heller moraliska över-
tygelser hindra särskilt många. Glenn Hysén (dåvarande fotbollsspe-
lare) säger: 
 

79 Expressen 2011-11-10. 
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Det retar säkert en del att vi tjänar pengar på något som från början var en 
hobby. Men jag tror faktiskt att alla människor som fick en sån här chans 
skulle ta den, skulle inte du det? (Hysén & Karlsson 1992:97). 

 
I stort sett samma resonemang framförs av dåvarande ishockeyspel-
aren Börje Salming som säger: 
 

En ishockeyspelare är precis som vilken vanlig människa som helst; erbjuds 
man bättre lön, en bra bostad och det samtidigt passar den övriga familjen så 
tackar man självklart ja (Salming & Karlsson 1991:175). 

 
Olika branscher är förknippade med olika ekonomiska förutsätt-
ningar och omständigheter och utvecklingen har lett till att det i syn-
nerhet inom sport, musik och film existerar mycket stora pengar, 
vilket oundvikligen leder till att många vill ta del av kakan, inte minst 
utövarna själva. Jörgen Jönsson (dåvarande aktiv ishockeyspelare) 
säger: 
 

Överhuvudtaget har lönenivåerna höjts kraftigt inom svensk ishockey. För 
mycket, anser en del. Som spelare håller jag inte riktigt med, för så länge 
klubbarna tjänar stora pengar tycker jag absolut att spelarna ska ha en stor 
del av vinsten. Problemet uppstår när klubbarna får sämre ekonomi, vilket på 
sikt kan bli följden av alltför höga löner (Liljedahl & Jönsson 2008:126). 

 
Jönsson berör i uttalandet ovan den motsättning mellan arbete och 
kapital som grundas i att arbetstagare aldrig – eller åtminstone 
mycket sällan – får full betalning för sina arbetsinsatser och som 
uppenbart existerar även inom verksamheter av hobbyliknande 
karaktär. Essensen i det kapitalistiska samhällssystemet är att arbetar-
klassen producerar ett mervärde som någon annan lägger beslag på 
(Robidoux 2001:20). Det kan alltså betraktas som ett exploaterande 
system där en klass köper arbetskraft av en annan klass, till ett pris 
som understiger det ekonomiska värdet av arbetsinsatsen (Cohen 
1987:42). Att även idrott bedrivs utifrån kapitalistiska principer är 
inte så konstigt och även om utövare på ett eller annat plan är med-
vetna om att de befinner sig i ett kapitalistiskt system är deras möjlig-
heter till motstånd ytterst små och det är svårt att finna något annat 
yrkesområde där hängivenheten och passionen till arbetet är större 
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(Robidoux 2001:192). Det innebär att den passionerade ishockeyspel-
arens, rockgitarristens eller skådespelarens lidelse är så stor att denne 
accepterar de premisser som är rådande inom ramen för yrkesutöv-
andet, trots att det inte sällan innebär exploatering i olika avseenden. 
     Det går förvisso alltid att diskutera vem som ska ha mest betalt och 
hur pengar ska fördelas. Är det arbetsgivaren – oavsett om det hand-
lar om fabriksägaren eller idrottsklubben – eller den arbetande (som 
för all del kan vara bilmontören på det löpande bandet eller centern i 
förstafemman) som ska ha störst ekonomisk tilldelning? Robidoux 
(2001:17, egen översättning) skriver angående professionell ishockey 
att spelarna ”genererar miljontals dollar åt ägarna, arenorna och städ-
erna, liksom åt den myriad av branscher och agenturer som mark-
nadsför produkter direkt eller indirekt genom klubben och/eller 
ligan.” Detta gäller bevisligen inte bara ishockey, utan också fotboll 
och förmodligen i än större utsträckning. Då fotbollsspelaren David 
Beckham år 2003 skrev kontrakt med spanska Real Madrid CF förvänt-
ades klubben de nästkommande fyra åren tjäna omkring en halv milj-
ard kronor enbart på försäljning av matchtröjor med Beckhams namn 
och nummer till supportrarna (Holm 2005a:43). Hur idrott, underhåll-
ning och ekonomi samverkar kommenteras av Börje Salming, dåvar-
ande ishockeyspelare, som säger: 
 

Proffsishockey i Nordamerika handlar minst lika mycket om showbusiness 
som om idrott. Vi är där för att underhålla människor som älskar hockey och 
spänning. Dessutom är vi där för att lagens ägare ska tjäna pengar så att 
verksamheten går ihop (Salming & Karlsson 1991:110). 

 
Robidoux (2001:152) konstaterar att ishockey (i likhet med såväl 
andra sporter som andra områden, t ex den kulturella sfären) är full 
av paradoxer: 
 

I grunden handlar det om big business. Trots det anser media, publik, många 
spelare och tränare att de företagsmässiga inslagen utgör ett hot mot is-
hockeyns existens. Spelarna hyllas för ett utövande som bygger på ”kärlek till 
sporten” och föraktas och anses egoistiska om de låter karriärbeslut styras av 
pengar. Som ett resultat av detta har spelare generellt sett undvikit inbland-
ning i den ekonomiska delen av sporten och bara fokuserat på själva utöv-
andet (Robidoux 2001:152, egen översättning). 
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Att låta andra, såsom agenter och managers, ta hand om de ekonom-
iska aspekterna, inkluderat karriärplanering och olika typer av för-
handlingar, innebär ett visst skydd mot de företagsmässiga sidorna 
av utövandet. Dessutom medför det en eventuell – och önskvärd – 
illusion (i synnerhet gentemot omgivningen) om att pengar inte 
skulle vara så viktigt. Den som däremot framhåller önskan om och 
krav på hög ekonomisk ersättning för sitt utövande drar gärna på sig 
missnöje och kritik från supportrar, journalister och den breda all-
mänheten. I viss mån kan det hela betraktas som ett spel där det 
gäller att ha förmågan att skickligt kunna navigera i spänningsfältet 
mellan själva utövandet och de ekonomiska faktorerna. Idrottsligt och 
konstnärligt utövande rimmar väldigt dåligt med penningbegär, men 
det är inte alldeles enkelt att dra en gräns mellan skälig ekonomisk 
ersättning och ren girighet. 
     Förhållandet mellan den eller de som kan betraktas som arbetsgiv-
are i varierad utsträckning (idrottsklubb, skivbolag, konsertarrangör, 
bokförlag, konstgalleri, film- eller teaterproducent) och själva utöv-
arna kommenteras av Martin Popoff som säger: ”Jag tjänar lika 
mycket pengar på att i egen regi [via Internet] sälja 300 eller 400 böck-
er som jag tjänar på att sälja 5000 böcker genom ett förlagsavtal.” 
Situationen är densamma i musikbranschen där de stora skivbolagen 
i genomsnitt påstås ta över 90 procent av skivförsäljningens netto-
vinst (Jambon och Smetana 2012:32). 
     I en marknadsekonomi är det ofrånkomligt så att utbud och efter-
frågan påverkar den ekonomiska ersättningen. Tidningen Aftonbladets 
kartläggning av lönekostnaden för respektive elitserieklubb säsongen 
2009/10 visar att det dels är stora summor pengar det handlar om, 
dels att det finns stora skillnader klubbarna emellan (tabell 8).  
     Enligt tidningen Aftonbladet låg snittlönen för ishockeyspelare i 
Elitserien år 2005 på 60 000 kronor i månaden, vilket motsvarar en 
årsinkomst på 720 000 kronor.80 Snittlönen år 2011 låg enligt tid-
ningen NWT på 120 000 kronor/månaden, vilket motsvarar en årsin-
komst på närmare 1,5 miljoner kronor.81 Vissa spelare har emellertid 

80 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article315575.ab 
81 NWT 2011-05-31 
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månadslöner mellan 200 000 och 300 000 kronor (vilket motsvarar 
mellan ca 2,5 och 3,5 miljoner kronor per år)82 och somliga tjänar till 
och med över 400 000 kronor i månaden.83 I Allsvenskan84 tjänade fot-
bollsspelarna år 2008 i snitt ca 60 000 kronor i månaden.85 
 
Tabell 8: Elitserieklubbarnas kostnader för spelarlöner säsongen 2009/10.  
Källa: Aftonbladet 2009-09-07. 

 
 

Lag 
 

Kostnad för spelarlöner 
 

HV 71 49 miljoner  
 

Frölunda 49 miljoner 
 

Linköping 49 miljoner 
 

Färjestad 47 miljoner 
 

Modo 37,5 miljoner 
 

Djurgården 37 miljoner 
 

Skellefteå 36 miljoner 
 

Timrå 33 miljoner 
 

Brynäs 31 miljoner 
 

Luleå 31 miljoner 
 

Södertälje 31 miljoner 
 

Rögle 26 miljoner 
 

 
Med anledning av stigande löner inom svensk elitishockey säger 
Fredrik Stillman (sportchef i HV 71) följande: 
 

Helt klart kan man tycka att lönerna börjar att dra iväg och jag tror att smärt-
gränsen är runt hörnet. Och fortsätter det här kan många klubbar få det 
jobbigt.86 

 

82 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article393769.ab 
83 NWT 2011-04-27 
84 Allsvenskan är den högsta divisionen för fotboll i Sverige 
85 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article11401046.ab 
86 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article393769.ab 
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Erik Holmberg (dåvarande sportchef i Modo Hockey) säger att ”visst 
tjänar spelarna bra. Men spelarna har en kort karriär, kanske är de 
värda rejäla löner”, medan Tommy Engström (dåvarande klubb-
direktör i Djurgårdens IF) menar att ”felet är att mellanskiktet under 
stjärnorna har för bra betalt.”87 Håkan Loob (dåvarande sportchef i 
Färjestad BK) kommenterar lönerna i Elitserien på följande sätt: 
 

Problemet är att stjärnornas löner i vissa fall är på över 300 000 kronor per 
månad. Och sedan har vi artistkontrakt som på kort tid ger spelarna väldigt 
mycket pengar. När andra spelare ser de där summorna vill de ha lika mycket 
i lön och då får vi en arbetsam situation.88 

 
För snart 20 år sedan uttryckte sportjournalisten Gunnar Nordström 
(1996:16) en viss oro kring löneutvecklingen inom sportens värld och 
specifikt den nordamerikanska professionella ishockeyn; en oro som 
för all del verkar ha funnits både tidigare och senare: 
 

Har NHL råd att betala sina stjärnor Hollywoodarvoden? Är Wayne Gretzky 
värd 50 miljoner kronor i årslön? Kan Pittsburgh fortsätta skriva ut löne-
checkar till Mario Lemieux på 32 miljoner varje säsong? Keith Tkachuk i 
Phoenix tjänar 42 miljoner, Mark Messier i New York Rangers lika mycket. I 
Vancouver får Pavel Bure 31,5 miljoner av Canucks för att hålla farten uppe 
och skjuta vackra mål. 

 
För att stävja en hejdlös löneutveckling har ägarna i NHL sedan 1970-
talet förespråkat och till och med krävt ett lönetak, något som spelar-
facket (NHLPA) av mer eller mindre naturliga skäl har varit kraftiga 
motståndare till. Efter att hela säsongen 2004/05 ställts in till följd av 
strandade förhandlingar mellan ägarna och fackförbundet angående 
ett nytt kollektivavtal lyckades slutligen ägarna att inför nästkom-
mande säsong (2005/06) driva igenom det långvariga kravet på ett 
lönetak. I korthet innebar det att de samlade spelarlönerna för varje 
enskild klubb säsongen 2005/06 inte fick överstiga 39 miljoner dollar. 
Inför säsongen 2011/12 bestämdes det att en klubbs sammanlagda 
spelarlöner får uppgå till maximalt 64,3 miljoner dollar, vilket mot-
svarar omkring 450 miljoner svenska kronor. Jämfört med svenska 

87 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article393769.ab 
88 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article393769.ab 

 315 

                                                           



förhållanden kan man säga att lönerna för att spela ishockey på 
högsta nivå i Nordamerika ger uppåt tio gånger mer betalt. Lönetaket 
innefattar också en regel om att ingen enskild spelare tillåts tjäna mer 
än 20 procent av lönetaket, vilket innebär att högsta möjliga årslön för 
professionella ishockeyspelare i NHL säsongen 2011/12 var 12,86 
miljoner dollar, vilket motsvarar ca 85 miljoner svenska kronor. Dess-
utom finns det en reglering av lägsta tillåtna årslön och säsongen 
2011/12 låg den på 525 000 dollar (motsvarar ca 3,5 miljoner svenska 
kronor). I samband med en redogörelse för och diskussion om löner-
na är det viktigt att ha i åtanke att de summor som det rapporteras 
om i de allra flesta fall gäller enbart spel i just NHL; om spelaren 
flyttas ner till klubbens farmarlag (i t ex AHL) minskar lönen högst 
avsevärt. 
     Till skillnad från NHL finns det i nuläget inget lönetak i svensk is-
hockey. Mats Ahdrian (dåvarande sportchef i Frölunda Indians) anser 
att klubbarna är tvungna att betala mycket höga löner till spelarna 
och han tror inte heller på en reglering av lönerna: 
 

Det går inte att ha ett lönetak om man inte är överst i näringskedjan. I de 
stora amerikanska ligorna som NHL, NBA och NFL fungerar det, men inte i 
elitserien. Då flyttar spelarna till Schweiz eller Ryssland för att få en mark-
nadsmässig lön. Skulle det bara handla om att vinna mästerskap i Sverige 
hade det varit roligt med lönetak. Men nu handlar det om att konkurrera om 
de bästa spelarna för att inte få en utvattnad produkt.89 

 
Somliga är förargade över de summor som existerar inom diverse 
branscher men oavsett om man med rätta eller inte förfasas över vissa 
utövares (nästintill ofattbara) löner bör man ha i åtanke att det är alla 
vi, i egenskap av konsumenter, som möjliggör dessa löner och före-
tagsvinster. Det är konsumenterna som direkt eller indirekt får stå för 
utövares löner, företags och föreningars vinster, oavsett om pengarna 
kommer från olika typer av sponsring, teveavtal, biljettintäkter eller 
annan försäljning. Då priset för att gå på en elitseriematch i ishockey 
ligger på mellan 200–300 kronor (såvida man vill ha sittplats) säger 
det sig självt att många inte har råd att gå på match efter match hela 

89 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/article5750766.ab 
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säsongen. Vill man dessutom se film på bio, gå på teater eller på 
konsert med någon form av regelbundenhet inser man snabbt att 
pengarna inte räcker särskilt långt; i synnerhet inte om hela familjen 
vill gå på evenemangen. Håkan Loob (klubbdirektör i Färjestad BK) 
säger: 
 

Lönerna är för höga, vi ser också själva över lönerna på alla spelare som inte 
har långa kontrakt. Men vi klarar ju inte att göra detta ensamma på den här 
nivån. Det bekymrar mig att inte alla klubbar tycks vilja ställa upp på det. 
Trots att pengarna på ett högst oroväckande sätt rinner ur klubbkassorna. Vi 
kan bara se till oss själva. Vi har tappat publik och det är entréavgifterna som 
ska betala lönerna.90 

 
Som betalande åskådare är det kanske lätt att tro att t ex elitserie-
klubbarna tjänar grova pengar till följd av de förhållandevis höga 
biljettpriserna men så verkar inte fallet vara. I tidningen NWT (2011-
04-27) rapporteras det att de flesta elitserieklubbar faktiskt redovisade 
ett minusresultat på en eller några miljoner kronor säsongen 2010/11. 
För Frölunda Indians som mot alla förväntningar inte tog sig till slut-
spel säsongen 2010/11 beräknades den ekonomiska förlusten vara 
ofattbara 28–29 miljoner kronor.91 Att Färjestad BK gjorde en ekonom-
isk vinst samma säsong berodde enbart på att laget tog sig längre än 
till kvartsfinal och slutligen vann SM-titeln. Säsongen innan redo-
visade klubben ett minus på två miljoner kronor och tillsammans gick 
elitserieklubbarna den säsongen 25 miljoner back.92 Vissa klubbars 
ekonomiska budget baseras på att laget tar sig till slutspel och minst 
semifinal. 
     Vad gäller inkomster inom elitishockeyn förefaller även klubbled-
ningen i många fall få ganska bra betalt. Enligt Sportsblogg.se93 låg den 
taxerade årsinkomsten för huvudtränarna i Elitserien år 2010 på 
mellan 400 200 kronor och 1 479 900 kronor (medelinkomst: 795 621 
kronor); sportchefernas årslöner låg mellan 376 300 kronor och 
1 170 000 kronor (medelinkomst: 727 655 kronor) och klubbdirektör-

90 NWT 2011-05-31 
91 http://www.sportsday.se/nyheter/hockey/minus-28-29-miljoner-nu-ska-frolunda-spara-rejalt 
92 NWT 2011-04-27 
93 http://ishockey.sportsblogg.se/60021/Han-tjanar-mest-i-elitserien/ 
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erna tjänade mellan 627 300 kronor och 1 537 000 kronor (medel-
inkomst: 1 015 802 kronor).  
     Det är framför allt inom herridrotten som de riktigt stora ekonom-
iska ersättningarna finns (Messner 2002). I radiosportens granskning 
av lönerna i Damallsvenskan94 framkommer det att de är betydligt 
lägre i jämförelse med herrarnas.95 Enligt radiosporten fanns det 
ingen kvinnlig fotbollsspelare som säsongen 2012 hade en taxerad in-
komst på mer än 30 000 kr/mån. För majoriteten av de kvinnliga fot-
bollsspelarna i den högsta divisionen förefaller det vara svårt att kun-
na livnära som fotbollsspelare och enligt radiosporten är Damall-
svenskan ”ett dåligt karriärval.” Även inom sporter där såväl män 
som kvinnor tjänar stora pengar, tjänar männen mest. En studie av 
prispengar i tennis visar att år 2009 var medianinkomsten för de i 
studien inkluderade kvinnliga tennisspelarna omkring 650 000 kronor 
lägre än för de manliga spelarna (Flake et al. 2012:368). 
     Önskan om att kunna tjäna pengar på sitt utövande är emellertid 
inte något som enbart skulle omfatta personer som något raljant be-
skrivs i termer av bristande passion. Det är inte särskilt märkligt att 
den som ser att det finns möjligheter till god ekonomisk ersättning 
också försöker få det; i synnerhet med tanke på den osäkerhet som 
råder vad gäller karriärens längd. Områden som attraherar många, i 
den meningen att många är villiga att spendera pengar på det i en 
eller annan mening, är förenade med möjligheten till god ekonomisk 
ersättning. Ökat (allmänt) intresse leder till ökad ekonomisk ersätt-
ning till utövare, vilket leder till stigande pris. Det säger sig självt att 
det exempelvis blir höga biljettpriser för att kunna avlöna de utövare 
som framträder och uppträder, plus alla omkringkostnader som 
arrangörerna har. Intäkter och utgifter har ökat markant inom flera 
områden, inte minst idrott.  
     En av Sveriges främsta ishockeyspelare genom tiderna, Håkan 
Loob fick av Färjestad BK år 1979 en månadslön på 1 500 kronor (vilket 
motsvarar en årsinkomst på 64 000 kronor i 2013 års penningvärde) 
och hade som proffs i NHL-laget Calgary Flames år 1989 en årslön (in-

94 Damallsvenskan är den högsta divisionen för damfotboll i Sverige. 
95 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5346443. (2012-11-15) 
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klusive olika bonus) på drygt 1,6 miljoner kronor (Dahlén & Loob 
1996:200), vilket motsvarar drygt 2,6 miljoner kronor år 2013.96 Loob 
konstaterar: ”Snittlönen i NHL har ökat från 750 000 kronor 1985 till 
mellan tre och fyra miljoner tio år senare” (Dahlén & Loob 1996:200). I 
sammanhanget med löner och inkomster säger den före detta tennis-
spelaren Björn Borg: ”Jag tjänade ungefär 3,5 miljoner dollar i pris-
pengar under min aktiva karriär. Jämför man med vad spelarna får 
idag var det en droppe i havet. Ingenting. Jag tjänade ungefär lika 
mycket i reklamintäkter utanför banan, tack vare att jag var fram-
gångsrik och vann mycket” (Borg 1992:115f). De omkring sju miljoner 
dollar (inklusive reklamintäkter) som Björn Borg sammanlagt tjänade 
under hela sin aktiva tenniskarriär kan jämföras med Roger Federers 
inkomster som under enbart ett år påstås uppgå till smått sanslösa 
71,5 miljoner dollar – 6,5 miljoner dollar från själva spelandet och 
ytterligare 65 miljoner dollar från sponsring och reklam.97 
     Att det har skett en markant inkomstökning inom delar av sport-
ens värld står bortom allt tvivel. Medellönen per säsong för ishockey-
spelare i NHL var 18 000 dollar år 1966; 40 000 dollar år 1972 och 
90 000 dollar år 1976 (Salming & Karlsson 1991:87). Säsongen 1999/00 
var medellönen drygt 1 135 000 dollar (medianlön: 700 000 dollar) och 
ett fåtal, närmare bestämt 20 spelare, hade årslöner på mellan 5,4–10,3 
miljoner dollar (Robidoux 2001:appendix B). Anledningen till de 
kraftigt ökade lönerna inom vissa delar av idrotten tillskrivs åtmin-
stone delvis uppkomsten av spelaragenter under 1970-talets början 
(Mason & Slack 2001:170), vilka har till uppgift att förhandla fram 
gynnsamma kontrakt för de spelare/utövare som de representerar. 
Antalet spelaragenter har dessutom ökat drastiskt under åren i och 
med ökade möjligheter att tjäna stora pengar på att företräda idrott-
are (Mason & Slack 2001:177).  
     Det kan tyckas att lönerna har skenat iväg till en närmast horribel 
nivå. Exempelvis skrev ishockeymålvakten Martin Brodeur år 2006 
på ett sexårskontrakt med den amerikanska klubben New Jersey Devils 

96 Omräkningen av lön till 2011 års penningvärde har gjorts med hjälp av SCB:s 
prisomräkningstjänst: http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649 
97 http://www.forbes.com/athletes/list/ 
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värt närmare 250 miljoner svenska kronor (Brodeur & Cox 2009), 
vilket i genomsnitt blir omkring 41,5 miljoner kronor per år, och en-
ligt tidningen Aftonbladet (2009-07-22) uppges fotbollsspelaren Zlatan 
Ibrahimović98 ha haft en årslön från sin dåvarande klubb FC Barcelona 

på ca 126 miljoner kronor, vilket blir omkring ofattbara 345 000 
kronor om dagen! Och det finns sannerligen fler som fått bra betalt 
för sitt idrottsutövande: Randy Johnson fick år 2000 närmare 13,5 
miljoner dollar för att under en säsong spela baseball för Arizona 
Diamondbacks; samma år skrev basketspelaren Shaquille O´Neal på ett 
treårskontrakt med Los Angeles Lakers värt 88,4 miljoner dollar och år 
2001 undertecknade Brett Favre (amerikansk fotboll) ett tioårskon-
trakt med Green Bay Packers som skulle ge honom 100 miljoner dollar 
(Messner 2002:xvi). Då basketspelaren Michael Jordan befann sig på 
toppen av sin karriär tjänade han årligen över motsvarande 200 milj-
oner svenska kronor på själva spelandet och ytterligare ca 700 milj-
oner kronor i reklamintäkter (Eitzen 2001d:236). För fotbollsspelare i 
engelska Premier League låg genomsnittslönen omkring år 2000 på 
motsvarande ca fem miljoner svenska kronor per säsong (Boon 2001). 
Även inom nöjesbranschen finns det en hel del pengar att hämta, 
åtminstone för vissa. Virginmedia.com upplyser att Mick Jagger i 
Rolling Stones hittills skrapat ihop en förmögenhet på drygt 2,9 milj-
arder kronor och Elton John påstås vara god för närmare 2,3 miljarder.  
     De nästintill ofattbara summor pengar det rapporteras om att som-
liga tjänar, alternativt kommer att tjäna, kan emellertid vara delvis 
missvisande. I anknytning till det skriver sportjournalisten Gerald 
Eskenazi (2004:172, egen översättning) följande: 
 

Ingen borde bli förvånad över att de flesta sportjournalister saknar utbildning i 
och erfarenhet av redovisning, än mindre ekonomi. Det var anledningen till att 
många av mina kollegor [under 1970-talet] drogs med i det här nya pratet om 
enorma ekonomiska ersättningar, med rapporter om en ändlös kran ur vilken 
rikedomen flödade. I mångt och mycket är det likadant i dag: dryftandet av 
”miljontals” dollar. Vid närmare granskning visar det sig att somliga av dessa 
kontrakt i praktiken inte är särskilt mycket mer värda än pappren de är skrivna 

98 Enligt affärstidningen Forbes Magazines ranking av världens 100 bäst betalda idrottare år 2013 
låg Zlatan Ibrahimović på 76:e plats med en årsinkomst (inklusive reklamintäkter) på 19,7 miljoner 
dollar, vilket motsvarar drygt 135 miljoner svenska kronor. 

 320 

                                                           



på. Även inom den exempelvis ekonomiskt stabila amerikanska fotbollen kan 
man regelbundet läsa om flerårskontrakt som kommer att ge spelare åtskilliga 
miljoner dollar, men i stort sett vartenda kontrakt i National Football League 
[NFL] saknar garantier angående dess längd. Med andra ord: En spelare kan 
underteckna ett kontrakt som är värt, låt säga fem miljoner dollar under loppet 
av fyra år. Men klubben kan bryta kontraktet efter ett år. Eller två år. Det 
viktiga, bärande ordet [när det gäller dessa kontrakt] är ”potentiellt.” Kontrakt 
har potentiellt värde. I [exempelvis] amerikansk fotboll är det enda som är 
säkert den bonus [signing bonus] som betalas ut i samband med att spelaren 
skriver på för klubben. 

 
Även Robidoux (2001) för en diskussion om idrottares kontrakt och 
den ekonomiska ersättningen (i detta fall inom nordamerikansk is-
hockey) och påvisar att det i praktiken blir en markant skillnad i lön 
beroende på om en spelare lyckas hålla sig kvar i den högsta ligan 
NHL eller skickas ner till farmarligor som AHL: 
 

Ett konkret exempel på tvåvägskontrakten är fallet med Reds målvakt Paul 
Proux. I en artikel i Troy Examiner framgår det att ”Proux kommer att tjäna 
400 000 Cdn [kanadensiska dollar] om han håller sig kvar i NHL, och endast 
55 000 om han blir nedflyttad till farmarligan.”99 Under den tid som Proux 
spelar med Troy Reds istället NHL-klubben går han alltså miste om ungefär 
86 procent av sin lön (Robidoux 2001:158, egen översättning). 
 

De flesta ishockeyspelare som har kontrakt med något NHL-lag har 
just ett så kallat tvåvägskontrakt, vilket i praktiken innebär en enorm 
skillnad i lön beroende på om man lyckas behålla sin plats i NHL-
laget eller blir nedflyttad till klubbens farmarlag. Enligt internetsajten 
capgeek.com kommer exempelvis den 20-åriga Jonas Brodin (f.d. 
Färjestad BK) säsongen 2013/14 att tjäna motsvarande ca 6,5 miljoner 
svenska kronor (plus eventuell bonus baserad på prestation) om han 
behåller sin plats i Minnesota Wild men ”endast” motsvarande 500 000 
svenska kronor om det blir spel i farmarlaget Houston Aeros. Åtskilliga 
svenska ishockeyspelare som gjort mer eller mindre succé i Elitserien 
och därav fått pröva lyckan i NHL har dessvärre fått tillbringa den 
mesta tiden i farmarligan och många av dessa spelare har efter bara 
någon enstaka säsong (eller mitt under den första säsongen som i det 

99 En kanadensisk dollar motsvarar ca 6,50 svenska kronor år 2012.  
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uppmärksammade fallet Dick Axelsson) återvänt till Sverige; inte 
som de mångmiljonärer vi har låtits tro av medias rapportering 
     Robidoux (2001:186f) hävdar att yrkesishockeyspelare i Nord-
amerika (vilka givetvis omfattar betydligt fler än stjärnorna i NHL) i 
genomsnitt inte tjänar särskilt mycket pengar på sin ishockeykarriär 
som för den genomsnittliga spelaren påstås vara i endast fem år. 
Visserligen finns det spelare som tjänar enorma summor (och som 
också kan hålla liv i karriären under många år) men för de flesta är 
intäkterna från den aktiva tiden som ishockeyspelare faktiskt inte sär-
skilt stora.  
 

Verkligheten är sådan att om inte spelarna investerar sina pengar ytterst nog-
grant och/eller lever långt under sina tillgångar, lämnar de ishockeyn inte bara 
med ett socialt och utbildningsmässigt handikapp, utan också utan ekonom-
iskt kapital som initialt föreföll vara den enda påtagliga kompensationen 
(Robidoux 2001:187, egen översättning). 
 

Även Tim Collins – Aerosmiths före detta manager – kommenterar 
ekonomiska förhållanden och uppger att bandets succéartade turné 
år 1984 förvisso drog in fem miljoner dollar i biljettintäkter men att 
medlemmarnas ekonomiska ersättning – efter alla omkostnader – i 
slutändan ”endast” blev 200 000 dollar (omkring 1,5 miljoner svenska 
kronor) netto per person (Davis & Aerosmith 2003:425). Att under 
något enstaka år tjäna omkring eller över en miljon kronor är sanner-
ligen inte fy skam men i branscher där framtiden är minst sagt eko-
nomiskt osäker räcker inte ens sådana summor särskilt länge om det 
inte kommer in ytterligare inkomster. En fotbollsspelare i Rodericks 
(2006b: 162f, egen översättning) studie säger följande angående utöv-
andet och den ekonomiska ersättningen: 
 

…i början ville jag bara spela fotboll, jag brydde mig faktiskt inte alls om 
pengarna. Efter några år, när man har spelat en massa fotboll blir pengar 
mycket viktigare. Man köper ett hus och man har en flickvän eller fru, så 
inkomsten blir överordnad upplevelsen av att på vilken nivå som helst få 
spela fotboll. […]  …när man har varit fotbollsspelare ett tag inser man att det 
är ett jobb och att man måste försöka få så bra betalt som möjligt. […] Att 
försörja sig som fotbollsspelare är säkert ett underbart jobb om man tjänar 
10 000 [engelska] pund i veckan, som många av spelarna i Premier League 
gör, men i och med att man hamnar längre ner i divisionerna så… 
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En före detta tennisspelare i Stiers (2005:69) studie säger följande an-
gående den privatekonomiska situationen: 
 

Så var man helt plötsligt hemma hela tiden och hade inga större inkomster 
heller. Jag hade fru och tre barn och hus och vi hade levt ett ganska rikt liv 
och unnade oss allt utan att titta på prislappen. Så jag insåg att fortsätter det 
så här i tio år, klarar vi oss inte livet ut. 

 
I och med att många saknar såväl efterfrågad formell utbildning som 
önskvärd arbetslivserfarenhet – från något yrke av mer traditionell 
karaktär – kan somliga betrakta det framtida yrkeslivet som ganska 
begränsat vad gäller möjligheterna att välja arbete. Att bli medveten 
om att inkomsterna snart kommer att upphöra eller kraftigt minska 
kan förståeligt innebära att man som utövare försöker trygga fram-
tiden medan man kan. En sådan situation redogör Börje Salming för i 
sina memoarer där han erkänner att pengarna var den största driv-
kraften de sista säsongerna som ishockeyproffs i NHL:  
 

Jag ska vara ärlig och erkänna att de sista åren i NHL spelade jag för 
pengarna. Jag insåg att det helt enkelt inte fanns nåt annat jobb som skulle 
ge mig flera miljoner per år och, eftersom lönerna trappats upp, såg jag en 
rejäl möjlighet att samla på mig en förmögenhet på några år (Salming & 
Liljedahl 2000:158). 
 

En före detta professionell tennisspelare i Stiers (2009:65) studie vars 
tenniskarriär inte genererat tillräckligt med pengar för ett ekonomisk 
oberoende säger: 
 

Om man börjar jobba som tennisinstruktör tjänar man ju ingenting. Så när 
dom ringde från Tyskland och frågade: ”kan du komma ner och spela några 
matcher?”, var det så pass mycket pengar att det var klart att jag gjorde det. 
Jag gjorde det enbart för pengarnas skull faktiskt. 
 

Det är lätt att få intrycket att alla idrottare, musiker, skådespelare 
med flera tjänar en förmögenhet på sitt utövande. En sådan uppfatt-
ning är bevisligen felaktig och bland dem som emellertid försörjer sig 
på sitt stora intresse är det endast en bråkdel som blir riktigt för-
mögen på det. Som elitishockeyspelare i Rögle BK tjänade Jörgen 
Jönsson 19 000 kr/mån det första året och 22 000 kr/mån det andra 
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(Liljedahl & Jönsson 2008:123). Detta var visserligen i början av 1990-
talet och ingen kunde då veta vad framtiden skulle föra med sig för 
Jönsson men det var ändå långt ifrån de ”fantasisummor” alla dessa 
idrottare påstås tjäna. Det här kommenteras också av musikern 
Herman Rarebell som hävdar att ”rockstjärnor” inte på långa vägar 
tjänar de enorma summor som fansen tror (Rarebell & Krikorian 
2011:68). I sammanhanget med inkomster och dess storlek kan före 
detta boxaren Åsa Sandell citeras som säger: ”I toppen finns några få 
stjärnor som tjänar storkovan. De flesta boxare kan inte ens försörja 
sig på den sport de älskar” (Sandell 2009:139). Denna erfarenhet delas 
av Wacquant (1995:505) som menar att människor i allmänhet har en 
felaktig uppfattning om att boxare generellt tjänar stora pengar. Själv 
upplevde Åsa Sandell ekonomiska bekymmer och skriver i samband 
med (den uppfattat nödvändiga) flytten till den amerikanska staden 
New York: ”Jag svettas över hur jag ska få ihop min tillvaro ekonom-
iskt…” (Sandell 2009:163). Musikern Muddy Waters säger angående 
möjligheten att tjäna pengar inom sitt område: 
 

Det finns inga pengar i den sortens blues som jag spelar. Man tjänar hyfsat 
när man är etablerad som jag, men man slår inte igenom över en natt och 
tjänar miljoner, du vet… inte en chans (Heatley 2008:125, egen översättning). 
 

Det är viktigt att poängtera att den ekonomiska ersättningen ser 
väldigt olika ut utövare emellan och mellan branscher. I anknytning 
till modebranschen konstaterar Neff et al. (2005:313) följande: 
 

En supermodell kan tjäna 7000 dollar i timmen på en modevisning. […] Under 
superstjärnenivån kan den ekonomiska ersättningen till framgångsrika foto-
modeller vara så hög som 10 000 dollar per dag. En modell med ett års 
erfarenhet, som gör jobb åt en exklusiv tidning, kan tjäna 3500-5000 dollar 
om dagen. Men den modell som precis börjat i branschen kan tjäna så lite 
som 125 dollar på en hel dags arbete för samma exklusiva tidning.  
 

Enligt en studie av Mogelof och Rohrer (2005:97) låg årsinkomsten för 
musiker i en regional och mindre prestigefylld symfoniorkester på 
omkring 130 000 kronor (ca 11 000 kr/mån), medan årsinkomsten för 
musiker i en större och mer prestigefylld orkester låg på omkring 
550 000 kronor (ca 46 000 kr/mån). Roderick (2006b:23f, egen översätt-
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ning) menar att ”det är en vanlig (och till största del inbillad) uppfatt-
ning att fotbollsspelare har astronomiska löner. Några få spelare har 
väldigt bra betalt; trots det är inte lönerna i The Football League100 till 
närmelse så generösa.” De som exempelvis spelar ishockey i lägre 
divisioner tjänar inte i närheten av vad elitseriespelarna gör. Jari 
Kaivola, ledamot i Blackbugs (supporterförening till Karlskrona Hockey-
klubb som spelar i Division 1) hävdar att de bättre ishockeyspelarna 
(vanligtvis förstafemman och förstemålvakten) i Division 1-klubbarna 
tjänar omkring 120 000 kronor per år, vilket motsvarar en månadslön 
på 10 000 kronor.101 Därefter minskar lönen i relation till bedömd 
skicklighet och de sämst betalda spelarna kan ha årslöner på mellan 
30 000 och 50 000 kronor.  
     Det säger sig självt att det är svårt att klara uppehället om man inte 
tjänar mer än omkring 10 000 kronor i månaden, vilket resulterar i att 
många måste ha ett annat arbete vid sidan av för att klara sin försörj-
ning (Mogelof & Rohrer 2005:98). En symfonimusiker säger följande 
angående en kollegas ekonomiska situation: 
 

Jag förstår inte hur hon klarar sig. Hon har ingen annan inkomst än den från 
orkestern och det är under 20 000 dollar om året. Hon lever på ris och bönor, 
och hon är så mager att hon försvinner om man tittar på henne från sidan 
(Mogelof & Rohrer 2005:103, egen översättning). 

 
Det verkar emellertid inte vara så att de som tjänar stora pengar på 
ett specifikt utövande är mer nöjda än de som tjänar mindre eller till 
och med dåligt med pengar på detsamma. Mogelof och Rohrer 
(2005:107, egen översättning) hävdar uttryckligen att: 
 

…resursstarka och prestigefyllda miljöer leder inte nödvändigtvis till högre 
grad av tillfredsställelse. […] Med tanke på betydelsen för människor att upp-
leva [personlig] utveckling och utöva inflytande är det betryggande att se hur 
möjligheter till utveckling och inflytande inte nödvändigtvis är förenade med 
materiella resurser, utan till och med kan uppkomma genom brist på sådana.  

 

100 The Football League är en engelsk fotbollsliga bestående av 72 klubbar fördelade på tre 
divisioner. 
101 http://www.klubben.se/blackbugs/3659-template-p2-16809.html 
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Forskning har visat att bland människor som inte är bokstavligen 
fattiga har ökade inkomster liten eller övergående inverkan på upp-
levelsen av lycka (Ahuvia 2008:491). Att pengar inte skänker lycka 
och inte heller leder till en problemfri tillvaro kan relateras till sång-
erskan Madonnas resonerande: 
 

Ju mer pengar man har desto mer bekymmer har man. Jag gick från att inte 
tjäna några pengar till att tjäna i jämförelse mycket och det har bara medfört 
problem. Livet var enklare när jag inte hade några pengar, när jag knappt 
överlevde (Heatley 2008:141, egen översättning). 

 
Duff McKagan (dåvarande basist i Guns N’ Roses) kommenterar livet 
som rik rockstjärna och säger:  
 

När man är fattig som fan vet man inget annat och är rätt lycklig ändå. […] 
Visst fan är det bättre nu… men jag vet inte om jag är så jävla mycket mer 
lycklig (Tengner 2011: 437). 

 
En i stort sett identisk uppfattning framhåller Ace Frehley (f.d. Kiss) 
som säger: 
 

Givetvis är det trevligt med pengar, särskilt om man inte tidigare har haft sär-
skilt mycket. Med pengar kan man köpa frihet, inte nödvändigtvis lycka, och 
det är en måttstock på framgång. Men om man är en seriös musiker finns det 
inget som kan jämföras med att uppträda i en fullsatt arena inför 20 000 fans 
(Frehley et al. 2011:140, egen översättning).  

 
Även låtskrivaren Andreas Carlsson resonerar kring ekonomisk och 
materiell rikedom och skriver: 
 

…om sanningen ska fram så spelar Ferrarin och huset i Hollywood idag 
väldigt liten roll. Materiella ting blir oftast en börda. Kanske behöver man en 
gång ha haft alla prylar som man önskat sig för att inse det. Det är trots allt de 
små sakerna som oftast inte kostar någonting som räknas, som vänner och 
relationer. Resten faller rätt platt (Carlsson 2010:251).  

 
Joey Kramer (trummis i Aerosmith) har i stort sett samma erfarenhet 
och åsikt och säger följande: 
 

När jag först fick möjligheten att skaffa finare saker som bilar, stereoanlägg-
ningar och kameror var det trevligt. Det var också något nytt för mig eftersom 

 326 



jag aldrig tidigare hade haft den sortens ekonomisk frihet. Men allt eftersom 
livet gick vidare och jag mognade, upptäckte jag att alla ”prylar” och det 
bekväma livet var en del av den fälla jag satt i. Jag bedövades av pengar och 
allt det kunde förse mig med i lika hög grad som jag tidigare hade bedövats 
av droger och alkohol. […] Det tog mig lång tid att inse hur lite det stora huset 
och den storslagna livsstilen betydde för mig. Det var ingen som tvingade mig 
att bli delaktig i allt det här och visst kunde jag uppskatta det, men det var inte 
det som bar upp mig (Kramer et al. 2009:227, egen översättning).  

 
Till viss del instämmer gitarristen Slash (dåvarande i Guns N’ Roses) i 
de ovanstående uttalandena om framgång och rikedom när han 
säger: 
 

Livet blir inte enklare med framgång. Nu handlar det om en jävla massa 
businessproblem, amorteringar, avbetalningar på bilen, möten med advok-
ater. Och ändå ska vi vara kreativa (Tengner 2011:429). 

 
Åsikten om att framgång och rikedom först och främst medför 
bekymmer delas emellertid inte av alla. Musikern Noel Gallagher 
(Oasis) säger: 
 

De [andra mindre ekonomiskt framgångsrika musiker] frågar: ”Hur är det?” 
och jag svarar: ”Toppen.” Sedan fortsätter de [med en empatisk röst], ”Tja, 
vet du vad? Jag skulle verkligen avsky att vara i din situation, mannen. Jag 
menar, ditt liv måste vara väldigt besvärligt.” Och jag tänker, vadå? Du har 
sålt två jävla skivor i Gloucester och så säger du att du skulle avsky att vara i 
min position? Jag har en jävla Rolls-Royce och en skitstor herrgård och ett 
flygplan och du skulle avsky att vara mig? Ha, inte alls så mycket som jag 
skulle avsky att vara du…” (Heatley 2008:145, egen översättning). 

 
En i viss mån jämförbar uppfattning uttrycks av en musiker i Brad-
shaw et als. (2005:229, egen översättning) studie som kommenterar den 
stundtals idealiserade bilden av bohemlivet: ”Jag tycker att den här 
grejen med den kämpande artisten bara är en massa skitsnack, så vill 
väl ingen egentligen ha det…” Liknande åsikt framträder även bland 
somliga konststuderande som tvärt emot den mytiska bilden föredrar 
det trygga familjelivet framför det oberoende bohemiska livet 
(Røyseng et al. 2007:7). 
     Dock kan det vara skillnad mellan hur man vill ha det och hur 
verkligheten ser ut. Medan en del väljer att kompromissa med sina 
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konstnärliga ideal och helt enkelt väljer pengar och en sorts trygghet 
framför konstnärlig integritet (t ex musiker som uppträder med 
andras låtar på bekostnad av de eget komponerade) finns det andra 
som inte gör så: 
 

…för de musiker som framträder med originalmusik [eget komponerat 
material] blir ett deltagande i den kreativa processen ett mål i sig. Gång på 
gång förklarade de intervjuade att den kreativa processen är mycket viktigare 
än det som cover-musiker vanligtvis värdesätter, dvs. att tjäna pengar (Groce 
1989:399, egen översättning). 

 
För att få ihop tillvaron ekonomiskt är till exempel många musiker 
tvingade till ett kontinuerligt turnerande; Ramones genomförde i snitt 
en spelning var tredje dag, året runt i 22 år och Arturo Vega, bandets 
Creative Director, säger: ”Vi tog paus från turnerandet enbart för att 
spela in skivor”(True 2005:240, egen översättning). Phil Taylor redogör 
för en identisk tillvaro under de år han var trummis i Motörhead: 
 

Vi tänkte inte särskilt mycket på pengar för vi var alltid så förbannat upptagna 
och vår svindlande manager Doug Smith – var du än befinner dig din jävel, 
hoppas jag att du dör och ruttnar i helvetet – höll oss sysselsatta hela tiden. 
Vi var ute på turné nio månader om året om när vi kom hem fick vi ett par 
dagar ledigt, sedan in i studion för att skiva nya låtar och spela in en ny skiva, 
ett par dagar ledigt efter det och sedan ut på turné igen. I slutet av 1970-talet 
och under hela 1980-talet tror jag faktiskt att vi var ett av de hårdast 
arbetande rockbanden i hela världen (egen översättning).102 
 

Även inom andra branscher framträder respektive tävlar många ut-
övare tämligen frekvent. De som exempelvis livnär sig på rodeo del-
tar i uppåt 100 tävlingar per år (Forsyth & Thompsons 2007:399) och 
de professionella ishockeyspelarna i NHL spelar över 80 matcher per 
säsong. 
     Det förefaller vara stora skillnader mellan dels branscher, dels ut-
övare inom samma bransch i avseende på hur mycket man tvingas 
arbeta och hur mycket man utifrån eget önskemål behöver eller vill 
arbeta.  
 

102 http://www.metalliville.co.uk/bankup/INTERVIEWS%20Folder/Phil%20Taylor.htm 
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Metallica till exempel, har bara släppt nio skivor på sjutton år. AC/DC, Rush… 
Om man har möjligheten och de ekonomiska förutsättningarna att inte spela 
musik hela tiden är chansen stor att man inte heller spelar musik hela tiden. 
Så man kan säga att Metallica, AC/DC och Rush har musiken som deltids-
arbete i jämförelse med ett band som Motörhead. Jag vet inte om Motörhead 
behöver släppa skivor jämt och ständigt men jag antar att de är tvingade till 
ett kontinuerligt turnerande för de tjänar förmodligen inte särskilt mycket 
pengar på sina skivor. Det är ganska lustigt att vi som vill konsumera musik 
av AC/DC, Metallica och Rush på sätt och vis drar det korta strået i och med 
att de kan ha musicerandet som ett deltidsarbete. 
 

Martin Popoff, musikskribent 
 
Det är kanske lätt att tro att alla de artister som på olika sätt figurerar 
i det offentliga har sitt på det torra, ekonomiskt sett. Men så behöver 
det inte alls vara. Medlemmarna i många rockband (exempelvis Anvil, 
Tyketto och Riot) som med varierad regelbundenhet släpper nya 
skivor och turnerar kan inte alls försörja sig enbart på musiken, utan 
tvingas ha andra så kallade dagjobb. Inte heller kan alla de vars 
musicerande bevisligen har genererat enorma summor pengar luta 
sig tillbaka och slippa bekymra sig över den ekonomiska situationen. 
Ett sådant exempel är basisten John Levén som efter några mycket 
framgångsrika år med bandet Europe tvingades att ta ett ordinärt 
arbete – bakom disken på Systembolaget i Nacka – och som vid tid-
punkten som småbarnsförälder sade: ”Här har man sålt i alla fall tio 
miljoner plattor och så har man inte råd med blöjor ens.”103  Man kan 
fråga sig hur sådant här är möjligt. Bevisligen kan en anledning vara 
att artisterna har tecknat dåliga kontrakt som medför att de själva får 
en tämligen liten del av de sammanlagda intäkterna. I början av karri-
ären är många artister unga och ivriga att få spela in skivor och turn-
era och då är det lätt att man förbinder sig till kontrakt som senare 
visar sig inte vara särskilt ekonomiskt gynnsamma. Från musikers 
levnadsberättelser framkommer det också att managers och skivbolag 
kan vara ytterst ovilliga att betala ut genererade intäkter i kontanter 
eller motsvarande. Istället för att få de inte sällan stora summor 
pengar det handlar om insatta på ett bankkonto (eller liknande) kan 
musikerna förses med betalkort för de dagliga inköpen (Marcello & 

103 Sweden Rock Magazine, nr. 75, oktober 2010. 
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Johansson 2012) eller ges någon form av ”fickpengar” (Kling 2012). 
Ozzy Osbourne berättar att då han var sångare i bandet Black Sabbath 
under 1970-talet var det svårt att få ut kontanter men lätt att få köpa 
exempelvis en bil (Osbourne & Ayres 2009). Samma sak återges av 
gitarristen i bandet, Tony Iommi, som berättar: 
 

…så fort vi ville ha något så ringde vi bara upp [managern Patrick Meehan] 
och sade exempelvis: ”Jag vill köpa en ny bil.”  
Och han svarade: ”Jaha, okej, vad för bil?”  
I mitt fall en Lamborghini eller en Rolls-Royce eller vad det nu var.  
”Var finns den?” 
Jag talade om var den fanns. 
”Vad kostar den?” 
Jag talade om vad de skulle ha för den. 
”Jag skickar en check till dem och ser till att du får bilen.” 
Och det var det. Samma sak om jag ville köpa ett hus: ”Var ligger huset? Hur 
mycket kostar det?” 
Och sedan var huset mitt. Det var så vi levde, även om vi aldrig såg till några 
betydande mängder reda pengar, trots att det fanns massor. Vi fick en del 
pengar insatta på banken, men inga stora mängder. Men för oss som kom 
därifrån vi kom var det strålande att ha några hundra pund på banken. Jag 
tror faktiskt aldrig att vi hade någon aning om hur mycket pengar vi verkligen 
tjänade. Vi hade förvisso revisorer inblandade, men ifrågasatte aldrig deras 
roll eller vem de egentligen rapporterade till. ”Äh, de kommer från en stor 
revisionsbyrå, det måste vara okej.” Vi hade ingen aning alls om den affärs-
mässiga sidan av saker och ting (Iommi & Lammers 2013:66). 

 
I likhet med medlemmarna i Black Sabbath upplevde sångaren i Saxon 
Biff Byford att management på 1980-talet var villiga att förse musiker-
na med diverse prylar och kaptalvaror men inte kontanter (Byford & 
Tucker 2007). 
     Om man är cynisk, eller för all del realistisk, kan managements 
agerande ses som en ytterst medveten strategi att undanhålla pengar 
genom att de dagliga löpande utgifterna inte i närmelse kommer upp 
i de summor som somliga artister drar in (och har varierad laglig så-
väl som moralisk rätt till) genom skivförsäljning, turnéer, merch-
andiseförsäljning och annat. Ett band som mest befinner sig på turné 
behöver dessutom inte ha särskilt mycket ”egna pengar” då utgift-
erna för det dagliga livet (boende, mat etc.) bakas in i overhead-kost-
naderna (Iommi & Lammers 2013:123).  
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     Mason och Slack (2001) konstaterar att agenter inom idrotten (i lik-
het med managers inom musikbranschen) ofta har egna ekonomiska 
intressen som inte alltid gynnar deras klienter. I anknytning till ett så-
dant påstående poängterar Sharma (1997:762) att relationen mellan 
agent och idrottare kan liknas vid relationen mellan exempelvis 
advokat–klient eller läkare–patient där den ena parten har ett betyd-
ligt större kunnande (inom detta fall juridik respektive medicin) än 
den andra. Agenter och managers har i jämförelse med idrottare och 
musiker i de allra flesta fall större kunnande vad gäller såväl ekonomi 
(inkluderat finansiell planering och lagstiftning) som förhandlings-
teknik och upprättande av kontrakt. Det är bland annat detta kun-
skapsövertag som möjliggör att pengar och eventuella andra materi-
ella värden kan undanhållas eller förskingras på olika sätt och i vari-
erad omfattning. 
     En annan förklaring till somliga artisters dåliga ekonomiska situ-
ation kan vara att de innan inspelningen av en skiva ibland får så 
kallade förskott, vilka grundar sig på uppskattad kommande skivför-
säljning. Det ekonomiska förskottet kan liknas vid ett räntefritt lån 
som artisten får i väntan på sina royalties, vars nivå finns reglerad i 
skivkontraktet. Syftet med ett förskott är att täcka levnadskostnader i 
väntan på att den föreliggande skivan ska generera intäkt. Dessa eko-
nomiska förskott (som förvisso verkar ha varit mycket mer generösa 
under tidigare decennier) förväntar sig skivbolagen givetvis att få till-
baka och i de fall den faktiska försäljningen inte motsvarar den tid-
igare prognosen (dvs. artistens royalties täcker inte förskottet) får 
artisten uppenbart inga pengar förrän skivan sålt tillräckligt mycket. 
Cann (2007:206) hävdar att det är sällan som artister blir formellt åter-
betalningsskyldiga (om förskottet inte täcks av skivförsäljningen) 
men skivbolagen betalar heller inte ut några royalties förrän förskott-
et är täckt. Dessutom hävdar Cann (2007:206, egen översättning) att 
skivbolagen vanligtvis är tämligen innovativa vad gäller möjligheter 
att slippa betala artisterna för deras arbete: ”När du väl har fått ett 
skivkontrakt kommer du att upptäcka att medan du är musikaliskt 
kreativ är skivbolaget kreativt vad gäller sätt att hålla på pengarna 
och slippa betala ut dem till dig.” 
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     Från levnadsberättelser kan man misstänka att skivbolagen inte 
alltid är sanningsenliga vad gäller hur mycket specifika skivor har 
sålt. Biff Byford som är sångare i Saxon poängterar att de är musiker – 
inte revisorer – och att det är svårt att hålla koll på de ekonomiska 
aspekterna (Byford & Tucker 2007:126). Byford skriver i sina memo-
arer: 
 

Vi säljer med all säkerhet en massa skivor [inkluderat de tidigare inspelning-
arna] och de går ju också att köpa digitalt, så det måste finnas hundra tusen-
tals pund någonstans. […] Det är enormt svårt att få några svar från skiv-
bolagen, det är alltid samma visa: ”Äh, bry er inte om det nu, ni har fortfar-
ande avräkning kvar; vilket betyder att förskottet vi fått inte har täckts ännu av 
skivförsäljningen.  
”Jaha, hur mycket avräkning är det kvar då?” 
”Det är så mycket att ni inte ens vill veta det.” 
”Varför skulle vi inte vilja veta det?” 
” Tänk inte på det. Ni har inte sålt tillräckligt för att täcka förskottet, siffrorna är 
röda, så vad spelar det för roll?” (Byford & Tucker 2007:130f, egen översätt-
ning). 
 

Vad gäller den ekonomiska ersättningen och den ekonomiska situ-
ationen är det dessutom så att den eller de i bandet som komponerar 
musiken (och skriver texterna) i och med det får större ekonomisk till-
delning i jämförelse med de medlemmar som ”bara” spelar på skiv-
orna. Vad gäller exempelvis Europe har inte den tidigare nämnda 
basisten John Levén komponerat särskilt många låtar och kom därför 
(när bandet lades på is) att befinna sig i en betydligt sämre ekonomisk 
situation än exempelvis sångaren Joey Tempest som på egen hand 
samt tillsammans med andra komponerat majoriteten av bandets 
låtar.  
     Just det här med upphovsrätten och vem som komponerar vad, 
kan hanteras på olika sätt. Lemmy som är sångare och basist i bandet 
Motörhead säger att de inledningsvis bestämde sig för att samtliga tre 
medlemmar skulle stå som kompositörer till bandets alla låtar – även 
om det i praktiken var Lemmy och gitarristen Eddie Clarke som 
skrev låtarna – eftersom det kändes mest schysst (Kilmister & Garza 
2003). När ett band bildas och börjar spela egna låtar är det inte alls 
säkert att frågan om vem som skrivit vad anses vara viktig. Om 
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bandet däremot (mot alla odds) lyckas bli framgångsrikt blir situ-
ationen vanligtvis annorlunda. Duff McKagan berättar i sina memo-
arer att Guns N’ Roses tidiga existens kännetecknades av devisen ”en 
för alla och alla för en” men snabbt efter det att bandet fått skiv-
kontrakt blev medlemmarna införstådda i vikten av att skriva sam-
arbetsavtal sinsemellan: 
 

Att dela upp framtida royaltys skapade stora kontroverser. […] Vi hade gjort 
allt tillsammans – och på så många olika sätt. Plötsligt började vi bråka om 
sådant som tidigare hade varit ovidkommande. Nej, det partiet var det jag 
som skrev – nej, det var jag. Alla hade sin syn på hur låtarna hade kommit till. 
[…] Eftersom det var så svårt att säga vem som gjort vad i våra låtar kom vi 
till slut överens om att dela allting lika. Vår advokat skrev in det i kontrakten – 
och tack gode gud för det (McKagan 2012:125). 

 
Så länge komponerandet inte genererar några direkta inkomster finns 
det förmodligen inte mycket att bråka om i avseende på vem som bi-
dragit med vad och hur signifikanta de olika bidragen varit till låtar-
nas slutliga form. Många har dock senare blivit varse hur royalties 
kan skapa distans, irritation och konflikt inom bandet. Även Herman 
Rarebell, som tidigare var trummis i Scorpions och aktiv låtskrivare, 
berör detta och säger att:  
 

…pengar kan enkelt förstöra en stabil grund eller vänskap. Om ett band verk-
ligen vill vara intakt under en längre tid är det bästa sättet att helt enkelt låta 
samtliga medlemmar stå som kompositörer till bandets alla låtar (Rarebell & 
Krikorian 2011:63, egen översättning). 

 
Det kan tyckas vara en god och renhårig idé att broderligt dela fram-
gången men förr eller senare kan det uppstå irritationsmoment; Biff 
Byford, sångare i Saxon, skriver följande i sina memoarer: 
 

I början delade vi allt, inkluderat kompositionerna, eftersom vi var kompisar. 
Problemet var att vissa kompisar jobbade hårdare än andra. Några av oss var 
vakna hela natten för att skriva låtar medan andra gick och lade sig eller läste 
”Bilbörsen”, tidningen för begagnade bilar. Jag brukade gå fram till [gitarr-
isten] Graham Oliver när han läste ”Bilbörsen” och fråga: ”Hittar du några 
låtar där?” Han märkte inte alls att jag var sarkastisk och svarade: ”Nej, men 
det finns en fin Ford Cortina” (Byford & Tucker 2007:106, egen översättning). 
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Wendy Day, grundare av den icke vinstdrivande organisationen Rap 
Coalition vars syfte är att hjälpa och stötta rap-artister i deras förhandl-
ingar med bland annat skivbolag, säger att ett bra avtal ger artisten 
mellan 12 till 15 procent (av konsumentpriset) på varje såld skiva, 
medan ett dåligt avtal kan handla om så lite som 6 procent (Bowe et 
al. 2000:332). Cann (2007:212) poängterar emellertid att det finns två 
sätt att i kontrakten reglera artistens royalities: (a) på grossistpriset, 
vilket är det pris butiken köper skivan till, vilket är vanligt i England 
eller (b) på rekommenderat konsumentpris (vanligtvis grossistpriset plus 
30 procents påslag), vilket är det pris kunden förväntas köpa skivan 
till och som är vanligt i USA. Enligt tidningen Aftonbladet var butik-
ernas inköpspris (grossistpriset) på en cd-skiva år 2006 omkring 100 
kronor.104 Till följd av den stabila prisnivån på cd-skivor kan det an-
tas att inköpspriset i stort sett är oförändrat. 
     Beroende på om kontraktet baseras på grossistpriset eller konsu-
mentpriset ligger – enligt Cann (2007:212) – artistens royalties vanligt-
vis någonstans mellan 10–30 procent. Det förefaller dock vara svårt 
att få fram tillförlitliga uppgifter om vad artister tjänar på skivförsälj-
ning och förmodligen beror det på att kontrakten kan se väldigt olika 
ut i avseende på vilka produktions- och distributionskostnader artist-
en ska stå för och vad skivbolaget ska bekosta. Enligt tidningen The 
Guardian tillfaller mellan 10 och 15 kronor per såld cd de medverk-
ande musikerna och kompositörerna, men som framkommer senare i 
texten kan det misstänkas vara en alltför optimistisk uppskattning. 
     År 2010 var medelinkomsten i Sverige 27 700 kronor per månad 
(22 400 kronor för arbetare och 32 100 kronor för tjänstemän), enligt 
LO:s lönerapport 2011.105 Om artisten får 10 procent på grossitpriset 
(och inte behöver stå för vissa kostnader i samband med inspelning 
och marknadsföring, vilket emellertid är vanligt) måste denne årligen 
sälja ungefär 33 000 exemplar för att komma upp i en lön motsvar-
ande medelinkomsten. Är artisten ifråga ett band med exempelvis 
fyra medlemmar (som delar inkomsterna lika) krävs det således en 

104 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article348224.ab 
105http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/90FCA4A0E782624FC1257919003289D7/$file/L
onerapport_2011.pdf 
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skivförsäljning som är fyra gånger större. I och för sig är det inte bara 
genom skivförsäljning som artister tjänar pengar, vilket jag återkom-
mer till.  
     Vad är då en god skivförsäljning? I skivbranschen finns benämn-
ingarna guldskiva respektive platinaskiva, vilka är utmärkelser som 
syftar till att uppmärksamma en god skivförsäljning. Nivåerna för att 
tilldelas dessa utmärkelser skiljer sig länder emellan. I Sverige ligger 
gränsen för en guldskiva sedan år 2010 på 20 000 sålda skivor (i Stor-
britannien: 100 000 ex; i USA: 500 000 ex) medan en platinaskiva i 
Sverige ligger på 40 000 sålda exemplar (i Storbritannien: 300 000 ex; i 
USA: 1 000 000 ex). Att i Sverige sälja 20 000 exemplar av en skiva an-
ses alltså som en bedrift värd att uppmärksamma.  
     Sveriges officiella topplista106 som listar de för tillfället 60 bäst 
säljande skivorna visar att v.36 år 2013 hade sju av de artister/band 
som då fanns på listan dittills sålt guld (Rodriquez; Agnetha Fältskog; 
Yohio; Larz Kristerz; Mumford & Sons; Passenger; David Bowie) och 
ytterligare elva hade kommit upp i en försäljning motsvarande minst 
platina (Lasse Stefanz; Håkan Hellström; Daft Punk; First Aid Kit; 
One Direction; Sabaton; Pink; Gyllene Tider: 80 000 ex; Adele: 120 000 
ex; Mando Diao: 160 000 ex; Abba: 200 000 ex). Trots en eventuell risk 
för att dra tidsmässigt förhastade slutsatser kan det noteras att major-
iteten av de för närvarande bäst säljande artisterna har sålt färre än 
20 000 exemplar av den aktuella skivan. I dagens situation krävs det 
faktiskt inte särskilt stor försäljning för att ta sig in på topplistan. Den 
successivt minskade skivförsäljningen har också medfört att man från 
branschens sida har sänkt de svenska gränserna för utnämningarna 
guldskiva (från 50 000 ex till 30 000 ex till 20 000 ex) och platinaskiva 
(från 100 000 ex till 60 000 ex till 40 000 ex). 
     Skivkontrakt kan se väldigt olika ut och i många fall får artisten 
själv stå för vissa delar av en skivas marknadsföring (t ex annons- och 
reklamkostnader samt inspelning av musikvideor), vilket vanligtvis 
dras från de royalties som artisten får från skivförsäljningen. Tidning-
en Aftonbladet rapporterar om sångerskan Agnes Carlsson, 2005 års 

106 http://www.hitlistan.se/ 
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vinnare av teveprogrammet ”Idol”, vars debutskiva genererat sex 
miljoner kronor (60 000 sålda ex till grossistpriset á 100 kronor). Av 
dessa sex miljoner fick Agnes Carlsson 720 000 kronor (12 procent) 
men eftersom hon, enligt rådande kontrakt, ska stå för hälften av 
kostnaden för marknadsföringen – som gått på omkring en miljon 
kronor – drog skivbolaget av 500 000 kronor och kvar blev en brutto-
förtjänst på 220 000 kronor.107 För Agnes Carlssons del innebar detta 
att hon i realiteten verkar ha fått nöja sig med endast 3,6 procent av 
intäkterna. Ett annat exempel är musikern Bruce Springsteen, vars 
första kontrakt i början 1970-talet gav honom tre procents royalty på 
skivornas konsumentpris (Marsh 2004:55), vilket mild uttryckt är en 
blygsam ersättning.  
     I en debattartikel i tidningen Aftonbladet menar musikern Jonas 
Almquist att skivindustrin plundrar artisterna: 
 

I den stund du passerar branschens nålsöga, får skivkontrakt och tror att du 
dragit högsta vinsten (vilket du har i förhållande till alla de som inte får 
kontrakt), så har du ändå blivit lurad uppåt väggarna. De tjänster skivbolaget 
erbjuder (inspelning, utgivning och marknadsföring av din cd), ser de till att ta 
rejält betalt för. På en fullpris-cd för 165 kr, får du som artist mellan 50 öre 
och en krona i skattade pengar. När alla omkostnader är betalda. De övriga 
164 kronorna då? Ja, de hamnar i fickorna på skivhandel, skivdistributörer 
och skivbolag.108 

 
Jonas Almquist utvecklar sin ståndpunkt med följande räkneexempel: 
 

Ni är ett rockband som får ett vanligt skivkontrakt. Ni är fem personer i 
bandet. Ni får 10% royalty (vilket är lite för högt men gör det enklare att 
räkna), vilket innebär att var och en av er får 2%. Cd:n ni gör kostar 165 kr i 
handeln. Av dessa pengar går hälften till skivaffären, dvs 82,50 kr. Av det 
resterande 82,50 kr tar skivdistributören mellan 20–30%. Vi säger 20%, dvs 
16,50 kr. Av de 165 kr cd:n kostar i affären, får skivbolaget 66 kr inkl moms. 
Av dessa 66 kr ska sedan dras kostnaden för inspelning (studiohyra inkl 
tekniker, producent + evt extra musiker och kör), marknadsföring (t ex videos, 
annonser, kampanjer och annat). Låt oss säga att produktionskostnaden lågt 
räknat går på 66 000 kr. Egentligen är kostnaderna mycket högre vanligtvis, 
men det blir lättare att räkna. Nu krävs det att skivan säljer i 1 000 exemplar 
[för att täcka de kostnader skivbolaget lagt ut på inspelning och marknads-
föring] innan ni får royalty. Säljer cd:n 5 000 exemplar vilket är mycket med 

107 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article348224.ab 
108 http://www.aftonbladet.se/debatt/article11583997.ab 
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svenska mått idag, får ni 26 400 kr i royalty att dela på (10% av 66 kr inkl 
moms x 4 000 exemplar). Din del blir 5 200 kr. Efter skatt och sociala avgifter 
har du 3 193,60 kr i handen. Eller 63 skattade öre per såld fullpris-cd när ni 
sålt 5 000 exemplar. 

 
Även Cann (2007:212–217) för ett resonemang om hur mycket (eller 
snarare hur lite) man som skivartist kan tjäna och efter en del labor-
erande med olika siffror konstaterar han att det är ytterst svårt att 
över huvud taget tjäna några större summor pengar på just skivför-
säljning. I ett av Canns (2007:216) räkneexempel där en skiva har sålts 
i så mycket som 600 000 exemplar till ett försäljningspris på 15 dollar 
(motsvarar ca 100 svenska kronor) och därmed genererat en intäkt på 
nio miljoner dollar (närmare 60 miljoner svenska kronor) blir artistens 
del i slutändan bara 141 300 dollar (drygt 900 000 svenska kronor). Ett 
kontrakt som formellt ger artisten en till synes hög royalty på 15 pro-
cent kan i praktiken – efter diverse avdrag för både det enda och det 
andra – sjunka till endast 1,5 procent. Sammanfattningsvis hävdar 
Cann (2007:216, egen översättning): ”Tumregeln är att det krävs en 
skivförsäljning på över 1,5 miljoner exemplar innan en artist med 
skivkontrakt tjänar några betydande pengar.” 
     Många artister har beklagat sig över musikindustrin i allmänhet 
och vad som uppfattas vara skivbolagens girighet i synnerhet. Mick 
Hucknall, sångare med ett förflutet i bandet Simply Red, säger: 
 

I likhet med många andra artister innebar mitt kontrakt att jag betalade för 
inspelningen av musiken. Jag betalade för marknadsföringen. Jag känner inte 
till någon annan bransch där man betalar för något som sedan någon annan 
[vanligtvis skivbolaget] äger (Heatley 2008:39, egen översättning). 

 
En jurist som är verksam i musikbranschen säger följande angående 
skivkontrakt:  
 

Anledningen till att skivkontrakt anses vara brutala är [delvis] för att skiv-
bolagen ger förskott på produktionskostnaderna för att spela in en skiva och 
dessa pengar är också förskott på kommande royalties. De är hänsynslösa 
för efter det att artisten har betalat tillbaka produktionskostnaden, vem äger 
inspelningarna? Vem fortsätter att äga upphovsrätten? Det gör skivbolaget. 
När man har betalat tillbaka huslånet till banken så äger man sitt hus men när 
man har betalat tillbaka [lånet, förskottet] till skivbolagen är det ändå de som 
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äger inspelningarna. Det är en ganska brutal sak att kunna smälta (Gibson 
2003:208, egen översättning). 

 
Förutom skivförsäljning kan musikers inkomster komma från i 
huvudsak STIM-pengar109, uppträdanden, merchandise och sponsor-
kontrakt (Kling 2012:361f).  
     För åtminstone de mera (internationellt) etablerade artisterna 
handlar det (eller åtminstone har det handlat) i första hand om skivför-
säljning, som under lång tid var en mycket viktig inkomstkälla, även 
om tiderna har förändrats, delvis till följd av bland annat illegal ned-
laddning av musik via Internet. Därtill kommer STIM-pengar, vilket 
är en ekonomisk ersättning till upphovsmännen då musiken spelas i 
offentliga sammanhang där de viktigaste är radio och teve. Ersätt-
ningen ser olika ut beroende på om det är radio eller teve men det är 
också skillnader mellan olika kanaler.110 I juni år 2013 var ersättning-
en för den musik som spelades i radions P3 81,50 kronor per minut, så 
en ordinär poplåt genererar runt 300 kronor varje gång den spelas i 
P3. Om den däremot spelas i radiokanaler som Rix FM och Mix Megapol 
blir ersättningen bara omkring fem kronor per speltillfälle. Om sam-
ma låt spelas i teve blir ersättning omkring 200 kronor om det är i 
TV3, runt 450 kronor om det är i SVT2 och ca 1 300 kronor om det är i 
TV4. Enligt Kling (2012) kan ett live-uppträdande i amerikansk teve 
generera så mycket som uppåt 200 000 kronor. Att människor lyssnar 
på musik via Spotify (som åtminstone år 2013 var populärt) genererar 
emellertid låg ersättning. Enligt tidningen Expressen var Lady Gagas 
låt ”Poker face” – under en period år 2009 – den mest populära på 
Spotify med fem miljoner lyssningstillfällen, något som gav Lady 
Gaga och låtskrivarpartnern Redone endast 2 300 kronor i STIM-
pengar att dela på.111 I sammanhanget kan det nämnas att endast en 
procent av de svenska kompositörer som är anslutna till STIM kan 
försörja sig på den upphovsrättsliga ersättningen; majoriteten av 

109 STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisat-
ion för musikskapare och deras musikförlag (www.stim.se). Verksamheter som spelar musik (radio, 
teve, butiker, restauranger, kyrkor etc.) är ålagda att betala en avgift för detta som sedan fördelas 
mellan de som står bakom de låtar som spelas. 
110 http://www.stim.se/sv/MUSIKSKAPARE/Utbetalningar/Sa-mycket-pengar-blir-det/ 
111 http://www.expressen.se/noje/lady-gaga-tjanar-1150-kronor-pa-spotify/  
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medlemmarna får ytterst blygsam utdelning och under exempelvis år 
2009 mottog 65 procent av intresseorganisationens medlemmar en er-
sättning under 1000 kronor (Albinsson 2013). Det visar sig dessutom 
att så liten andel som 0,2 procent av medlemmarna tillsammans delar 
på 36 procent av de totala utbetalningarna från STIM (ibid). Denna 
”snedfördelning” kommer av det faktum att radiokanalerna ideligen 
väljer att spela ett relativt litet antal låtar om och om igen under en 
viss tid. Dessa låtar blir så kallade radioplågor. 
     Ytterligare ett sätt att tjäna pengar på är givetvis genom uppträd-
anden, vanligtvis turnéer av varierad längd. Huruvida detta är en lön-
sam inkomstkälla beror på en rad olika omständigheter. Musikern 
Keith Richards (Rolling Stones) – som hävdar att bandet under en tid 
fick endast tre dollar på varje femtiodollarsbiljett – säger: ”Det var 
inte förrän på 80-talet som Stones började tjäna pengar på turn-
erandet” (Richards & Fox 2011:447). Det finns ett antal beskrivningar 
av hur turnéer faktiskt har gått minus ekonomiskt sett och inte sällan 
har det då endera handlat om artister som ännu inte har slagit igen-
om på bred front (sådana turnéer kan i bästa fall ses som ”invest-
eringar” inför framtiden) eller artister som försöker att göra come-
back eller befinner sig i en situation där publiken börjat betrakta dem 
som föredettingar. Vanligtvis existerar det ett samband mellan in-
komster från skivförsäljning och uppträdanden. En omfattande skiv-
försäljning återspeglas i hur stort gage artisten/bandet kan begära i 
samband med uppträdanden. Dansbandet Scotts som medverkade i 
teveprogrammet ”Dansbandskampen” år 2009 och därigenom fick 
ypperlig publicitet sålde minst 150 000 exemplar av sin skiva Längtan 
och kunde i samma veva höja sitt gage från 30 000 kronor per kväll 
till 100 000 kronor. Under sommaren år 2009 gjorde Scotts uppåt 30 
spelningar och var då också bokade ett år framåt i tiden.112 Herman 
Rarebell (f.d. trummis i Scorpions) skriver följande angående skivför-
säljning och uppträdanden: 
 

Det är helt enkelt så att ett band inte tjänar särskilt mycket pengar på skivför-
säljning. Däremot medför skivförsäljningen att bandet synliggörs, vilket bidrar 

112 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article5651696.ab 
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till en stärkt position på marknaden som i sin tur är relaterat till den ekonom-
iska ersättningen för att uppträda. Om ett band på turné tjänar 1000 dollar per 
kväll och plötsligt får in en skiva på hitlistorna ökar gaget väsentligt, ibland 
upp till tio gånger och det sker över en natt. Det är helt enkelt en fråga om ut-
bud och efterfrågan (Rarebell & Krikorian 2011:68f, egen översättning). 

 
På omvänt sätt påverkar en skral skivförsäljning inkomsterna från att 
uppträda. Ett exempel (bland många) är Deep Purple vars popularitet 
verkade minska i slutet av 1980-talet. Bandet tvingades till och med 
att ställa in vissa konserter på den turné som följde skivsläppet 
Nobody’s perfect (1988) ”på grund av den senaste skivans dåliga för-
säljningssiffror som i sin tur hade en direkt effekt på biljettförsälj-
ningen” (Heatley 2007:134, egen översättning). 
     En ytterligare inkomstkälla är så kallat merchandise, vilket främst 
utgörs av kläder (i synnerhet T-shirts) men också diverse prylar (t ex 
muggar, askkoppar, mobiltelefonskal etc.) med artistens namn på. 
Den som har gått på pop- och rockkonsert har med all sannolikhet 
sett (och kanske också besökt) de stånd eller försäljare som före-
trädesvis saluför T-shirts med den uppträdande artisten. Försäljning-
en av just T-shirts i samband med konserter kan till och med generera 
större inkomster än själva biljettförsäljningen (Goodwin 1992:28). I 
samband med så kallat merchandise konstaterar Wall (2012:321f) följ-
ande:  
 

Merchandisedelen blev allt viktigare för branschen på 80-talet. Iron Maiden 
hade blivit miljonärer på sina kringprodukter långt innan de tjänade pengar på 
skivförsäljningen. […] De dagar var förbi då det mesta konsertbesökarna 
kunde förväntas göra av med utöver biljetten var kostnaden för ett turnépro-
gram. 1988 hade merchandiseförsäljningen mer eller mindre blivit en exakt 
vetenskap, och de största artisterna sålde över tvåhundra olika produkter 
med sitt varumärke på vid varje konsert. Gigantiska merchandisebolag som 
Brockum i USA och Bravado i Storbritannien räknade med att sälja för mellan 
25 och 50 dollar per person och konsert, och de organiserade sina stånd på 
arenorna så att de dyraste sakerna – turnéjackor, program, affischer och 
kepsar – fanns nära entrén, så att fansen såg att de fanns när de gick in. 
Mindre, mycket billigare varor – knappar för två dollar, armband, henna-
tatueringar och tygmärken – ställdes upp närmare ingången till själva konsert-
hallen. ”Tanken var att man skulle lura dem på tio eller tjugo dollar när de 
kom in och var som mest upphetsade”, berättar en före detta försäljare, ”sen 
skulle man systematiskt skinna dem på det sista de hade, så att de var helt 
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panka när de gick för att sätta sig. Tanken var att de skulle gå därifrån utan 
en cent.” 

 
Slutligen existerar det för somliga artister sponsorkontrakt (eller re-
klamintäkter) som i fallet med rockbandet Europe och sport- och kläd-
företaget Adidas under 1980-talet (Kling 2012:362). Vad det handlar 
om är att två parter försöker dra nytta av varandra – utövarna blir ett 
ansikte för en viss produkt som i och med det förväntas attrahera 
ytterliga köpare och i gengäld får utövaren en ekonomisk kompensat-
ion av varierad typ och storlek. 
     Man kan säga att de olika sätt som musiker tjänar pengar på sam-
verkar, och befinner man sig i en uppåtgående spiral rullar det så att 
säga på av sig självt – skivförsäljningen ökar, låtarna spelas alltmer i 
radio och artisterna syns i teve, fler människor vill se dem uppträda – 
och kanske köpa en T-shirt som minne – vilket attraherar potentiella 
sponsorer som blir alltmer intresserade av ett samarbete. På motsvar-
ande sätt kan artister befinna sig i en nedåtgående spiral som känne-
tecknas av det motsatta – skivförsäljningen dalar, låtarna spelas inte 
längre i radio och artisterna syns inte på teve, färre människor kom-
mer till konserterna och så vidare. 
     För att återgå till inkomster från uppträdanden kan det konstateras 
att det är stora skillnader artister och band emellan angående hur 
mycket de vill ha (eller snarare kan begära) för att uppträda. Tabell 9 
anger hur mycket några svenska artister för några år sedan tog betalt 
per spelning. De som finns representerade i tabell 9 är samtliga för-
hållandevis välkända på nationell nivå. Vid sidan av dessa artister 
finns det en oerhörd mängd personer som strävar mot att kunna för-
sörja sig i underhållningsbranschen. För att lyckas måste man visa att 
man existerar och på artistbanken.com – som är en marknadsföringssajt 
på Internet – saluför sig olika ”artister” såsom musiker, komiker, 
skådespelare, trollkonstnärer, dansare etc. Som en liten utsvävning 
ges i tabell 10 ett axplock av det som erbjuds via sajten.  
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Tabell 9: Exempel på olika svenska artisters gage år 2007. Källa: Expressen 
2007-02-09. 
 

Artist Gage  
(exklusive kostnader för ljud, ljus, logi samt 

moms)  
 

E-Type 290 000 kronor 
 

Markoolio 290 000 kronor 
 

Tomas DiLeva 180 000 kronor 
 

Sophie Zelmani 150 000 kronor 
 

Dr. Alban 75 000 kronor 
 

Mikael Wiehe 55 000 kronor 
 

Staffan Hellstrand 35 000 kronor 
 

Lisa Ekdahl 12 000 kronor 
 

 
Tabell 10: Ett urval av den underhållning som marknadsförs via Artist-
banken.com  
 

Artist Genre Egen beskrivning Gage 
 

Queen Anne Musik Legendariska "Rockare" som lirat sedan 60-
talet. QA bildades 1976. "We´re Back" !!!!!! 
 

9000-15 000 kr. 

Billion Dollar 
Babies 

Musik Billion Dollar Babies innehar licens och 
tillstånd för att bruka pyroteknik. 
 

8000-20 000 kr. 

Eightballs Musik Svängigt reggae/punk/pop band från 
Härnösand. Påminner om Subilme. 
 

3000-10 000 kr. 

Björn Johansson Stå-upp komiker Polack & komiker - rolig & billig! Känd från 
barn-TV. Populär hos främst mammor, men 
även nån pappa! 
 

4000-9000 kr. 

Ludvig 
Samuelsson 

Stå-upp komiker 19-årig ståuppkomiker med lovord för 
mycket energi och engagemang! 
 

1500-4000 kr. 

Jack Sparrow & 
Tia Dalma/ 
Elizabeth Swann 

Skådespelare Minglar på fester, håller tal, spelar upp 
scener från Pirates of the Carribean, efter 
ditt önskemål. 
 

300-30 000 kr. 

Cirkus Piccolo Trolleri/Cirkus En Cirkus föreställning i det lilla formatet! 
Clowner - Cirkusskola - trolleri mm. 
 

1500-30 000 kr. 

Mr Pink/ Gycklaren 
Yokke 
 

Trolleri/Cirkus Jonglör, gycklare, komiker, gatuartist. 2000-5500 kr. 
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Det finns även andra som erbjuder artister och arrangörer en möjlig-
het att komma i kontakt med varandra. Lucas Events113 är ett företag 
som bland annat sysslar med artistförmedling, företrädesvis artister 
som något elakt uttryckt har sina bästa år bakom sig. Via Lucas Events 
kan man boka band som exempelvis Noice, Snowstorm, Shaboom och 
Afro-dite. Artistförmedlaren ger följande beskrivningar av nämnda 
band: 
 
Noice 
Noice slog 1980 igenom över en natt efter att ha medverkat i TV-programmet Måndagsbörsen 
med hitlåtarna "En kväll i tunnelbanan" och "I natt e hela stan vår". Tonåringarna sålde 100 000 ex 
av debutalbumet "Tonårsdrömmar" och kom att bli en av de största svenska rockgrupperna genom 
tiderna. De efterföljande albumen "Bedårande barn av sin tid" (med "Du lever bara en gång" och 
"Ut i natten") och "Det ljuva livet" (med "Dolce Vita" och "Vi rymmer bara du och jag") sålde både 
guld och platina, och succén höll i sig. Hysteriska fans följde vartenda steg gruppen tog. 1983 när 
Noice fortfarande stod på topp gick medlemmarna skilda vägar. Låtskrivaren och basisten Peo 
Thyrén fortsatte efter tiden i Noice till stora framgångar med banden Easy Action och Sha-Boom, 
och som låtskrivare åt några av Sveriges största artister. I september 2008 släpps "Bedårande 
barn av sin tid", boken med hela berättelsen om Noice karriär – skriven av rockjournalisten David 
Bogerius (som tidigare skrivit och fått mycket fina recensioner för "Blod, svett och dårar" om 
Backyard Babies). Peo Thyrén (bas) och Robert Klasen (trummor) är nu, med hjälp av sångaren 
Marcus Öhrn och gitarristen Andy Ravel, ute på vägarna för att bjuda sin publik på show där alla 
de gamla hitsen ingår. 
 

Snowstorm 
Sommarnatt, Vårstämning, Hon älskar snabbt och Tusen dar är låtar de flesta känner igen. 
I över 30 år har Snowstorm kört mellan folkparker i Bergslagen och nattklubbar i Norrköping. Och 
idag är dom nåt så ovanligt som ett svenskt rockband med riktiga trummor och elgitarrer men utan 
singbacktape och tresidig rider. Envist, nästan tjurskalligt, håller bandet fast vid sitt eget 
låtmaterial. Att lira covers skulle aldrig komma på tanken. Och så länge publiken sluter upp - så 
länge fortsätter vi. 
 

Shaboom 
Shaboom slog igenom på 1980-talet och är som man brukar säga "still going strong". Bandet är 
kanske mest kända med Albumet "R-O-C-K" som sålde platina (120 000 ex) och singeln som 
nådde guldstatus med råge (40 000 ex). Det uppföljande albumet "Let's Party" gick minst lika bra 
med singlarna "Let's party", "Too hard to say goodbye" och "Don't steal my heart away". Senaste 
albumet heter "The Race Is On" och släpptes våren 2005. Passa på att boka Shaboom till festival, 
nattklubb eller företagsarrangemang. 
 

Afro-dite 
Afro-dite - den välkända svenska popgruppen, bestående av Gladys del Pilar, Blossom Tainton 
och Kayo Shekoni, vann den svenska Melodifestivalen 2002 med låten Never Let It Go. De kom 
senare på en åttondeplats i eurovisionsschlagerfestivalen. De deltog även i Melodifestivalen 2003 
med låten Aqua Playa. Afrodite är alltid omtyckta och dom passar t.ex. väldigt bra i 
galasammanhang där man vill ha kombinationen glitter/glamour med fartfylld disco. Förutom det 
egna materialet varvar dom även in kända discolåtar och svängig soul från 70- och 80-talet i sina 
framföranden. 
 

113 http://www.lucas.se/foretag/start/ 
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På sajten ges emellertid inga fasta prisuppgifter; den hugade ombeds 
istället att fylla i ett frågeformulär med uppgifter om sådant som 
vilken typ av event det gäller (konsert, festival, personalfest, disco/ 
klubb, bröllop, företagsevent); vilken typ av arrangör man är (privat-
person, förening, festarrangör, företag etc.); uppskattat antal besökare 
och var i landet arrangemanget ska hållas. Det förefaller av allt att 
döma som att flera av de artister som förmedlas via Lucas Events inte 
kan ha musicerandet med respektive band som ett heltidsarbete. Ett 
band som Snowstorm slog igenom år 1980 med låten ”Sommarnatt” 
och den självtitulerade debutplattan genererade visserligen en im-
ponerande försäljning på 90 000 exemplar. Sedan starten har bandet 
släppt sju album, vilket inte är särskilt många på 30 år. Under åren 
har dock skivförsäljningen minskat avsevärt och Snowstorms ”senare” 
skivor – såsom Underbar (1991) och När ett hjärta slår (1992) uppges ha 
sålt omkring 6000 exemplar vardera.114 Kostnaden för att boka 
Snowstorm år 2010 låg på ca 35 000 kronor, exklusive reseersättning på 
60 kr/mil, logi och mat115 – vilket för övrigt är ungefär detsamma det 
kostar att boka bandet Noice.116 Enkel matematik säger att medlem-
marna i Snowstorm liksom medlemmarna i Noice inte kan tjäna särskilt 
mycket pengar på respektive band då den från början modesta ersätt-
ningen – från såväl skivförsäljning som uppträdanden – efter avdrag 
för skatt ska delas mellan minst de fyra medlemmarna. Snowstorms 
turnéprogram visar för övrigt att bandet under år 2010 inte hade fler 
än 18 spelningar117 och Noice verkar faktiskt inte ha haft fler än sju 
under samma år.118 
 
 
 
 
 
 

114 http://www.facebook.com/group.php?gid=11304602746 
115 Information från bandet via mail-kontakt. 
116 Information från Lucas Events via mail-kontakt. 
117 http://www.snowstorm.se/Snowstorm/Start.html 
118 http://www.noice.se/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=94 
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Det ihärdiga strävandet 
 

Onekligen finns det de som anser att en tillvaro som författare, rock-
artist eller fotbollsspelare måste vara en dans på rosor och att dessa 
personer knappast är värda vare sig den beundran somliga av dem 
åtnjuter eller den ekonomiska ersättning vissa erhåller. Oavsett om 
förmånerna står i paritet med utövandet eller inte, förefaller det som 
att ytterst få har nått sina drömmars mål utan någon direkt ansträng-
ning. Snarare förefaller det som att man inte får något gratis när 
handlar om att nå en position där individen kan livnära sig på sitt 
stora intresse och de allra flesta har också fått betala ett visst pris för 
sin individuellt högst varierande framgång. Ett långvarigt och träget 
stretande beskriver de flesta individers initiala utövande, och rock-
bandet Aerosmith är inget undantag:  
 

De jobbade hårdare än några andra. När Aerosmith åkte på turné stannade 
de ute på vägarna under lång tid. De hade byggt upp en otrolig skara fans i 
mellanvästern, som utgör själva hjärtat av rock ’n’ roll-publiken, och folk kom 
för att se dem gång på gång (Davis & Aerosmith 2003:266, egen översätt-
ning). 

 
Bandets sångare Steven Tyler säger: 
 

Vi visste att det var ute på vägarna vi kunde segra. […] Vi behövde komma i 
kontakt med människorna, så vi gjorde det på egen hand. Spelade i varenda 
liten småstad och besökte varenda [radio-]station i hela jävla landet. Visst är 
det gammaldags men det fungerade (Tyler & Dalton 2011:118, egen översätt-
ning). 

 
Även musikern Bruce Springsteens väg till etablerad och hyllad artist 
beskrivs i termer av hårt och envist arbete som kom till uttryck i ett 
slags scenhantverk: karismatiska, intensiva och intima 2 ½-timmes-
konserter som lämnade ytterst få oberörda (Marsh 2004:14). Att jobba 
hårt och satsa till hundra procent är (eller åtminstone har varit) en 
explicit uppfattning om vad som krävs för att lyckas, oavsett om det 
handlar om musik, idrott eller något annat. I likhet med Steven Tylers 
citat ovan, nämner musikern Ace Frehley att också bandet Kiss 
byggde sin framgång på det gammaldags sättet, dvs. genom att ”upp-
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träda kväll efter kväll i stad efter stad” (Frehley et al. 2011:116, egen 
översättning), till skillnad från dem som numera satsar på slå igenom i 
tillrättalagda och välregisserade talangprogram som exempelvis de 
tevesända ”Idol”, ”True Talent” och ”X Factor”.   
     I synnerhet den tevesända talangjakten ”Idol” är ett sorts globalt 
fenomen med enorma tittarsiffror som drar till sig en mängd förvänt-
ansfulla deltagare som drömmer om ”omedelbar berömmelse” där 
man ögonblickligen förvandlas från den vanliga killen eller tjejen i 
grannhuset bredvid till en framväxande professionell artist med en 
landsomfattande publik (Zwaan & ter Bogt 2010:320). Förväntningen 
– och kanske också övertygelsen – hos den som träder in i tävlingen 
är att snabbt och utan idogt arbete bli en stor popstjärna. Man skulle 
kunna uttrycka det som att ”Idol” (och liknande tevesända talang-
jakter) betraktas som en genväg till framgång, ett sätt att trotsa den 
gängse ordningen för hur man når framgång i musikbranschen. 
Somliga, om inte många, verkar ytterst motvilliga att som tidigare 
generationers aspirerande musiker och sångare lägga ner den tid och 
den energi som vanligtvis är en förutsättning för att över huvud taget 
ha en chans att slå sig fram i musikbranschen. Många vill lyckas, men 
färre verkar vara beredda och villiga till det slit som vanligtvis krävs. 
Ibland kan man bevittna hur exempelvis Idol-deltagare som röstats ut 
eller på annat sätt tvingats avbryta (eller inte ens inleda) den arrang-
erade och tevesända resan mot den hägrande förstaplatsen uttrycker 
sig i termer av att alla möjligheter till att kunna slå sig fram i under-
hållningsbranschen nu plötsligt har raserats; att de i och med utröst-
andet nu står helt chanslösa och kommer att få leva ett oönskat liv be-
stående av krossade drömmar.  
     Cann (2007:50f) menar att talangjakter som exempelvis ”Idol” och 
”X Factor” dels skapar en felaktig uppfattning om att det är lätt att slå 
igenom och nå berömmelse, dels har en tendens att dra till sig så kall-
ade wannabes som eventuellt attraheras mer av det som finns runt 
omkring artistlivet än själva musiken. Cann (2007:17f, egen översätt-
ning) skriver följande: 
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Jag såg på X Factor i går kväll. […] En av killarna som dök upp för att prov-
sjunga intervjuades utanför stället, där han stolt visade upp sin bil. Utan 
tvekan hade han lagt ner mycket jobb på bilen (eller ”pimpat kärran” för att 
använda en jargong som jag är säker på skulle tilltala den här grabben). Inter-
vjun fick mig oundvikligt att undra: Vad är egentligen den här killens passion? 
Musik eller bilen? Ingetdera skulle jag tro. Jag tror att hans passion är att jaga 
tjejer, och att han ser musiken och bilen som två bra sätt för detta. Missförstå 
mig inte; det är inget fel i att jaga tjejer (och/eller killar). Jag undrar bara över 
den här killens prioriteringar: tjejer, bilar eller musik? Jag skulle tro att musik 
kommer på tredje plats. Jag anser att det finns två enkla test för att ta reda på 
hur engagerad han är vad gäller en musikkarriär: 
 
Test 1: Hur mycket pengar har han spenderat på sin bil i jämförelse med sin 
musikkarriär. 
  
Test 2: Hur mycket tid han har ägnat sin bil i jämförelse med sin musikkarriär. 
 
Av hans audition att döma har han aldrig tagit en enda sånglektion. Jag tror 
inte heller att han har lagt en enda krona på studiotid för att tillsammans med 
någon duktig producent spela in låtar. Om jag har rätt i att musiken hamnar 
på tredje plats över angelägna saker så är helt enkelt musik inte något prior-
iterat. […] [För den som vill lyckas] måste musiken vara det högst prioriter-
ade; om inte, är det föga troligt att lyckas i musikbranschen. 

        
Det är många människor som drömmer om kändisskap; Brim (2009:1, 
egen översättning) konstaterar: ”Fyra miljoner vuxna amerikaner säger 
att det viktigaste i deras liv är att bli känd.” För somliga är det själva 
kändisskapet i sig som är viktigt, inte att det kommer av goda prest-
ationer inom områden som exempelvis musik eller idrott. Rowlands 
(2008) konstaterar att den som saknar en specifik talang ändå kan bli 
känd i det senmoderna samhället; ett sådant sätt är att vara med i 
teveprogram som t ex ”Big Brother” eller andra reality-såpor: 
 

Allt som krävs för att vara med i Big Brother är vanligtvis att man är villig att 
sitta i ett hus i vad som (åtminstone för mig) verkar vara en evighet, samt att 
man är villig att ägna sig åt något mer skandalösa saker än förra årets 
deltagare (Rowlands 2008:4, egen översättning). 

 
Medan vissa inledningsvis har blivit kändisar till följd av att de varit 
bra på något specifikt utövande som exempelvis fotbollsspelaren 
David Beckham, finns det personer i dag som är ”kända för att vara 
kända” – t ex Paris Hilton. Inom den här gruppen förekommer det 
dock att man senare (när man redan är känd) försöker sig på en viss 
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karriär, som t ex sångare eller programledare. Det verkar dock inte 
finnas särskilt många exempel på när det har slagit väl ut. 
     De som drivs mest av en önskan om kändisskapet i sig (och attra-
heras av de aspekter som följer av det) förefaller ha små chanser att 
slå igenom – och inte minst hålla sig kvar – då det av allt att döma 
kräver betydligt mycket mer än ”bara” en önskan om ett kändisskap. 
     Från en mängd levnadsberättelser förefaller det – tvärtemot vad 
somliga tror och hoppas på – vara så att framgång, förutom genuin 
passion, kräver en stor mängd energi, tålamod, uthållighet och tid. 
Dessutom en stor portion tur. Ihärdighet är emellertid ingen garanti 
för succé; svenska Backyard Babies två slitsamma turnéer i USA (i syfte 
att slå sig in på den amerikanska marknaden) resulterade endast i 
18 000 sålda exemplar av skivan Total 13 (Bogerius 2005:152). 
     Kravet på en total satsning för att lyckas inom ett specifikt område 
framställs inte bara som ett objektivt konstaterande, utan rymmer 
även en önskvärd och idealiserad känslomässig inställning gentemot 
aktiviteten och utövandet. Till följd av individers stora kärlek till ut-
övandet ifråga, i kombination med enorm konkurrens angående möj-
ligheterna till en försörjning, utgörs området ifråga (oavsett vilket det 
är) ofta av totalt hängivna personer. Den totala hängivenheten inne-
bär att i stort sett allt vid sidan av det aktuella utövandet ges låg pri-
oritet. I ett tidigt skede innebär det ofta att formell utbildning och 
studier försummas, i ett senare skede att stabil inkomst och goda 
arbetsvillkor underordnas. En intervjuad kämpande konstnär i Bains 
(2005:40f, egen översättning) studie säger: 
 

Jag har jobbat varhelst de vill ge mig betalt. Jag har tillverkat allt från plåt till 
tidningar. Nu jobbar jag i en butik och säljer öl. Min CV är flera sidor lång. För 
mig är det inte särskilt viktigt, konst är viktigt. Någon sade till mig för en tid 
sedan: ”Man ska alltid ha något att falla tillbaka på.” Varenda konstnär jag 
känner som har haft ett seriöst andra jobb har fallit tillbaka på det och aldrig 
återvänt till konsten. Man gör vad man kan för att hanka sig fram. 

 
Att inte ha en reservplan är synnerligen framträdande bland dem som 
passionerat strävar mot att kunna försörja sig på idrott, musik, konst 
och så vidare. En skådespelare i Røyseng et als. (2007: 13, egen över-
sättning) studie berättar varför man inte ska ha någon reservplan: 
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Som skådespelare ska man inte ha något sådant som en reservplan, för om 
man har det är man inte helt fokuserad – 100% fokuserad – och jag tror att 
det är nödvändigt. Man måste gå in för det; om man vill bli bra måste man 
satsa. 

 
Att sträva efter en karriär eller åtminstone en anständig försörjning 
inom ramen för sin passion är av allt att döma ett slitsamt projekt 
med högst tvivelaktig utsikt till realiserande. Groce (1989:405, egen 
översättning) konstaterar: 
  

…för att lokala band och musiker ska kunna bli kommersiellt framgångsrika 
och således avancera uppåt i stratifieringssystemet måste de först bli popu-
lära och vida kända. Om de inte kan komponera ”hitlåtar” själva måste de ta 
en annan väg – de måste försöka tilltala ett stort antal människor genom att 
visa teknisk färdighet genom reproducerande av andras hitlåtar. 

 
Att spela covers (andra artisters välkända låtar) på den lokala puben 
är förmodligen långt ifrån många musikers dröm, men att ta sig där-
ifrån till nästa nivå är sannerligen inte enkelt. På motsvarande sätt 
ställs de med konstnärliga, idrottsliga och författarmässiga ambition-
er och drömmar inför olika typer av hinder med varierad svårighet 
att ta sig förbi.  
 

Sin egen lyckas smed 
 
Att lyckas försörja sig på sitt stora intresse handlar inte bara om vad 
man som individ vill och önskar eller om hur hängiven och motiv-
erad man är. Det finns med all säkerhet ett oändligt antal människor 
som inget hellre vill än att kunna livnära sig på sin hobby men som 
ändå inte förmår att flytta fram sina positioner. En del menar dock att 
det beror på att dessa personer ”tänker fel” eller har ”fel inställning” 
och med hjälp av rätt vägledning finns den ljusnande framtiden. I 
baksidestexten till Langborg och Westlunds (2000) bok Gör din grej 
står det att läsa: 
 

Har du någon gång funderat på vad som är din grej i livet? Säkert har du 
idéer kring vad du helst vill jobba med eller hur din drömtillvaro skulle se ut. 
Tyvärr stoppas ofta våra idéer av våra egna och inte minst andras uppfatt-
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ningar om vad som är möjligt. Hur skulle det vara om det fanns ett sätt som 
gör att du kan känna mer frihet, må bra och ha roligt i samspel med andra 
människor. 
 

På Internet finns en mängd sajter som på olika sätt ger inspiration, 
tips och vägledning till den som vill göra sin hobby till ett avlönat 
arbete: CvTips.com119 konstaterar att ”om du älskar ditt arbete, be-
höver du inte arbeta en enda dag i ditt liv” (egen översättning), ett ut-
tryck som för övrigt filosofen Konfucius (555-479 f. Kr) påstås ha 
myntat. En sådan uppfattning bygger på den historiska – men för all 
del fortfarande existerande – tanken om arbete som något oangenämt 
som inte har förmågan att kunna skänka den arbetande någon glädje. 
Det är tydligt hur en försörjning på det stora personliga intresset eller 
passionen inte anses vara arbete eller åtminstone inte gärna beskrivs i 
termer av arbete. På sajten About.com120 frågas läsaren: ”Älskar du 
trädgårdsskötsel, ta hand om djur, dansa eller campa? Har du någon-
sin undrat hur det skulle vara om du kunde ägna mer tid åt din 
hobby och mindre tid på arbetet?” (egen översättning) och på Startup-
nation.com121 försöker man inspirera med följande historia: 
 

Gregg Steiner till exempel, hjälpte alltid teknikfobiska vänner och familje-
medlemmar att installera och ansluta datorer, digitala videobandspelare, 
mobiltelefoner och teveapparater för sitt eget nöjes skull. Förra sommaren 
erbjöds han pengar av en bekants bekant för att dra ledningar i dennes 
enorma villa i Los Angeles. Kort därefter lämnade Steiner det babysalva-
tillverkande familjeföretaget i Cleveland för att använda sin nördighet i en 
lukrativ konsultverksamhet. ”Nu tjänar jag 750 kronor i timmen och får alla 
dessa förmåner. Jag har fullt upp och har enbart roligt” säger den 35-årige 
Steiner (egen översättning). 

 
I berättelser som den om Gregg Steiner låter det väldigt enkelt att 
göra sin passion till en lönsam inkomstkälla men sanningen är troligt-
vis helt annorlunda, delvis beroende på området för passionen. 
Löfström och Nilssons (2007) studie av vad som hänt med unga fot-
bollsspelare (födda under åren 1983 till 1989) som vid respektive 14 

119 http://www.cvtips.com/turn_hobby_into_job.html. 
120 http://careerplanning.about.com/cs/choosingacareer/a/hobby.htm. 
121 http://www.startupnation.com/articles/1180/1/AT_Turning-Hobby-Into-Business.asp. 
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års ålder ansetts vara de mest talangfulla spelarna – och som i hård 
konkurrens fått möjligheten att delta i Bosö talangläger – visar att 
endast en bråkdel av dem senare lyckades ta plats i något allsvenskt 
fotbollslag medan ytterligare några spelar i Superettan alternativt 
Division 1. År 1986 vann Stockholm TV-pucken och vad gäller de om-
kring 20 ishockeyspelarna – som vid tidpunkten bedömdes vara reg-
ionens mest talangfulla 15-åringar – var det bara Ove Molin och Mats 
Sundin som senare lyckades få en riktigt framgångsrik karriär som is-
hockeyspelare (Sanglert 2009:20).  
       Det är inte alltid tillräckligt att vara vad omgivningen uppfattar 
talangfull och det är inte heller alltid tillräckligt att innerligt önska en 
viss framtid. De allra flesta som strävar mot att kunna försörja sig på 
sitt stora intresse eller sin passion erfar förmodligen att vägen dit, om 
man någonsin kommer fram, är minst sagt slitsamt oavsett område. 
Dessutom krävs det sannolikt oerhörd hängivenhet, målmedvetenhet, 
villighet att göra uppoffringar i diverse avseenden och att vara ment-
alt förberedd och rustad inför den stundande bataljen där hinder, 
motgångar och bakslag kommer – för åtminstone de flesta – att vara 
en del av det dagliga livet. Nordling (2002:20) sammanfattar villkoren 
på ett bra sätt då han konstaterar: ”Framgång anses av de flesta 
musikerna vara ett resultat av hårt, målmedvetet arbete med en stor 
portion vilja och motivation.”  
     En intervjuad symfonimusiker i Johnsson och Hagers (2008:530, 
egen översättning) studie pratar om de villkor som nyutexaminerade 
ställs inför (och som de inte alltid är medvetna om) i samband med 
inträdet på arbetsmarknaden och i synnerhet vad gäller chanserna till 
arbete: 
 

Jag förväntade mig inte [som nyutexaminerad] att man själv måste skapa sitt 
arbete. Jag trodde att det fanns institutioner som erbjöd arbete. Nu måste 
man vara mycket mer proaktiv och bilda sin egen kvartett och marknadsföra 
den…  

 
Situationen för nybakade dansare ser tämligen likartad ut då många 
på ett entreprenöriellt sätt anordnar och sätter upp egna produktion-
er eller projekt i syfte att snabbt skapa sig ett rykte i branschen, något 
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som framtida arbetserbjudanden till stor del baseras på (Freakley & 
Neelands 2003:54). I Zwaan och ter Bogt (2009) studie av talang-
scouter (A&R) på skivbolag framkommer det att de varje vecka får 
dussintals så kallade demos (inspelningar av hittills okända band i 
syfte att fånga skivbolagens intresse) men det är sällan till följd av 
sådana inspelningar som musiker erbjuds kontrakt. Tvärtemot vad 
aspirerande musiker tror, verkar dessa demos i realiteten spela liten 
roll och kan till och med ha en kontraproduktiv effekt: ”Att skicka in 
demos uppfattades [av talangscouterna] som ett bevis på bristande 
kunskap om hur musikindustrin fungerar samt visar prov på dåliga 
färdigheter i marknadsföring” (Zwaan & ter Bogt 2009:94, egen över-
sättning). I bedömningen av vem som ska erbjudas skivkontrakt spel-
ar flera faktorer in, och vid sidan av själva musiken handlar det bland 
annat om utseende, utstrålning och image; aspekter som inte synlig-
görs i de demos som skickas till skivbolagen. Lokalisering av nya för-
mågor sker istället ofta via talangscouternas yrkesbaserade nätverk 
som utgörs av bland annat musikjournalister, radiokanalers musik-
läggare122, artistförmedlare, personal på andra skivbolag och bransch-
organisationer. Om personer i nätverket, oberoende av varandra, 
lägger märke till en viss musiker, sångare eller band indikerar det att 
den här personen eller bandet har något speciellt, något unikt. Dess-
utom anses rekommendationer väga betydligt tyngre om de kommer 
via det yrkesbaserade nätverket än från någon anonym källa (Zwaan 
& ter Bogt 2009:94–96). Nätverket kan ses som ett mer eller mindre 
informellt bevakningsorgan vad gäller potentiella artister.  
     I ishockeyvärlden satsas det årligen mångmiljonbelopp på att kart-
lägga unga talanger som klubbarna senare kan knyta till sig; Nord-
ström (1996:112f) skriver: 
 

I dag har många nordamerikanska proffslag heltidsanställda talangjägare i 
Sverige. De kartlägger alla unga spelare som kommer fram. Oftast är TV-
pucken den första turneringen, där NHL-klubbarna skaffar sig kunskaper om 
spelarna. De är då 15–16 år. Sedan följer man killarnas utveckling år för år 
fram tills de är 18 år [och kan draftas]. […] Klubbarna har speciella datoris-
erade program som scouterna jobbar med. Där betygsätter man olika egen-

122 Musikläggare är den person som väljer vilka låtar som ska spelas i de olika radioprogrammen.  
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skaper hos varje spelare. Det handlar om skridskoåkning, puckbehandling, 
passningsförmåga, sargspel, skott, förmåga att ta och ge tacklingar, psyke 
och utvecklingsmöjligheter. På samma sätt som man betygsätter de svenska 
talangerna gör man med de finländska, tjeckiska, ryska, kanadensiska och 
amerikanska. Ja, alla lovande spelare i världen som ännu inte är listade 
[draftade] hamnar i klubbens informationsbank. Det kan vara så att samma 
kväll som en scout sitter i Huddinge och tittar på en lovande junior har klubb-
en en annan scout på läktaren i en liten arena ute i en förort till Moskva, 
medan en tredje tittar på några andra talanger i västra Kanada. […] De stora 
talangerna upptäcks snabbt av alla. Konsten är att hitta juniorer som kanske 
utvecklas senare, men som ändå kan bli nyckelspelare i NHL. 

 
Trots den i viss mån allmänna uppfattningen om att man är sin egen 
lyckas smed visar Parkers (1994) studie av amerikansk fotboll på 
college-nivå att det kan vara en sanning med viss modifikation. Trän-
are, lagledare och annan personal tillhörande skolornas avdelningar 
för idrott (vilka i varierad utsträckning fungerar som grindvakter) har 
mycket makt och stort inflytande över enskilda spelares möjligheter 
att lyckas ta sig till proffsligor som den åtråvärda NFL. I Parkers 
intervjuer framkommer det att publicitet och upphaussning är viktiga 
verktyg för att marknadsföra spelare och vem som marknadsförs 
anses inte alltid bestämmas utifrån objektiva idrottsliga prestationer 
och bedömningar; Keith respektive Eric berättar följande: 
 

I många fall beror uttagningar [draft] på upphaussning… Många spelare 
pratar om vilken sorts publicitet man får; vem som känner till dig, vem som får 
höra talas om dig. För om man blir riktigt upphaussad, ju fler människor som 
känner till dig desto bättre chans har du att bli uttagen. Du kan vara Amerikas 
sämsta spelare men om de [på informationsavdelningen för idrott] ger dig den 
rätta publiciteten kommer du att gå långt (Parker 1994:297, egen översätt-
ning). 

 
Tränaren är så välkänd och så, så när han säger något om en viss spelare till 
de här talangscouterna, som att ”han är en bra spelare men jag tror inte att 
han klarar av ligan [NFL]” och sådana saker, så kommer de att lyssna på det 
istället för att bilda sig en egen uppfattning genom att se honom spela, titta på 
inspelade matcher och så (Parker 1994:297, egen översättning). 

 
Roderick (2006b:95, egen översättning) uppmärksammar hur olika 
typer av misslyckanden, såsom att inte ta en plats i laget, alltid till-
skrivs yttre faktorer och skriver: 
 

 353 



Inte vid något tillfälle under någon intervju uttryckte någon [fotbolls-]spelare 
uppfattningen att han inte var tillräckligt bra för att spela på den aktuella nivån 
eller att han inte spelade tillräckligt bra eller att han inte förtjänade en plats i 
laget. 

 
Huruvida de uppfattningar som bland andra Keith och Eric och de 
intervjuade fotbollsspelarna i Rodericks (2006b) studie ger uttryck för 
verkligen är sanna, eller snarare ”bekväma” personliga förklaringar 
av efterhandskonstruktion till varför saker och ting inte blev som 
önskat och planerat är svårt att avgöra. Roderick (2006b:96) finner 
emellertid att den som blivit ratad i en eller annan mening försöker 
hitta en ”legitim” ursäkt som förklaring till varför han eller hon befin-
ner sig i den aktuella oönskade situationen. Enskilda individer kan 
förneka, förvränga eller vara selektiva vad gäller fakta för att distan-
sera sig från eget ansvar. Det handlar helt enkelt om att finna och 
lägga fram förklaringar och ursäkter som för dem själva såväl som för 
andra kan anses rättfärdigande. En före detta professionell fotbolls-
spelare säger att det handlar enbart om åsikter vad gäller bedömning 
av skicklighet och karriärutveckling, vilket Roderick (2006b:97, egen 
översättning) kommenterar på följande sätt:  
 

Ett hänvisande till subjektiva – och därmed diskutabla – åsikter hos andra är 
en bekväm strategi bland spelare i syfte att tona ner och avleda uppmärksam-
het från de egna prestationerna. Den underliggande uppfattningen är att en 
spelare får hoppas på [ledningens] gillande; under en annan tränare, vars 
åsikt om spelarens skicklighet är mer välvillig skulle han passa in och därmed 
åtnjuta den framgång som kommer av att vara ordinarie A-lagspelare. Socio-
logiskt skulle ”befinna sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt” betyda att befinna sig 
bland ”rätt” människor. 

 
De olyckliga omständigheter (exempelvis råka befinna sig på fel 
plats, intern politik eller högst personliga åsikter hos inflytelserika 
personer) som ofta anförs kan emellertid ha varierad sanningshalt. 
Sådant som lagidrott, musik, skådespeleri, litteratur och konst är 
svårt att objektivt bedöma, vilket inte minst visar sig när människor i 
allmänhet liksom förmodade experter är oense om enskilda fotbolls-
spelares, rockmusikers, skådespelares, konstnärers och författares 
kvaliteter och prestationer. Glenn Hysén (dåvarande professionell 
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fotbollsspelare) berör detta tema då han minns tillbaka på hur karri-
ären som fotbollsspelare började ta fart: 
 

Om Hasse Karlsson [före detta tränare i IFK Göteborg] hade fortsatt som 
tränare och Svennis [Sven-Göran Eriksson, som tog över som tränare och 
valde att ge Hysén chansen i A-laget] inte kommit till IFK, så hade jag absolut 
inte varit med om det jag varit fram till idag. Hasse chansade aldrig på att 
kasta in mig från B-laget om det gick dåligt för mittlåset i A-laget. Han plock-
ade hellre ned en mittfältare, även om jag gjorde bra matcher i B-laget. Det 
kändes tröstlöst. […] …tack och lov fick jag vara med när Svennis tåg började 
rulla 1979 (Hysén & Karlsson 1992:47f). 

 
I tidningen NWT (2012-05-23) porträtteras några unga ishockeyspelare 
som för något år sedan ansågs vara stora talanger med goda framtids-
utsikter men som numera bär på, om inte spruckna så åtminstone 
kantstötta drömmar. Trots att somliga av dem redan har skaffat sig 
meriter i form av spel i Elitserien verkar det nu som att en framgångs-
rik karriär ändå inte är särskilt trolig då flera spelare står utan kon-
trakt. I reportaget ställs frågan: Vad hände? En av spelarna säger: 
”Mycket handlar om att få förtroende vid rätt tillfälle”, vilket har tyd-
lig koppling till det som Glenn Hysén ger uttryck för i citatet ovan. 
En annan av ishockeyspelarna säger: 
 

Det handlar inte om vilja eller ambition utan om tillfälligheter och att vissa 
stannar upp i utvecklingen. Vi har absolut inte gett upp hoppet. […] Chansen 
finns kvar och även drivkraften. Vi vet vad som krävs och man måste ge allt 
till den dag det eventuellt tar slut. […] …vi är förstås medvetna om att just nu 
är det långt [till Elitserien]. 

 

Ekonomiska bekymmer 
 
För många som till slut lyckas försörja sig på sitt stora intresse har 
vägen dit kännetecknats av ekonomiska svårigheter i varierad grad 
och olika typer av försakanden; sångaren Biff Byford i Saxon drar sig 
till minnes de tidiga åren innan karriären tog fart: 
 

Jag hade inga pengar så beklagligt nog sålde jag huset jag fick ta över från 
min far. Jag behövde pengar och jag behövde [musikalisk] utrustning så jag 
och en kompis skaffade en lägenhet tillsammans för ett pund i veckan; även 
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med dåtidens mått var hyran absurt billig, så ni kan säkert föreställa er hur 
stället såg ut. Vi överlevde på arbetslöshetsersättning och lite av varje; strö-
jobb där vi fick pengar direkt i handen, en del snatteri, vad som helst för att 
helt enkelt överleva (Byford & Tucker 2007:28, egen översättning). 

 
En bild av de ekonomiskt ansträngande omständigheter som ofta 
tycks följa den inledande strävan mot en försörjning på fritids-
intresset ges även av musikern K.K. Downing (f.d. Judas Priest) som 
minns att i början av bandets karriär var medlemmarna tursamma 
om pengarna från spelningarna – efter avdrag för hyra av buss och 
PA-anläggning – räckte till fish & chips. Downing uppger vidare att 
han i början av 1970-talet delade en enrumslägenhet tillsammans 
med fyra andra personer och att turnerande band från olika delar av 
England brukade övernatta hos varandras bandmedlemmar, alterna-
tivt sova i den för turnén hyrda minibussen (Popoff 2007:10f). Ett 
annat exempel är bandet Ramones som i mitten av 1970-talet hade 
släppt två skivor och hade musicerande som yrke men ändå inte 
tjänade särskilt mycket pengar; Dee Dee Ramone (1951–2002) säger: 
”Jag tjänade bara 125 dollar i veckan” (True 2005:82, egen översätt-
ning). Den amerikanska dollarn var år 1977 värd 4,49 svenska 
kronor123, vilket för Dee Dee Ramone innebar en månadslön på inte 
mer än drygt 9000 svenska kronor i 2013 års penningvärde.124 
       Under åtminstone inledningsfasen av karriären är det ovanligt 
att utövandet ger tillräcklig inkomst för att helt på egen hand klara 
uppehället, vilket innebär att många är i behov av ekonomisk eller 
annan livsförsörjande hjälp. Förutom arbetslöshetsersättning, extra-
jobb och viss kriminalitet som exempelvis sångaren Biff Byford upp-
ger (Byford & Tucker 2007) lever en del på flickvänner (Strauss 2002) 
medan andra väljer att bo kvar hemma hos sina föräldrar (Leaf & 
Sharp 2003) eller hos kompisar (Sarzo 2008); vissa får pengar av sina 
föräldrar (Randle & Culkin 2009), somliga finansierar sitt utövande 
med hjälp av studiemedel eller stipendier (Augustsson & Holm 2005) 
och ytterligare några, företrädesvis inom idrottsvärlden, försöker 

123 http://www.historia.se/htmldata13/index.html 
124 http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649 
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finna så kallade sponsorer. Givetvis kan det existera en kombination 
av olika överlevnadsstrategier.  
     En del utövare av sysselsättningar som åtminstone tangerar 
hobbyfältet kan som bekant betraktas semiprofessionella, vilket före-
faller vara vanligt inom vissa sporter såsom friidrott, skidåkning och 
simning där många är beroende av just sponsorer för att kunna satsa 
på sin sport. VM- och OS-medaljören i höjdhopp Stefan Holm säger 
följande:  
 

Utan [sponsorernas] stöd hade jag aldrig kunnat satsa helhjärtat på höjd-
hoppet, för det är egentligen inte förrän under de sista åren som prispengar 
kommit in i bilden. Faktum är att det är ytterst få av de svenska friidrottarna 
som kan leva på sin idrott utan att antingen arbeta eller studera vid sidan om 
(Augustsson & Holm 2005:231). 

 
Den sponsring som en del inledningsvis lyckas få innebär ett eko-
nomiskt och/eller materiellt bidrag av varierad omfattning. I vissa 
fall medför den här sortens sponsring att individen kan ägna sig åt 
sin hobby på åtminstone deltid, i andra fall på heltid. Det förefaller 
dock vara ytterst sällsynt att sponsringen i sig skulle medföra att ut-
övaren blir förmögen, även om det finns sådana fall. För utövare som 
redan är populära och kända genom företrädesvis excellenta prestat-
ioner kan just sponsring och reklamintäkter utgöra en betydande del 
av den totala inkomsten. När affärstidningen Forbes Magazine i juni år 
2013 listade det senaste årets 100 bäst betalda idrottare framkommer 
det att många av dessa får övervägande del av sina årsinkomster från 
olika typer av sponsring och reklam. Golfaren Tiger Woods – som då 
var världens bäst betalda idrottare – tjänade 13,1 miljoner dollar 
(närmare 92 miljoner svenska kronor) på själva golfen och ytterligare 
65 miljoner dollar (ca 455 miljoner svenska kronor) på olika typer av 
sponsring och reklam. Att sponsring och reklam kan utgöra den i sär-
klass största inkomstkällan framträder tydligt i exemplet med Usain 
Bolt (sprinter) som – enligt Forbes Magazine – det senaste året tjänade 
”endast” 200 000 dollar (ca 1,4 miljoner svenska kronor) på själva 
idrottandet men däremot 24 miljoner dollar (närmare 170 miljoner 
svenska kronor) på just sponsring och reklam. Det är många företag i 
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diverse branscher som vill bli förknippade med framgångsrika idrott-
are och vid sidan av mer eller mindre självklara ”sportföretag” som 
Adidas, Nike och Puma återfinns mindre självklara företag som bland 
andra Rolex (klockor); Credit Suisse (finansbolag); Moet & Chandon 
(Champagne); Coca-Cola (läsk); Mercedez-Benz (bilar) och Turkish 
Airlines (flygbolag). 
     De riktigt stora sponsrings- och reklampengarna är dock för-
behållna de stora stjärnorna. I tidningen NWT den 11 augusti år 2009 
gick det att läsa om längdskidåkaren Sandra Hansson som vunnit 
Vasaloppet två år i rad men vid tidpunkten riskerade att missa 2010 
års OS i Vancouver, Kanada, då hon för tillfället stod utan sponsor; 
Hansson uppgav: 
 

I dagsläget har jag bara kvar materialsponsorn, men det är inget jag kan leva 
på. […] Jag behöver runt 10 000 i månanden för att klara uppehället, så man 
har inte samma pretentioner som ett fotbollsproffs direkt (NWT 2009-08-11). 

 
För vissa är deras position på den ”inkomstskala” (se figur 5, s.270) 
som Van der Grijp (2002) talar om mer eller mindre statisk över tid – 
som i fallet med de frimärkessamlande amatörförsäljarna – medan 
andra så småningom förflyttar sig mot en position som professionell. 
       Människor som önskar att kunna livnära sig på sitt stora intresse 
är ofta tvungna att ta andra jobb ”under tiden” för försörjningens 
skull. En konstnär i Bains (2005:39, egen översättning) studie säger: 
 

Det känns som att jag alltid har två jobb: att vara konstnär och mitt andra jobb 
där jag tjänar pengar. 

 
Jörgen Jönsson (f.d. ishockeyspelare) minns ungdomsåren:  
 

För att få det att gå runt ekonomiskt sommarjobbade jag och jobbade extra 
mest hela tiden. Jag var hamburgerstekare på korvkiosken Go’biten (Liljedahl 
& Jönsson 2008:122). 

 
Liknande erfarenheter uppges av musikern Joe Perry (Aerosmith) som 
säger:  
 

 358 



Eftersom spelandet inte genererade någon inkomst var jag tvungen att skaffa 
ett jobb. När pengarna tog slut på hösten [1970] började jag leta efter arbete 
och en italiensk familj som hade ett städföretag anställde mig… (Davis & 
Aerosmith 2003:110, egen översättning).  

 
Även medlemmarna i Judas Priest – som hade sagt upp sig från sina 
tidigare arbeten till förmån för en helhjärtad satsning på musiken – 
blev tvungna att återigen skaffa sig betydligt mer traditionella jobb 
som kompletterande inkomstkälla, trots att bandet hade ett skivkon-
trakt och hade spelat in två plattor: Glenn Tipton arbetade med träd-
gårdsskötsel, K.K. Downing jobbade på fabrik och Ian Hill tog an-
ställning på en budfirma (Popoff 2007:39). Även Bennett (2008) upp-
märksammar att de allra flesta musiker, i detta fall klassiskt skolade, 
inte kan klara sig ekonomiskt enbart på att uppträda; de tvingas mot 
sin vilja att skaffa kompletterande inkomster, ofta genom att under-
visa i musik (t ex ge privatlektioner) eller helt enkelt skaffa ett så 
kallat dagjobb, i vissa fall utan någon koppling alls till området för 
passionen. Sådana omständigheter kan leda till att de initiala illusion-
erna och drömmarna krossas, med besvikelse och bitterhet som 
resultat. 
     Att tvingas skaffa sig en alternativ inkomstkälla förefaller vara mer 
regel än undantag bland dem som önskar och försöker att förverkliga 
drömmen om att kunna livnära sig på passionen ifråga (Bain 2005:40). 
I Eriksson och Paulssons (2008) studie återfinns exempelvis Kalle som 
vill kunna försörja sig som friidrottare men för tillfället tvingas arbeta 
som servitör och Maria som för närvarande är receptionist med 
ambitionen att på heltid kunna arbeta som make-up artist. Trots att 
både Kalle och Maria inget hellre vill än att förena passion med för-
sörjning är de tvingade till en annan inkomstkälla. De arbeten de för 
närvarande har saknar dessutom helt koppling till respektive livs-
projekt, vilket av allt att döma inte är ovanligt bland dem som är i 
behov av en extra inkomstkälla.  
     En brittisk studie omfattande 100 olika typer av konstnärliga och 
kulturella organisationer (vilka tillsammans ”sysselsätter” omkring 
7 500 personer) visar att 47 procent har någon form av tillfällig an-
ställning och ytterligare 23 procent är deltidsanställda; dessutom av-

 359 



slöjar undersökningen att det inom organisationerna finns en stor 
mängd personer (så många som 1 600) som arbetar helt utan ekonom-
isk ersättning (Bennett 2008:44). Detta kan jämföras med den australi-
ensiska musikbranschen där endast 23 procent av de verksamma har 
en regelbunden lön; de resterande (dvs. 77%) är frilansare, befinner 
sig i någon annan form av så kallad självförsörjning eller arbetar utan 
lön (Gibson 2003:207).  
     Även i Jeffris (2003) studie av jazzmusiker framkommer det att det 
är mycket svårt att kunna försörja sig enbart på musiken, något som 
också Coulson (2012:252) uppmärksammar i sin studie av musiker 
där flera kombinerar det egna musicerandet med olika typer av andra 
uppdrag eller sysselsättningar, såsom undervisning i en eller annan 
form. Det här indikerar med tydlighet att många utövare inom i 
synnerhet den kulturella sfären (såsom musiker, konstnärer och 
skådespelare) tvingas skaffa sig en kompletterande inkomstkälla för 
att helt enkelt kunna överleva. Som en parentes brukar det något 
skämtsamt sägas att varenda servitris i den amerikanska staden Los 
Angeles är en aspirerande skådespelerska som bara väntar på att bli 
upptäckt av Hollywood. 
     Svårigheten att kunna försörja sig på utövandet framkommer även 
i memoarer av och biografier över sedermera framgångsrika personer 
där förekomsten av dagjobb eller extrajobb är påtaglig i redogörelser 
för de tidiga åren innan medgångarna. För många har det handlat om 
mer eller mindre tillfällig anställning i fabriker, gruvor och snabbköp; 
som dammsugarförsäljare, taxichaufför och städare. För somliga 
mindre lyckosamma är förekomsten av ett extrajobb vid sidan av, ett 
bestående inslag i deras liv. På frågan hur konstnärer generellt för-
sörjer sig svarar den etablerade konstnären Ernst Billgren att det är 
”genom att ha små utgifter och extra jobb” (Björsson 2008:28). Vad 
gäller just konstnärliga områden kommer Wassall och Alper (1992) 
fram till att så många som tre av fyra har ett andra jobb för att klara 
försörjningen. 
     I tidningen Stim-Magasinet (nr. 3, år 2011) finns ett kortare report-
age om musiker som också har ett andra jobb. Där får vi möta Sofia 
Talvik, singer/songwriter som också är grafisk formgivare; Daniel 
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Karlsson, jazzpianist och kompositör, som dessutom – i egen regi – 
kör taxibåt i skärgården samt Carin Bartosch Edström, tonsättare som 
även skriver deckare och tar uppdrag som översättare. Samtliga av 
dessa framhåller – tvärtemot vad man skulle tro – det positiva i att ha 
ett annat arbete vid sidan av musiken. En sådan åsikt är knappast 
representativ för alla de som befinner sig i en situation där de 
”måste” ha en andra inkomstkälla och vid en snabb granskning kan 
det konstateras att Sofia Talviks, Daniel Karlssons och Carin Bartosch 
Edströms så kallade andra arbeten med all säkerhet inte är jämför-
bara med de jobb många andra i liknande situationer är tvingade till. 
Det som exempelvis Carin Bartosch Edström gör – kombinerar ett 
musicerande med författande – kan tveklöst betraktas som ett kombi-
nerade av två sysselsättningar som båda faller inom ramen för så 
kallad hobbyliknande försörjning. Sofia Talviks (andra) arbete – som 
grafisk formgivare – är förmodligen både mer intressant och mer 
kreativt än exempelvis ett jobb som servitris på en pub. Och vad 
gäller Daniel Karlsson som har en fartygsbefälsexamen och själv äger 
de taxibåtar han kör i Stockholms skärgård, finns ett stort intresse för 
just skärgården där han också bor tillsammans med sin familj. De 
flesta musiker, författare, konstnärer, skådespelare och liknande – 
som inte kan försörja sig enbart på sin passion – upplever nog en 
ganska annorlunda situation i jämförelse med Sofia Talvik, Daniel 
Karlsson och Carin Bartosch Edström. Grugulis och Stoyanova 
(2009:154, egen översättning) konstaterar med hänvisning till arbete 
inom teve- och filmbranschen: 
 

Några lyckas, åtminstone i den bemärkelsen att de anlitas tillräckligt ofta för 
att kunna försörja sig. Andra accepterar ytterst sporadiska eller oavlönade 
arbetserbjudanden för att kunna bibehålla bilden av sig själv som verksam i 
film- och tevebranschen; de försörjer sig på andra (mindre glamourösa) 
arbeten eller på arbetslöshetsersättning. Många hoppar av helt. 

 
Generellt förefaller det som att den ekonomiska ersättningen som 
kommer från ett mer eller mindre hobbyliknande arbete för många är 
tämligen knapp; exempelvis anser en klar majoritet av respondent-
erna i Torkelsons (1998) studie av scenartister att lönen är orättvist låg 
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i förhållande till lönerna i andra branscher. I anknytning till music-
erande fastslår Groce (1989:403f, egen översättning) att: 
 

…band på lokal nivå som framför egna låtar tjänar vanligtvis mindre pengar 
än band som spelar andras låtar, covers. Därför är det inte konstigt att de 
som spelar eget material kritiserar cover-musikerna för att tjäna pengar. 
Deras upplevelse är att de jobbar väldigt hårt för väldigt liten ekonomisk er-
sättning. Trots att de kan säga att de inte håller på med musik ”för pengarnas 
skull” förefaller deras ideologi ha en underliggande önskan om att tjäna mer 
pengar. 

 
Att som musiker slå sig fram med egna låtar är inte lätt; bara det att 
få spelningar kan vara mycket besvärligt då människor i allmänhet 
förefaller vara ganska ointresserade av att se och lyssna på ett 
”okänt” band som framför låtar man inte hört eller känner till sedan 
tidigare. Att trots allt vidhålla en inriktning på eget komponerat 
material medför skral ekonomisk ersättning från området för utöv-
andet.  
     Eventuellt och kanske till och med sannolikt var det enklare förr i 
tiden (företrädesvis på 1960-, 1970-, och 1980-talen) för ”okända” mu-
siker att få spelningar i jämförelse med i dag, delvis eftersom det nu-
mera verkar finnas allt färre ställen för nybildade band att spela på 
(Tyler & Dalton 2011:91). I Gregorys (2012:35, egen översättning) bok 
om cover-band/tribute-band125 berättar en musiker följande om 1960-
talet: 
 

I Phoenix drog en mängd nattklubbar igång under ett och samma år. Vilken 
musik ett band skulle spela avgjordes av vad publiken ville höra och vad som 
spelades på radio. Allt man behövde göra var att lyssna på [de populära] 
låtarna på radion eller köpa skivorna och lära sig spela dem. När man lärt sig 
40–60 låtar kunde man provspela. Klubbarna bokstavligen skrek efter band. 

 
Horace Bevan, före detta gitarrist i bandet Bourbon Street, delar upp-
fattningen om att det var lättare att få spelningar förr i tiden: 
 

125 Ett tribute-band (hyllningsband) skiljer sig från ett cover-band i det avseende att de spelar låtar 
med uteslutande en artist och vanligtvis försöker de både låta och se ut som originalartisten/-bandet 
de hyllar. Exempel på originalband som genererat tribute-band är bland andra Beatles, Rolling 
Stones, Pink Floyd, Kiss, AC/DC.  

 362 

                                                           



När jag höll på under 1980-talet uppträdde jag varje kväll i veckan, det fanns 
många fler ställen att spela på, fler gig och bättre betalt. Sedan dess har det 
skett en bestämd och tydlig nedgång (Gibson 2003:209, egen översättning).   

 
Givetvis varierar mängden potentiella spelställen utifrån geografiska 
faktorer samt att vissa städer i jämförelse med andra har ett blomstr-
ande musikliv med en tradition av att erbjuda live-musik. Under 
speciellt 1960-talet var Hamburg i Tyskland en lämplig och populär 
stad för den tidens engelska rock- och popband, i synnerhet de som 
ännu inte hade fått något större genombrott. Exempelvis spenderade 
Beatles ansenlig tid i den tyska staden. På 1980-talet var Los Angeles i 
amerikanska Kalifornien centrum för den popinfluerade och image-
betonade hårdrock som senare skulle få de mindre smickrande etik-
etterna ”hair metal” och ”pudelrock” (till följd av musikernas för-
kärlek till stora permanentade frisyrer). Under 1980-talet (förvisso i 
likhet med andra årtionden) drog Los Angeles till sig en mängd för-
väntansfulla och ambitiösa rockmusiker från när och fjärran med 
storslagna drömmar om ett liv som rockstjärna. Den ekonomiska 
teorin om utbud och efterfrågan gäller som bekant även inom den 
kulturella sfären och i och med den stora mängd rockband i Los 
Angeles-området som gärna ville uppträda inför publik (och för-
hoppningsvis talangscouter från skivbolag) utvecklade rockklubb-
arna ett system kallat pay to play (vilket kan översättas till: betala för 
att spela). Musikern Duff McKagan (f.d. Guns N’ Roses) beskriver detta 
system på följande sätt: 
 

Den tidens etablerade rockklubbar i Hollywood hade utformat ett brutalt 
system för att försäkra sig själva mot få besökare. Genom att inrätta principen 
”betala för att spela” lastade de över klubbverksamhetens finansiella risker på 
musikerna. En klubb kunde kräva att av ett band att de på förhand köpte, låt 
säga, trettio biljetter för tio dollar styck. Efter det hade klubben inget att oroa 
sig över – deras pengar var redan i hamn. För att få tillbaka sina pengar var 
sedan bandet tvungna att sälja dessa biljetter på egen hand (McKagan 
2012:103). 

 
Även Craig Williams som försökte slå igenom som rockmusiker i Los 
Angeles i slutet av 1980-talet har erfarenheter av systemet pay to play 
och skriver: 
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Det var inte bara sådana som Ron Nagby och hans [klubb] Chexx som 
använde sig av betala-för-att-få-spela-metoden. The Roxy, The Troubaour, 
The Whiskey, Gazzarri’s – alla de populära klubbarna gjorde samma sak. 
Vartenda ställe vi spelade på använde den här metoden; ibland fick vi betala 
så mycket som 2 500 dollar för en kväll. Tack vare störtfloden av ungdomar 
som kom till södra Kalifornien för att ta plats bland de lokala gudarna som 
Van Halen, GNR, Crue, Ratt, Poison med flera, kunde klubbägarna komma 
undan med detta system – dessutom slapp de ifrån alla former av marknads-
föring och annonsering [av evenemangen] (Williams 2007:70, egen översätt-
ning). 

 
Arrangemang som pay to play innebär alltså inga ekonomiska risker 
alls för klubbägarna, däremot för de artister som uppträder. Även om 
man som musiker inte nödvändigtvis gör en ekonomisk förlust på 
arrangemanget så är förmodligen chansen till att tjäna några större 
summor pengar ytterst liten. 
     Ekonomiska bekymmer, eventuellt i kombination med en upplev-
else av att utövandet inte verka leda framåt i någon påtaglig mening, 
medför att somliga helt enkelt tappar geisten och motivationen till att 
fortsätta. Ett sådant exempel är Al Atkins (originalsångaren i Judas 
Priest) som år 1973 lämnade rockbandet med anledning av ekonom-
iska problem; Atkins säger: ”Mitt tredje år i bandet blev ekonomiskt 
kämpigt, jag var den ende som var gift och jag hade en liten dotter, 
Sharon, att försörja. Ju större vi blev desto större blev bandets over-
head-kostnader så i slutändan tjänade vi mellan obetydligt och inget 
alls” (Popoff 2007:5, egen översättning). Det finns betydligt fler som har 
kastat in handduken på grund av kärva ekonomiska omständigheter. 
Gitarristen Mick Stewart lämnade tidigt bandet Sweet av just detta 
skäl, vilket basisten Steve Priest har full förståelse för – ”vi hade helt 
enkelt inga pengar och när det blir bestående är det svårt att argu-
mentera emot” (Thompson 2010:43, egen översättning).   
     Att åtminstone inledningsvis uppleva ekonomiskt kärva tider före-
faller vara mer regel än undantag. Musikern Sammy Hagar kom-
menterar den ekonomiska situationen för bandet Montrose i början av 
1970-talet då han säger: ”Vi drog in 500 dollar per kväll men det kost-
ade omkring 600 dollar per kväll att turnera. Vi höll på att gå under” 
(Hagar & Selvin 2011:55, egen översättning). Rockbandet Kiss befann 
sig i en liknande situation i början av 1970-talet då utgifterna var 
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större än inkomsterna; sångaren och gitarristen Paul Stanley minns: 
”Vi spenderade betydligt mer på konserterna än vi tjänade” (Linna-
eus 2013:95). För den som är i början av sin musikkarriär är turner-
ande i de flesta fall en förlustaffär ekonomiskt sett (Cann 2007:211), 
men något av ett måste för att kunna bygga upp en publik. 
     Osäkra och kärva ekonomiska omständigheter framkommer också 
i en studie av Randle och Culkin (2009:103, egen översättning) som 
hävdar att det inte är ovanligt att – i detta fall – personer inom film-
industrin faktiskt arbetar helt utan lön; åtminstone i början av karri-
ären. En av de intervjuade (som är verksam bakom kameran) säger 
följande: 
 

Jag får inte betalt och det är så det är helt enkelt; om man inte har lång 
erfarenhet är man tvungen att arbeta en hel del obetalt. […] Det finns dock en 
gräns för hur mycket jag kan arbeta gratis. Det är kämpigt i början. 

 
En intervjuad i Oakleys (2009:286, egen översättning) studie säger an-
gående förekomsten av obetalt arbete att ”inom teatern är det så för 
nybörjare, man måste arbeta gratis, men det är ju förfärligt.” Att inom 
i synnerhet konstnärliga områden arbeta utan lön förefaller vara ett 
fenomen som uppkommit på senare tid (Oakley 2009:287) och med all 
säkerhet är ”arbetsgivarna” mycket snabba och ytterst villiga att ut-
nyttja det faktum att många i konkurrensen om jobben är beredda till 
betydande uppoffringar och villiga att hänsynslöst exploateras. 
     Även andra (t ex Hesmondhalgh & Baker 2010:7) har uppmärk-
sammat förekomsten av obetalt arbete i attraktiva branscher och 
ibland kan det till och med vara så att individen i själva verket får 
betala för att kunna arbete. I detta avseende lyfter Neff et al. 
(2005:318) fram dels dataprogrammerare inom vad som kallas the new 
media (internetbaserat media) som själva får betala för utbildningar 
och certifikat, dels fotomodeller som själva bekostar fotosessioner och 
kurser i exempelvis teater och dans i syfte att bli (mer) anlitade för 
olika modelljobb. Det råder ingen tvekan om att många som aspirerar 
på ett visst drömyrke (som dessutom vanligtvis utgörs av någon form 
av frilans) investerar i olika former av ”egenreklam”. I grund och 
botten handlar det om att utveckla och bibehålla så kallad anställ-
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ningsbarhet. Emellertid finns det inga garantier för att de pengar och 
den tid och kraft man investerar i anställningsbarhet kommer att leda 
till (önskvärt) arbete. 
     Att som i vissa branscher tvingas arbeta delvis eller helt utan eko-
nomisk ersättning kan betraktas som en reell och icke påverkbar om-
ständighet; det är helt enkelt så som situationen ser ut och det finner 
man sig i. Att acceptera rådande villkor som något av naturen givet 
framträder även i andra arbetssammanhang, t ex när chefer i handeln 
diskuterar chefsrollen och svårigheterna att kombinera den med ett 
fungerade familjeliv (Bergman 2011:117). Likt det sätt som cheferna i 
handeln inte reflekterar över eller ifrågasätter de normer som formar 
chefsrollen, tenderar icke avlönade utövare inom exempelvis den 
kulturella sfären att betrakta det oavlönade arbetet som en naturlig 
del av att ”arbeta sig uppåt”; en diskurs som uppmuntrar musiker 
och liknande att acceptera ingen eller låg lön, och dessutom visa tack-
samhet (Gibson 2003:208). Även McRobbie (1998:69, egen översättning) 
– som studerar modebranschen – finner att låg eller ingen lön, själv-
exploatering och ett allmänt accepterande av rådande omständigheter 
och villkor är tämligen utbrett: 
 

Varken de framträdande personerna i den brittiska modeindustrin – inkluderat 
journalisterna – eller politikerna har särskilt mycket att vinna på att exponera 
de ekonomiska grunder som den glamourösa modebranschen vilar på, då det 
skulle avslöja lika många företagsmässiga misslyckaden som framgångar. 
Det skulle också blottlägga en bransch där arbetslöshet, låg lön, långa arbets-
dagar och olika former av exploatering (inkluderat självexploatering) är 
mycket utbrett, men uppenbarligen nödvändigt för överlevnaden. I skenet av 
dessa obekväma sanningar finns det en tendens att antingen helt ignorera 
detta eller att uppgivet anamma en sorts fatalistisk hållning, som att det är så 
modebranschen alltid har varit. 

 
Att utövandet inte genererar några direkta pengar – åtminstone inte 
inledningsvis – omnämns av många. Exempelvis säger musikern 
Roger Glover angående Deep Purples första tid att de var ”så fattiga att 
det var patetiskt” (Heatley 2007:27) och sångaren Ozzy Osbourne 
berättar i anknytning till Black Sabbaths inledande karriär: ”Vi var så 
barskrapade att vi på nätterna brukade stjäla grönsaker från koloni-
trädgårdarna, bara för att få något i magen” (Osbourne & Ayres 
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2009:70, egen översättning). Även musikern Lemmy (Motörhead) bely-
ser svåra ekonomiska omständigheter kring utövandet och säger: 
”Jag var svältande men jag hade roligt. Tveklöst slår det ett bra betalt 
arbete som rörmokare!” (Kilmister & Garza 2003:137, egen översätt-
ning). En liknande upplevelse uttrycks av en jazzmusiker i Jeffris 
(2003:45, egen översättning) studie som på frågan vad som är största 
tillfredsställelse respektive största besvikelse i anknytning till utöv-
andet svarar: ”Bra musik och inga pengar.” 
     Inom flertalet branscher med hobbyliknande förtecken förefaller 
det vara svårt att kunna försörja sig. Randle och Culkin (2009:105, 
egen översättning) som studerat filmindustrin konstaterar: 
 

Vad som eventuellt har förändrats är vikten av ett konkret föräldrastöd för att 
hjälpa aspirerande nykomlingar genom magra tider i början av en karriär. Om 
den tidigare generationen av aspirerande nykomlingar missgynnades genom 
att inte ha släktingar i branschen som kunde få in dem, riskerar den nya 
generationen dessutom sakna det ekonomiska stöd som krävs för att klara 
sig genom den inledande tiden av obetalt arbete. 
    

När en kvinna med examen från University of the Arts London 
berättar om yrkeslivet efter avslutad utbildning ger det en tydlig bild 
av hur kämpig och tröstlös tillvaron förefaller för många av dem som 
drömmer om ett visst arbete inom ett visst område: 
 

Jag jobbade på ett café, Tiffin Bites, värmde indisk mat i micron… jag började 
07:00 på morgonen och jobbade till 15:00 på eftermiddagen från måndag till 
fredag. Lördagar arbetade jag i en sängaffär. Måndag eftermiddag/kväll städ-
ade jag en lägenhet i Chelsea. Efter ett tag fick jag mitt första konstrelaterade 
jobb; tre kvällar i veckan som tillsyningsman [steward] på The Barbican126 där 
mitt arbete i praktiken bestod i att berätta för folk var toaletterna fanns 
(Oakley 2009:286, egen översättning). 

 

Framgången låter vänta på sig 
 
Det faktum att man har en djup passion för något speciellt som man 
dessutom önskar försörja sig på innebär naturligtvis inte att man 

126 The Barbican i London, England, är en konst- och konferensanläggning med ett varierat utbud av 
konst, musik, teater, dans, film etc. Det är också hemvist för Londons symfoniorkester.  
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automatiskt når sina drömmars mål. Det är förmodligen inte någon 
överdrift att hävda att vägen mot framgång är slitsam på många sätt 
och somliga är medvetna om att det krävs en ansenlig arbetsinsats, i 
kombination med tillfälligheter och en stor portion tur, för att för-
verkliga sitt mål. Att lyckas – i detta fall i musikbranschen – handlar 
enligt musikern Don Felder (f.d. Eagles) om 50 procent hårt arbete och 
50 procent ren tur.127 Barrow och Newby (1994:187, egen översättning) 
skriver följande angående drömmen och ambitionen att kunna för-
sörja sig som rock- eller popmusiker: 
 

Förestående rock- och popband som komponerar egna låtar bör förbereda 
sig på det värsta när de inleder ett liv på vägarna; i och med stigande popu-
laritet blir det förvisso bättre men i begynnelsen kommer de att lida för sin 
konst. 

 
Steven Tyler, sångare i Aerosmith, berättar om det som näst intill alla 
som vill försörja sig som rock- eller popmusiker måste gå igenom: 
 

Jag har haft min beskärda del av dessa okända band som med nöd och 
näppe hankar sig fram genom att spela för sextio dollar per kväll (om vi hade 
tur) på sjaskiga klubbar, gymnasieskolor, danslokaler och syltor (Tyler & 
Dalton 2011:75, egen översättning). 

  
Ozzy Osbourne (Osbourne & Ayres 2009:44, egen översättning) be-
rättar å sin sida följande om tiden innan det stora genombrottet:  
 

Jag försökte alltid finna nya sätt att marknadsföra mig som sångare. Chansen 
att lyckas kan mycket väl ha varit en på miljonen – även om man är 
optimistisk – men jag var beredd att göra vad som helst för att undgå Harrys 
öde [dvs. ett helt yrkesliv i fabriken]… 

 
Att göra ”vad som helst” för att förverkliga sina drömmar kan för-
visso ha en mängd olika innebörd men det verkar i alla fall som att 
essensen är att man inte ger upp och tar ett mera traditionellt jobb, 
utan att man stretar på trots upprepade motgångar. Musikern Don 
Felder minns tillbaka på tiden innan han blev gitarrist i Eagles och 
berättar: 

127 Classic Rock Magazine, issue 186, 2013. 
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Jag tog vilket musikjobb som helst för att få det att gå ihop ekonomiskt, jag 
engagerades till och med för att spela ledmotivet till olika filmer på en nylon-
strängad gitarr under middagsserveringen på Holiday Inn vid Harvard Square. 
[…] Smärtsamt medveten om att detta inte var i linje med mina karriärplaner 
försökte jag att komma i kontakt med så många andra musiker som möjligt. 
Men Boston var knappast navet i det musikaliska universum och det fanns 
inte mycket jobb att få (Felder & Holden 2008:70, egen översättning). 

 
Att streta på, trots motgångar, berörs också av musikern Tom 
Hamilton (Aerosmith) som minns det tidiga 1970-talet när bandet 
kämpade för sin överlevnad: 
 

De nästkommande två åren spelade vi på vartenda gymnasium i 
Massachusetts och New Hampshire. Vi var villiga att spela varhelst femtio 
personer skulle dyka upp för att se och höra oss (Davis & Aerosmith 
2003:107, egen översättning). 

 
Att inte ge upp är ett framträdande tema i många memoarer och 
biografier där personen ifråga började tämligen tomhänt men med en 
stark drivkraft att lyckas inom sitt område. Före detta brottaren Frank 
Andersson berättar i sina memoarer om den inledande brottarkarri-
ären: 
 

Jag förlorade mina fyrtio första matcher. En normal människa hade väl trött-
nat, lagt ner och börjat spela pingis istället, men inte jag. I stället så tänkte 
jag, fan jag ska lära mig det här, och redan här började jag bygga upp en en-
vishet och styrka både fysiskt och psykiskt som sedan skulle ge mig tre VM-
guld (Andersson & Langer 2011:32). 

 
Författaren Charles Bukowski (1920–1994) är ytterligare en av alla 
dem som fick kämpa länge innan genombrottet kom: 
 

Han skrev mycket och han drack häftigt. Fick sparken från sina jobb. Bodde 
ett tag i ett skjul i Atlanta; frusen och svältande. Blev hela tiden refuserad 
(Haag 2004:43). 

 
Liknande omständigheter karaktäriserade musikern Lemmys tillvaro 
under de tidiga åren då han försökte slå igenom med rockbandet 
Motörhead, till synes utan resultat:  
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Vid den här tidpunkten [1976/1977] var kampviljan ganska låg; alla våra 
ansträngningar var förgäves. Vi svalt, vi bodde i ockuperade hus och ingen-
ting hände. Jag var beredd att kämpa vidare men Phil [trummis] och Eddie 
[gitarrist] ville lägga av (Kilmister & Gazza 2002:111, egen översättning).  

 
Man kan undra varför somliga människor fortsätter i sin strävan, 
trots att framtidsutsikten om en önskad position inom det specifika 
området ser tämligen dyster ut. En kämpande fotomodell i Neff et als. 
(2005:319, egen översättning) studie förklarar varför hon trots svårig-
heterna att få jobb ändå fortsätter sitt sökande: 
 

Det är den här känslan att, en gång till, en chans till, en audition till! För det 
kanske är nu det händer! Kanske åker jag till London och det förändrar allt; att 
jag faktiskt lyckas. 

 
Ett till synes tröstlöst stretande förefaller ha varit rådande för många, 
om inte de flesta, som med tiden faktiskt lyckades i den meningen att 
de senare kunde försörja sig på passionen ifråga. Förmodligen är det 
många som under de slitsamma åren – när en framtid inom området 
ser allt annat än ljus ut – ställer sig frågan om det trots allt inte är lika 
bra att ge upp. I anknytning till att ge upp kontra att kämpa vidare 
konstaterar Barrow och Newby (1994:196) att det är ytterst få pers-
oner som har den typ av beslutsamhet och målmedvetenhet som 
krävs för att slå sig fram och nå framgång. De flesta lägger helt enkelt 
ner sina försök efter hand. Musikern Ace Frehley kommenterar en 
tillvaro där ett realiserande av drömmen förefaller vara långt bort – 
och dessutom är något diffus eller abstrakt – på följande sätt: 
 

Det är svårt att veta exakt när det är dags att släppa taget om sina drömmar. 
På hösten 1972 var jag 21 år, luspank, bodde fortfarande hemma hos mina 
föräldrar, spelade med flera olika band och hoppades att något av dem skulle 
visa sig vara den rätta språngbrädan för mitt gitarrspelande. Jag trodde fort-
farande på mig själv, trodde att jag hade möjlighet att kunna försörja mig som 
professionell musiker. Men det fanns ingen plan, ingen strategi. Det var mest 
en massa spelningar och övande och festande (Frehley et al. 2011:63, egen 
översättning). 
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Sångaren i Aerosmith, Steven Tyler, vittnar också om en tröstlös till-
varo då han berättar om bandets situation innan skivkontrakt och 
framgång:  
 

Vi skulle härda ut till det bittra slutet men i december 1971 befann vi oss 
ganska nära detta slut. Inga pengar, ingen mat, inga spelningar, ingen rep-
lokal och 19 dollar på bankkontot (Tyler & Dalton 2011:106f, egen översätt-
ning). 

 
Att ansträngarna inte verkar leda någonstans nämns av många andra, 
exempelvis musikern Rudy Sarzo som vid närmare 30 års ålder 
minns sig säga till en av bandmedlemmarna i dittills okända Quiet 
Riot: ”Jag är trött på att köra huvudet i väggen, jag vet inte hur 
mycket längre jag kan hålla på så här” (Sarzo 2008:20, egen översätt-
ning). När trummisen Peter Criss provspelade för platsen i det band 
som senare skulle kalla sig Kiss uppges det att han såg detta som sin 
sista chans. I bilen på väg hem från provspelningen sade Peter Criss 
till Lew Linet (som blev bandets första manager): 
 

Lew, jag har funderat på att lägga ned musikkarriären. Jag har spelat sedan 
jag var femton år och nu är jag tjugosju. Jag har spelat i källarband alla dessa 
år utan att lyckas. Jag har en fru och jag behöver skaffa mig ett stabilt jobb. 
Det här är min sista chans. Om jag inte kommer med i det här bandet kastar 
jag in handduken för gott (Linnaeus 2013:38). 

 
Gene Simmons i nämnda Kiss minns att de fick jobba hårt och inled-
ningsvis fick de ingenting gratis: ”Det var inte så att framgångarna 
kom lätt för det gjorde de inte. Våra tidiga spelningar var rena mar-
drömmen: ingen publik, inga pengar” (Simmons 2001:58, egen över-
sättning). Lew Linet – som vid tidpunkten var Kiss manager – berättar 
att bandet (inte minst till en början) betraktades som ett stort skämt: 
 

Reaktionerna under dessa spelningar var fruktansvärda. Usla. Alla hatade 
dem. Mina kompisar sa: ”Lew, varför jobbar du med dessa killar? De är 
värdelösa!” Publiken kastade saker på dem (Linnaeus 2013:58). 

 
När karriären inte tar den riktning och fart man önskar och anser 
befogad kan det resultera i besvikelse, vanmakt och ilska. Musikern 
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Nicke Borg (Backyard Babies) säger att han kände sig minst sagt 
frustrerad då karriären inte tog önskad fart: 
 

Jag var pank och så jävla arg på allting. Vi kände att det fanns så mycket i 
Backyard Babies men det var ingen jävel som fattade vad vi hade för 
kapacitet (Bogerius 2005:55). 

 
När drömmen om en viss framtid inom exempelvis musik, teater, 
konst eller idrott inte verkar realiseras tenderar motivationen att 
kämpa vidare minska för att slutligen upphöra helt (Schnare et al. 
2011:106). Detta generella mönster omfattar visserligen inte alla. I 
situationer som beskrivs ovan kan man mycket väl undra hur det 
kommer sig att vissa fortsätter kämpa, att de helt enkelt inte kastar in 
handduken som uppenbarligen många andra gör. Det kan finnas 
olika förklaringar till det men i huvudsak torde det vara så att alter-
nativet uppfattas vara värre på ett eller annat sätt. I Everett Trues 
(2005) biografi över Ramones porträtteras bandet som underskattat 
och i ständig avsaknad av medgång och framgång. Danny Fields 
(bandets före detta manager) säger att efter ”fem år hade de fort-
farande inte sålt några skivor men de uppträdde över hela världen 
och de var kända” (True 2005:154, egen översättning). Ramones (liksom 
många andra rockband) överlevde ekonomiskt genom att turnera 
mycket och under sin aktiva karriär genomförde bandet årligen 
mellan 100 och 150 spelningar (True 2005:111). Att turnera så inten-
sivt var förmodligen ekonomiskt sett nödvändigt, inte minst på 
grund av den förhållandevis svaga skivförsäljningen. Journalisten 
Rachel Felder, som personligen kände medlemmarna, säger: ”Vad 
annat kunde de göra? Om man konstant har turnerat sedan 25-års-
åldern kanske det inte upplevs som ett självklart alternativ att sluta” 
(True 2005:112, egen översättning). Ett beslut om att streta vidare i sitt 
utövande behöver inte bara handla om att det upplevs som det bästa 
alternativet bland många; det kan också vara så att passionen är så 
stark att det inte ens upplevs finnas något alternativ över huvud 
taget. För Ramones sångare, Joey Ramone (1951–2001), påstås musiken 
ha varit ett kall, det fanns inget annat han kunde tänka sig som 
sysselsättning (True 2005:40).  
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     För den som är starkt passionerad, som ser utövandet i termer av 
ett kall, kan en förtvivlad känsla infinna sig när ansträngningarna inte 
verkar ge någon utdelning alls. Sångare Steven Tyler minns tillbaka 
på tiden innan Aerosmiths bildande, då han försökte försörja som 
musiker i bandet William Proud: 
 

Jag hade inga pengar. Jag var desperat, besegrad, dömd att misslyckas. Jag 
hade ingen aning om vad jag skulle göra med mitt liv. [Bandet] William Proud 
hade uppträtt på varenda nattklubb, håla, folkets hus, gymnastiksal, bar 
mitzvah och krigsveteraners hus som fanns inom tio mils radie. Det gav 
ingenting och det fanns inget ställe kvar att spela på (Tyler & Dalton 2011:72, 
egen översättning).  

  
När framgången låter sig vänta kan en känsla av uppgivenhet fram-
träda och för somliga verkar det som att drömmen trots allt inte kom-
mer att slå in, trots en innerlig önskan och stora ansträngningar. Ozzy 
Osbourne berättar om tiden innan det stora genombrottet:  
 

Det hade gått några månader sedan jag lämnade [bandet] Rare Breed. Jag 
var 20 år och jag hade givit upp allt hopp om att bli sångare eller kunna 
komma bort från Aston. Det spelade ingen roll om jag hade ett PA-system 
[sånganläggning] eller inte, det skulle helt enkelt inte ske. Jag hade övertygat 
mig själv att det inte längre var någon idé att försöka, för jag skulle bara 
misslyckas som jag hade gjort i skolan, på mina jobb och i allt annat jag 
någonsin försökt mig på (Osbourne & Ayres 2009:55, egen översättning). 

 
Kort därefter anslöt sig dock Osbourne till vad som senare skulle bli 
Black Sabbath, så småningom ett av världens mest kända hårdrocks-
band. Efter att ha fått sparken från nämnda band i sluten av 1970-talet 
satsade Osbourne på en solokarriär, uppbackad av Blizzard Of Ozz i 
vilket gitarristen Randy Rhoads (1956–1982) ingick. Framgångarna lät 
vänta på sig – historien upprepade sig på nytt – vilket fick Rhoads att 
misströsta: 
 

Jag börjar tvivla eftersom jag har spenderat nästan två år hemifrån, lagt ner 
själ och hjärta i skivinspelningar och konserter och ändå har det bara result-
erat i en handfull skara fans (Sarzo 2008:51, egen översättning). 

 
Det är inte ovanligt att det verkar som att en del slår igenom ”över en 
natt” (Stier 2007:103) men framgången är oftast ett resultat av ett 
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långt och ihärdigt strävande som allmänheten sällan är medveten om. 
Ericsson et al. (2007:120, egen översättning) belyser den missuppfatt-
ning som verkar råda bland åtminstone den oinvigda allmänheten 
och konstaterar: 
 

Den allmänna folktron är full av berättelser om okända idrottare, författare och 
artister som blir berömda över en natt, till synes som en direkt följd av med-
födda talanger – de är ”naturbegåvningar” säger folk. Vid en närmare gransk-
ning av experters bakgrund visar det sig emellertid osvikligt att de har ägnat 
betydande tid åt träning och förberedelser. 

 
Den felaktiga uppfattningen om att somliga når berömmelse och er-
kännande snabbt och utan särskilt stor ansträngning kommenteras av 
såväl Peder Carlsson (trummis i Backyard Babies) som Paul Di’Anno 
(f.d. sångare i Iron Maiden): 
 

Jag har verkligen jobbat och slitit för det här, och skulle någon säga att jag 
har halkat in på ett bananskal så skulle jag bli vansinnig (Bogerius 2005:83). 

 
Folk tror att Iron Maiden kom från ingenstans men ingenting kan vara längre 
från sanningen. När de ser någon på Top of the Pops [legendariskt engelsk 
musikprogram på teve] tror de att det är någon som blivit känd över en natt 
[overnight sensation]. Nåväl, vi var en ”över-natten-sensation” – år av nattliga 
jävla resor från avkrokar genom natten tillbaka till London för att hinna till våra 
ordinarie dagjobb (Di’Anno 2010:295, egen översättning). 

 
Vad som till synes kan uppfattas som ett tecken på att man har 
lyckats behöver i realiteten inte vara det. Att i musikbranschen få ett 
skivkontrakt kan verka vara detsamma som att lyckan är gjord men 
så behöver det bevisligen inte alls vara. Musikern Plura Jonsson 
minns att han i slutet av 1970-talet var luspank trots att Eldkvarn hade 
släppt två skivor (Jonsson 2008:90) och Ramones debutplatta sålde 
endast i 7000 exemplar (True 2005:55). Den före detta gitarristen i Kiss 
Ace Frehley berättar om bandets inledande karriär och konstaterar: 
 

Vi blev inte superstjärnor över en natt. Folk glömmer bort det ibland. Tre 
skivor passerade – som endast sålde blygsamt och var nära att försätta [skiv-
bolaget] Casablanca Records, [managern] Bill Aucoin och [skivbolags-
direktören och marknadsföraren] Neil Bogart i konkurs – innan KISS blev den 
ångvält som folk numera känner till (Frehley et al. 2011:107, egen översätt-
ning).  
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Gitarristen Joe Perry har liknande erfarenheter och berättar följande i 
anknytning till att Aerosmith fått skivkontrakt och släppt sin första 
skiva:  
 

[Skivan] släpptes i januari 1973 utan större uppmärksamhet. Det var inga fan-
farer, inga parader, inga lovord från kritiker. Det var ingenting alls: inget 
medialt intresse och skivan spelades inte i radio, inga recensioner, inga inter-
vjuer, inget party. Skivan blev tvärtom totalt ignorerad… (Davis & Aerosmith 
2003:180, egen översättning). 

 
Det förefaller som att många tror och kanske till och med är övertyg-
ade om att den initiala typ av framgång (som att exempelvis få ett 
skivkontrakt) mer eller mindre automatiskt kommer att leda till ytter-
ligare framgång och kanske till och med succé. Så behöver det bevis-
ligen inte vara och det gäller för utövare inom diverse områden och 
branscher. Efter att ha blivit draftad av ishockeylaget New York Rangers, 
fick den redan då OS-meriterade målvakten Mike Richter erfara att 
det inte med automatik innebar spel i åtråvärda NHL.128 Richter fick 
tvärtemot sin dröm, förhoppning och kanske till och med förvissning 
spendera tid i farmarligan, där han gjorde följande observation: 
 

…spelarna är i alla åldrar; några har kommit så långt de någonsin kan och är 
30 år gamla och håller fast vid ett jobb som kanske ger dem 40 000 dollar per 
år – trots allt bättre än vad som helst välden utanför har i beredskap. Några är 
i min ålder och förstår att de inte ingår i klubbens planer och att framtiden 
sannolikt kommer att vara någon sorts variant av det nuvarande… […] Under 
min uppväxt då jag drömde och fantiserade om att vara professionell hockey-
spelare kan jag ärligt säga att det aldrig handlade om farmarligan, att komma 
ut på isen i en halvtom arena där publiken skriker avskyvärda förolämpningar 
som hörs ända ner till isen (Wilkinson 2006:29f, egen översättning). 

 
Att ett strävande mot att kunna försörja sig på sin passion är förenat 
med tuffa omständigheter är ingen överdrift. Kubacki och Croft 
(2005:230, egen översättning) ställer sig frågan om samhället borde 
stötta och hjälpa – i detta fall – konstnärliga utövare då de på egen 
hand berikar kulturen, eller om dessa personers öde ska avgöras av 
marknadskrafterna. En av de intervjuade i Allens (1998:152, egen över-

128 Enligt Robidoux (2001:53) har närmare 70 procent av alla NHL-spelare vid någon tidpunkt 
spelat i farmarligor som AHL (American Hockey League). 
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sättning) studie av musiker som ägnar sig åt klassisk musik säger: 
”Det sorgliga med hur saker och ting är nu för tiden, är att musik som 
kräver en högre grad av medvetenhet åsidosätts i brådskan att attrah-
era publik och få uppskattning…” Även bland jazzmusikerna i 
Beckers (1951) studie framkommer det tydligt hur illa de tycker om 
vad som kan beskrivas i termer av konsumentmakt och hur de för-
aktar de så kallade töntarna (the squares) som genom sitt konsumt-
ionsmönster dikterar villkoren för utövandet. Den konstnärliga 
”romantism” som förekommer bland exempelvis konstnärer, författ-
are och musiker innefattar en åsikt om att man är speciell och avskild 
från det övriga samhället. Den innehåller såväl ideal om självförverk-
ligande som rätten att förverkliga sig själv; idén om det konstnärliga 
geniet; avståndstagande från ekonomisk rationalitet och en fasa för 
att tvingas leva ett alldagligt liv med alldagliga bestyr (Stratton 1983). 
     Att som vissa utövare kritisera de hårda villkor de lever under – 
vilket implicit kan innefatta vissa önskemål eller till och med krav på 
ekonomisk hjälp från exempelvis samhället – förkastas av Erik Modig 
(konstnär, ägare av galleriet Art Concept Store och verksam vid 
Handelshögskolan i Stockholm) som förespråkar ett uttalat mark-
nadsperspektiv:  
 

”[Å]h det är så synd om oss konstnärer”, det är inte alls synd om konstnärer. 
Dom är några få som har valt att göra det dom brinner för, sen att dom inte är 
tillräckligt duktiga för att samhället ska uppmärksamma dom. Ja fine, då får 
du väl skylla dig själv om du är dum nog att fortsätta med det. Det är ungefär 
som att det är synd om alla fotbolls[spelare] som inte blir fotbollsproffs 
(Björsson 2008:31). 

 
Att de konstnärer (och för all del musiker och författare) som upp-
lever svårigheter att försörja sig på sin konst inte skulle vara ”tillräck-
ligt duktiga” – som Erik Modig hävdar – kan sannerligen problemat-
iseras och ifrågasättas. I många fall handlar det inte alls om objektiva 
kriterier som utövares talang och skicklighet, utan istället om sub-
jektiva aspekter som konsumenters tycke och smak. På sätt och vis är 
det ovidkommande vem av exempelvis den klassiskt skolade pian-
isten eller den självlärda popsångaren som är mest musikalisk och 
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kunnig inom området musik. Det handlar istället om vems musik 
konsumenterna föredrar och vill spendera pengar på (Stratton 
1983:153). Att det är svårt att försörja sig inom vissa genrer såsom 
klassisk musik (men även jazz och blues) har sin förklaring i att den 
breda allmänheten helt enkelt är mer attraherad av (lättsmält) pop-
musik. 
     Då sedermera framgångsrika personer berättar om de slitsamma 
hundåren (exempelvis i memoarer eller intervjuer) är det lätt att få en 
missvisande bild av att det enda som krävs för att lyckas är målmed-
vetenhet och uthållighet. Genom dessa retrospektiva redogörelser 
skapas framgångsberättelser som bildar en sorts mall som andra 
passionerade och fortfarande strävande personer kan, bör och vill 
kopiera. I Røyseng et als. (2007:11, egen översättning) studie innefatt-
ande personer som har gått på konstfack men ännu inte lyckats kun-
na försörja sig på sin passion framträder denna syn då en av de inter-
vjuade säger att: 
 

…jag kan se att det är de personer som hela tiden har haft de högsta 
ambitionerna som lyckas hålla sig kvar [inom konsten] och jag finner enorm 
tröst i det, att veta att det är de som önskar det mest, som trots alla hinder 
[lyckas] – att det trots allt är möjligt. 

 
Med all säkerhet är det emellertid inte så enkelt att den med höga 
ambitioner också kommer att lyckas. Ett sådant exempel är Seb 
Hunter, en av alla dem som trots engagemang, hängivenhet och en 
stark övertygelse om att lyckas – i detta fall i musikbranschen – inte 
gjorde det. Hunter minns när han och de andra bandmedlemmarna 
såg dokumentärfilmen The decline of western civilization i vilken bland 
annat okända rockband diskuterar sin framtid: 
 

[Reportern i dokumentären] frågar: ”Vad händer om ni inte slår igenom?” Och 
de svarar: ”Tja, vi kommer ju att slå igenom.” Själva sade vi: ”Vilka tror de att 
de är?” Där satt vi med sminkade ögon, drack Jack Daniels och såg på detta 
medan vi tänkte att ”det är vi som kommer att slå igenom – inte de.” Vi hade 
ingen självinsikt alls (Hunter 2005:7, appendix, egen översättning). 
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Att slå igenom respektive kunna försörja sig på utövandet kan dock 
uppfattas vara två skilda ting, vilket kan illustreras då en rap-artist 
säger:  
 

Jag uppträder numera minst tre gånger i veckan, mestadels i Los Angeles. 
[…] Jag kan försörja mig. Det betalar hyran men jag behöver ett skivbolag. 
Jag väntar fortfarande på att få ett skivkontrakt. […] För att tjäna pengar håller 
jag på med olika projekt – jag säljer inspelningar, jag ger konserter. Även om 
jag inte tjänar mer än 500 dollar på en spelning, kan jag med lätthet sälja 
inspelningar för ytterligare 500 dollar. Med tanke på hur många uppträdanden 
jag gör kan jag betala hyran i slutet av månaden, tro mig (Bowe et al. 
2000:339f, egen översättning). 

 
Även om utövandet i sig ger en viss inkomst och i vissa fall tillräcklig 
för att åtminstone hanka sig fram utan någon kompletterande in-
komstkälla önskar många av förståeliga skäl mer. En 51-årig komiker 
som regelbundet uppträder på olika hotell i Las Vegas väntar fortfar-
ande på att slå igenom: 
 

Jag har funderat en del, nu när jag är i 50-årsåldern, men [Rodney] Danger-
field slog inte igenom förrän han var närmare 60 år. Det är sådant som får 
mig att fortsätta. Du vet, drömmen (Bowe et al. 2000:383, egen översättning). 

 
I ett diskussionsforum129 på Internet där frågan om att kunna försörja 
sig som musiker diskuteras säger en person som kallar sig Paulk:  
 

Det är en tuff bransch, jag kämpade upp i 35-årsåldern för att förverkliga min 
dröm. […] En sak vet jag, begäret försvinner aldrig (egen översättning). 

 
I samma forum meddelar signaturen Mrs Brady:  
 

Jag har arbetat professionellt i musikbranschen, som sångare och låtskrivare, 
och det är verkligen kämpigt. […] Under tre, fyra år spelade jag så mycket för 
så lite pengar. […] Sedan två år tillbaka har jag tagit en paus. Jag blev trött på 
att aldrig ha några pengar och jag har återvänt till college för att slutföra mina 
studier i musik (egen översättning). 

 
När människor ställs inför det faktum att det är svårt – eller till och 
med förefaller tröstlöst – att kunna erhålla en hyfsad inkomst från ett 

129 http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=256x2371. 
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utövande av passionen ifråga resignerar somliga. Vissa av dessa välj-
er helt enkelt att – med blandande känslor – ge upp sin dröm. Andra 
kämpar emellertid på, med en föraning om att de aldrig kommer att 
bli särskilt framgångsrika medan ytterligare andra är övertygade om 
att framgången kommer, tids nog. 
 

Uppoffringar och försakanden 
 
Att kunna försörja sig på sitt stora intresse – oavsett vad det kan 
tänkas vara – kräver målmedvetenhet, träning, uppoffringar och för-
sakanden (Eriksson & Paulsson 2008), vilket många förvisso är med-
vetna om. Musikern Jimi Hendrix uppger: ”Man är tvingad att offra 
en massa saker beroende på hur långt man vill komma inom det om-
råde man nu är intresserad av” (Heatley 2008:26, egen översättning). 
Det kräver också ett visst mod – att ta steget mot en helhjärtad sats-
ning på det som nu råkar vara den stora passionen. Basisten i Judas 
Priest – Ian Hill – minns att bandet år 1971 stod inför ett slags av-
görande beslut: 
 

Vi blev lokalt välkända i och omkring mellersta England. Plötsligt ville folk 30 
mil hemifrån se oss. Jag hade ett [ordinärt] jobb så jag kunde bara komma 
loss på helgerna. Den stora frågan var: ”Ska vi säga upp oss från våra 
arbeten eller ska vi fortsätta med bandet som en hobby?” Detta var ett av-
görande beslut. Ken [gitarrist] och jag slutade på våra jobb men John [då-
varande trummis] gjorde tyvärr inte det (Popoff 2007:4f, egen översättning). 
 

För att ha en chans att slå igenom och förverkliga drömmen om en 
försörjning inom det område som utgör passionen kan det uppfattas 
vara nödvändigt att inte vara uppbunden av någon annan sysselsätt-
ning, såsom ett ordinärt lönearbete med traditionella arbetstider. 
Musikern Nicke Borg (Backyard Babies) säger:  
 

I Nässjö [där medlemmarna kommer ifrån] hade vi ju jobbat lite grann vid 
sidan om. Jag hade haft en praktikplats men vi insåg att vi måste satsa 
ordentligt på bandet och då kan man inte hålla på och knega (Bogerius 
2005:50). 
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För somliga är det inte lätt att välja mellan å ena sidan en eventuellt 
stabil anställning som emellertid sällan är förenad med ett självför-
verkligande och å andra sidan en osäker framtid inom området för 
passionen där chansen att lyckas i de flesta fall är tämligen liten, om 
inte minimal. Att det är svårt att lyckas försörja sig på sin passion är 
förmodligen en mycket sann uppfattning och i utbyte mot en strävan 
att förverkliga sin dröm tvingas man i varierad omfattning avstå från 
annat: exempelvis andra intressen, vänner, kärleksrelationer, god 
ekonomi, stabil anställning och/eller utbildning. En före detta tennis-
spelare i Stiers (2005:97) studie drar sig till minnes: 
 

Man var lite osäker från början – i alla fall på tennisen – jag var inte tillräckligt 
bra. Jag var ingen etta, tvåa i Sverige, ingen landslagsspelare från början. 
Sen hoppade jag av skolan och tappade den tryggheten. Jag tyckte oviss-
heten var jobbig och tänkte: ”Ska jag lyckas eller om jag inte lyckas, kommer 
jag att klara mig ekonomiskt, vad fan är det jag håller på, det går åt helvete 
det här.” Man hade liksom ingen inkomst, ingenting, utan var beroende av 
föräldrarna. 
 

Breddidrottschef Anders Lundin konstaterar i förordet till FoU-rap-
porten Varför lämnar ungdomar idrotten? (Franzen & Peterson 2004) att: 
”Mer än 80 procent av alla ungdomar går någon gång med i en 
idrottsförening. Men vid 20 års ålder är ’bara’ hälften kvar.” Det finns 
olika anledningar till att exempelvis börja spela fotboll; vissa börjar 
för att de har ett genuint intresse och tycker att fotboll är det roligaste 
som finns, andra börjar i huvudsak för att kompisarna är med och 
ytterligare några börjar till följd av föräldrarnas önskemål (August-
sson 2007:89f). Det förefaller också som att många unga till en början 
håller på med flera sporter (och kanske också andra intressen) sam-
tidigt, t ex fotboll, innebandy och ishockey. Med tiden erfar de flesta 
att det blir svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna ägna sig åt mer 
än en sport och således tvingas man välja bort någon eller några 
sporter för att koncentrera sig på den man tycker är roligast och/eller 
den man är bäst på. Denna typ av ”idrottslig reduktion” sker förhåll-
andevis tidigt, sett till individens ålder.  
     Förr eller senare slutar emellertid de allra flesta – oavsett om de 
ägnar sig åt en eller flera sporter – och kvar blir bara de mest hän-
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givna (och framgångsrika). Vanligtvis undrar man varför ungdomar 
slutar med idrottande men Franzen och Peterson (2004:7) ställer mot-
frågan: varför inte? Och det är kanske en mer passande fråga, då ett 
organiserat idrottande i tonåren ofta har karaktären av mer eller 
mindre tydlig elitsatsning. I anknytning till åtminstone fotboll (och 
förmodligen många andra sporter) hävdar Franzen och Peterson 
(2004:22) att vid 13 års ålder ställs utövarna inför en första tröskel då 
utövandet blir ”på riktigt” och vid 15 års ålder ställs utövarna inför 
”en andra tröskel eftersom det nu börjar bli tydligt att verksamheten 
går ut på att producera seniorspelare.” De som väljer att fortsätta 
tvingas i och med det att i varierad utsträckning prioritera bort vissa 
eventuella andra intressen. Dessutom utsätter de sig vanligtvis för 
olika typer av uttagningar och gallringar med risk för utslagning. En 
förklaring till varför det sker en stor reducering av antalet idrotts-
utövare kan eventuellt kopplas till Mageau et al. (2009:636) som 
menar att det bara är de riktigt passionerade som fortsätter med ett 
visst utövande över tid. Det ovanstående kan eventuellt illustreras 
med hjälp av musikern Dregen (Backyard Babies) som berättar följ-
ande: 
 

I min släkt var det bandy som gällde… Min farsa Tyrone spelade och hans 
bror gjorde landslagsmatcher. Nässjö IF var bra på den tiden och vann väl nåt 
SM-guld. Dessutom är Bernt ”Bempa” Eriksson min morsas kusin så det är en 
riktig bandysläkt. Men jag började aldrig spela bandy utan det blev hockey 
istället. Det var ishockey och hårdrock som jag växte upp med. [...] Jag fick 
min första elgitarr i julklapp när jag var 13–14 år. Då var jag ganska fokuserad 
på att spela men jag höll fortfarande på med hockeyn. Det var i samma veva 
som man började dricka Kir och köpa cigaretter. Då vart det på något sätt 
roligare att repa än att gå upp och träna hockey (Bogerius 2005:182f). 

 
Att de flesta unga slutar med sitt (organiserade) idrottande innan de 
når seniornivå är ingen revolutionerande upptäckt; dock skiljer sig 
uppgifterna om när, dvs. i vilken ålder, avhoppen vanligtvis sker. 
Engh (2002) hävdar att 70 procent av de unga som ägnar sig åt organ-
iserad idrott har slutat redan innan de fyller 13 år. I en studie av unga 
så kallade fotbollstalanger framkommer det att de flesta av dem som 
senare slutade gjorde det i åldern 16–18 år (Löfström & Nilsson 2007), 
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vilket kan betraktas som en tidpunkt då ”allvaret” ytterligare trappas 
upp, samtidigt som andra intressen kan komma att spela en stor roll i 
ungdomarnas liv. På motsvarande sätt slutar hälften av alla franska 
tjejer som spelar handboll då de är mellan 13 och 15 år (Sarrazin et al. 
2002). Anledningar till att i tonåren sluta med den idrott man dittills 
utövat handlar vanligtvis – enligt existerande forskning – om att 
andra intressen tar över, att det helt enkelt inte upplevs roligt längre, 
att man inte kommer överens med tränaren eller att man inte får till-
räckligt med speltid (Fraser-Thomas et al. 2008:646). Därtill är det 
större risk att sluta med idrottandet (i detta fall ishockey) om man 
börjat senare än sina (lag-)kamrater, är född senare på året samt om 
föräldrarna ställer höga krav på att man presterar bra i skolan (Horn 
2002). Att inte klara olika typer av uttagningar (laget, klubben, 
distriktet etc) spelar sannolikt också roll vad gäller ett beslut att 
hoppa av idrotten ifråga. 
     I en studie av längdskidåkare konstaterar Ojala och Norell 
(2006:21) att i och med övergången från junior till senior ställs skid-
åkarna inför ett avgörande val: ”Ska de satsa på studier, skidåkning, 
jobb eller familj?” Det blir tydligt att en fortsatt strävan mot försörj-
ning inom hobbyområdet kräver total fokusering. McGillivray och 
McIntosh (2006:372, egen översättning) konstaterar: 
 

Trots de vanskliga ekonomiska villkor som omgärdar den skotska proffs-
fotbollen fortsätter ett stort antal ungdomar att göra betydande uppoffringar i 
jakten på att förverkliga sin dröm om en karriär inom sporten. 
 

Före detta höjdhopparen Stefan Holm drar sig till minnes de tidiga 
åren: ”Efter skolan var det bussen till träningen och efter träningen 
var det bussen eller med pappa hem igen. Utåt sett kanske det kan 
ses som ett rätt fattigt liv. Men redan då var jag inriktad på att satsa 
allt på idrotten...” (Augustsson & Holm 2005:19). Tolv år senare såg 
tillvaron liknande ut för Holm som säger: ”Även jag njuter av att 
kunna slänga på lite kött eller kyckling på grillen och stå och små-
snacka lite med vänner jag inte sett på länge. Det är klart att jag de 
allra flesta gånger tvingas tacka nej till den här typen av inbjud-
ningar, men det är ingen nyhet för människor i min bekantskapskrets 
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vad min satsning innebär” (Augustsson & Holm 2005:228). Stier 
(2009:47) konstaterar i anknytning till tidig satsning på tennis att: 
 

…det sociala livet för deras jämnåriga kompisar kom att kretsa kring att 
”festa” och diskutera mopeder och tjejer, medan de själva, i och med 
tennisen, levde i en annan värld. En av spelarna säger: ”Jag var inte alls med 
i det mentalt liksom, utan jag hade min tennis och min familj och mina tennis-
kompisar – det var viktigare för mig.” 

 
Många får tidigt lära sig att prioritera, vilket ofta innebär att försaka 
eller försumma. Stier (2005:42) beskriver tonårstiden för blivande pro-
fessionella tennisspelare på följande sätt: 
 

Tennisspelarna [fick] tidigt i livet acceptera att offra sådant som hör den sena 
barndomen till, som att leka med kompisar, engagera sig i andra hobbies eller 
idrotter eller att vara ute sent på kvällarna. 
 

Magnus Hedman (f.d. professionell fotbollsmålvakt) säger följande 
om ungdomsåren: 
 

Idrotten höll mig borta inte bara från bus och bråk utan också från mycket 
som var roligt, sådant som tillhör en normal tonårstid. Det var stora försak-
elser för en ung kille. Det krävde en oerhörd självdisciplin. Fester till exempel 
kunde jag sällan vara med på. Jag hade ju alltid träning eller match (Hedman 
& von Sydow 2012:45). 

 
En elitsatsande 19-årig kanadensisk ishockeyspelare – som går på 
motsvarande idrottsgymnasium – säger följande om vad han anser 
vara det mest negativa med satsningen på ishockey: 
 

Jag tycker att det värsta förmodligen är att man inte kan vara som en normal 
tonåring. Andra sjutton-, arton- och nittonåringar, de ska iväg till universitetet, 
de festar och lever livet, medan vi… vi kan ju inte göra det, eller hur? Så vi 
liksom offrar vår tonårstid för att spela hockey och den tiden får man ju aldrig 
tillbaka. Men det är så det är och det är helt okej (MacDonald 2012:84, egen 
översättning). 

 
Även en elitsatsande tävlingsseglare i Henriksen et als. (2010:216, egen 
översättning) studie exemplifierar hur idrottandet begränsar ett del-
tagande i sådant som andra unga mer eller mindre regelbundet ägnar 
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sig åt, och hur det ofta leder till att de sociala relationerna utanför 
idrotten blir lidande i en eller annan mening: 
 

Om man går ut på stan en kväll så respekterar andra idrottare att man inte 
dricker särskilt mycket eftersom man har träning morgonen därpå. De som 
inte idrottar tycker att det är konstigt och man måste hela tiden förklara och 
ursäkta sig. Man liksom förlorar en del kompisar från skolan men man får 
andra kompisar genom idrotten. Det är liksom ett val man får göra. 
 

För de som passionerat ägnar sig åt sådant som idrott, musik och 
skådespeleri upptar ofta aktiviteten ifråga det mesta av individens 
existens, oavsett om det handlar om ungdomar som strävar mot en 
kommande försörjning inom ett specifikt område eller om redan 
yrkesverksamma. Inställningen bland de passionerade är vanligtvis 
sådan att utövandet alltid prioriteras, även då det krockar med andra 
betydelsefulla händelser eller åtaganden. Haunschild och Eikhof 
(2009:168, egen översättning) slår fast att: 
 

…kollegor inom teatern visar större förståelse [än personer utanför området] 
för inställningen till vänskap. Skådespelare behöver inte förklara för andra 
skådespelare att inget är viktigare än kvällens föreställning; att man till och 
med kan utebli från ett betydelsefullt födelsedagskalas om man med kort 
varsel erbjuds att ersätta en sjuk kollega. 
 

Uppfattningen om och upplevelsen av att en strävan mot en försörj-
ning inom ramen för passionen oftast medför uppoffringar och för-
sakanden av olika slag delas av många. Sångaren Paul Di’Anno som 
har varit aktiv – med varierad framgång – i musikbranschen i mer än 
30 år säger: 
 

Det har varit fantastiskt; jag har fått resa, ägnat mig åt det jag gillar och allt 
det, men ju mer känd man blir desto mindre utrymme har man för sig själv. 
Jag har varit lyckosam men jag har fått betala ett pris för det (Di’Anno 
2010:280, egen översättning). 

 
En del uppoffringar och försakanden är mer eller mindre universella 
och gäller för de flesta oavsett området för utövandet medan andra 
typer är mer områdesspecifika. Det finns emellertid alltid en mycket 
stor risk för att de uppoffringar och försakanden individer i många 
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fall är tvingade till inte resulterar i en karriär inom det önskade områ-
det. Men även om det leder till någon form av karriär är längden på 
den högst osäker. Inom exempelvis sportens värld är den aktiva 
karriären tveklöst förhållandevis kort. Inom musik (och andra delar 
av underhållningsbranschen) kan karriären vara osedvanligt lång, 
som i fallet med Rolling Stones, eller smärtsamt kort som till exempel 
Milli Vanilli, Right Said Fred och andra så kallade ”dagsländor” (one hit 
wonders) fått erfara. Att kunna ha en så lång karriär inom musik-
branschen, som t ex Rolling Stones, Bruce Springsteen och Bob Dylan 
haft, är något ytterst sällsynt (Barrow & Newby 1994:196). 
     Trots att det finns osäkerheter även i traditionella yrken kan det 
ändå inte riktigt jämföras med den typ av ständig osäkerhet som ofta 
följer av att vara ishockeyspelare, rockmusiker, författare, skådespel-
are eller konstnär. För många handlar det om en karriärmässig och 
ekonomisk osäkerhet och för de som satsar på ett yrke av tydlig 
hobbykaraktär finns alltid en oro om eller hur länge man faktiskt kan 
försörja sig.  
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Drömmen har blivit verklighet? 
 

Somliga av dem som drömt om att kunna ha sin hobby som arbete 
upplever så småningom att det faktiskt verkar som att de helt eller 
delvis har lyckats med föresatsen, dock i varierad omfattning och 
med varierade resultat. Det behöver inte nödvändigtvis handla om 
att ha säkrat en plats i landslaget, skrivit en succéroman eller släppt 
en låt som hamnat på första plats på världens hitlistor – det kan vara 
mycket mer modest än så. Oavsett grad och omfattning av drömmens 
realiserande känner förmodligen de allra flesta av dessa personer en 
stor glädje i samband med att i en eller annan mening ha lyckats. Före 
detta ishockeyspelaren Jörgen Jönsson säger: ”Jag kommer aldrig att 
glömma mitt första juniorkontrakt. Rögle BK kallade in mig och jag 
fick skriva på ett kontrakt som berättade att jag fick betalt för att spela 
ishockey. Det var fruktansvärt stort för mig. Betalt! Wow! Nästan som 
ett fullblodsproffs” (Liljedahl & Jönsson 2008:121). Musikern Peo 
Thyrén (Noice) minns också tillbaka och berättar: 
 

Vi hade kämpat så hårt och intensivt och nu var vi äntligen på väg att lyckas 
på allvar. Äntligen skulle vi få spela in en egen singel och vi skulle få göra det 
i en riktig studio och den skulle ges ut på ett av de största skivbolagen, sam-
ma bolag som gav ut artister som Sex Pistols, Jerry Williams och Hurriganes. 
Det kändes som att vårt spelande höll på att bli på riktigt (Bogerius 2008:28). 

 
För många musiker är den stora drömmen att få ett skivkontrakt och 
även om det i praktiken inte behöver betyda särskilt mycket vad 
gäller kommande succé, betraktas det inte desto mindre av många 
som en indikation eller till och med ett påtagligt tecken på framgång. 
Keith Richards, gitarrist i Rolling Stones, minns tillbaka till tiden då 
bandet nyligen hade bildats och berättar följande angående deras 
ambitioner: 
 

Vårt första mål som Rolling Stones var att bli Londons bästa R&B-band med 
regelbundna konserter varje vecka. Men huvudmålet var att kunna göra 
skivor. Att faktiskt ta oss in i portalen, det allra heligaste, inspelningsstudion. 
[…] Jag gör vad som helst för att få spela in en skiva. På ett sätt var det 
väldigt narcissistiskt. Vi ville höra hur vi lät. Det var uppspelningen vi ville åt. 
”Playback” snarare än ”payback”, för det låg inget vinstintresse i det hela. 
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Man blev liksom legitimerad när man gick in i studion och kom tillbaka med 
vinyl. ”Nu är du officer” istället för en simpel menig. Att spela live var det 
viktigaste i världen, men att göra skivor förseglade allting. Klappat och klart 
(Richards & Fox 2011:123f). 

 
Att få spela in en skiva upplevs av många som ett högst konkret bevis 
på att utövandet är ”på riktigt”; skivan är en artefakt som signalerar 
att man som musiker numera tillhör en exklusiv skara. I och med den 
inspelade skivan upplever man sig i varierad omfattning ha lämnat 
den kämpande och frustrerande tillvaron som hobbymusiker bakom 
sig och tagit klivet över till att vara, eller på väg att bli, professionell 
musiker med en förmodad tillfredsställande livssituation. Emellertid 
kan den känsla och upplevelse som kommer av att få spela in en 
skiva främst vara av mer eller mindre känslomässig karaktär utan 
någon större faktisk betydelse. Annorlunda uttryckt har den inspel-
ade skivan ett symboliskt värde, i vissa fall endast ett sådant då det 
dagliga livet för många musiker inte alls förändras särskilt mycket till 
följd av att de fått spela in en skiva. Trots det, upplevs en sådan till-
dragelse som något förtrollat och en milstolpe, vilket kan illustreras 
av gitarristen Tony Iommi som berättar att han och de övriga med-
lemmarna i Black Sabbath var ”överlyckliga över att äntligen ha gett ut 
en skiva (Iommi & Lammers 2013:63). Biff Byford, sångare i Saxon, 
berättar om tidpunkten då bandet slutligen fick det efterlängtade 
skivkontraktet som innebar att de äntligen skulle få spela in sina egna 
låtar och ge ut dem på skiva: 
 

Det var en härlig tid trots att det var hårt arbete. Vi fortsatte hela tiden med att 
spela in demos som vi skickade till olika skivbolag utan att få någon respons, 
fram till någon gång 1978 (måste det ha varit) då vi slutligen fick positiva 
besked. […] Ett obskyrt franskt skivbolag som hette Carrere […] erbjöd oss 
ett kontrakt: 30 000 engelska pund för två skivor med option på fler. […] Att 
skriva under det där kontraktet var en fantastisk känsla: det var riktigt exalt-
erande men jag hade också fjärilar i magen. Under så lång tid hade jag 
kämpat för att få ett skivkontrakt och det betydde allt i mitt liv, det var det 
enda som jag verkligen önskade (Byford & Tucker 2007:45-47, egen översätt-
ning). 

 
Det åtråvärda i att som musiker få ett skivkontrakt och få spela in en 
skiva beskrivs även av Ace Frehley (f.d. Kiss) som minns besöket till 
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varuhuset Alexander’s skivavdelning strax efter det att skivbolaget 
hade släppt bandets första skiva: 
 

Jag hade handlat på Alexander’s alltsedan jag var en ung grabb – jag hade 
köpt en stor del av min skivsamling där. Så ni kan tänka er hur det kändes när 
jag gick genom varuhuset; pulsen ökade då jag närmade mig skivavdel-
ningen. […] Och där var den, mitt framför ögonen, på väggen med nysläppta 
skivor: KISS. Jag plockade ner skivan, höll i den en stund, betraktade fram-
sidan och baksidan. Jag log och småskrattade när jag tittade på mitt silver-
sminkade ansikte som oberört blickade ut från [skivomslagets] högra hörn. 
Sedan gick jag till kassan, tog fram en 10-dollarsedel och köpte skivan utan 
att säga ett ord. […] Jag var stormförtjust när jag gick ut ur affären med den 
skiva jag själv hade spelat in. Jag ville plocka fram den ur påsen och ropa, 
”Hallå, kolla här: Jag har gjort en skiva!” Men det gjorde jag inte. […] Jag 
ringde genast upp mina kompisar och Jeanette [blivande fru] för att berätta 
om skivan. Jag spelade den hemma i mitt pojkrum och det var en sådan 
märklig upplevelse – att lyssna på min alldeles egna skiva för första gången, 
på samma skivspelare där jag lyssnat på [Eric] Clapton och [Rolling] Stones – 
att jag har svårt att beskriva det med ord. Jag satt på sängkanten och hörde 
hur KISS fyllde rummet… lyssnade på hur Gene sjöng texten [som jag skrivit] 
till ”Cold Gin”… lyssnade på mina gitarrsolon… och så började jag skratta 
högt. Det här kan bara inte vara sant. […] Hur det än är, kan inget jämföras 
med att hålla i sin första skiva, rycka av skyddsplasten, känna doften av ny-
pressad vinyl; om det finns något bättre, skulle det i så fall vara första gången 
man hör en av sina låtar på radio (Frehley et al. 2011:108-110, egen översätt-
ning). 

 
Även sångaren Ozzy Osbourne (Black Sabbath) beskriver upplevelsen 
av att efter några slitsamma år få ett skivkontrakt med efterföljande 
uppmärksamhet i radio:  
 

Det är omöjligt att beskriva hur det känns att höra sig själv på radio för första 
gången. Det var magiskt. Jag sprang omkring i huset och skrek ”jag är på 
radio! Jag är på den förbannade radion!” tills mamma klampande nedför 
trapporna i sitt nattlinne och bad mig hålla tyst. ”Evil woman” [Elaka kvinna; 
låtens titel] sjöng jag så högt jag kunde, ”Don’t you play your games with me” 
[försök inte dina trick med mig]. Sedan sprang jag ut genom ytterdörren, ned-
för gatan sjungande för full hals (Osbourne & Ayres 2009:92, egen över-
sättning). 

 
Det är olika händelser som i varierad utsträckning definierar eller 
konkretiserar själva innebörden av att drömmen har blivit verklighet. 
Det behöver bevisligen inte vara remarkabla händelser som att er-
bjudas ett lukrativt proffskontrakt med en fotbollsklubb eller att med 
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finansiering av ett skivbolag få spela in och ge en skiva. Efter att 
under en längre period ha kämpat och endast fått tämligen blyg-
samma spelningar i och omkring den amerikanska staden Boston fick 
Aerosmith plötsligt sin dittills största spelning, i New York – på the 
Academy of Music – tillsammans med Humble Pie och Edgar Winter, 
vilket uppfattades som oerhört stort av bandets medlemmar (Davis & 
Aerosmith 2003:138). Även om inte karriären omedelbart efter det 
gick spikrakt uppåt för Aerosmith var det ändå ett viktigt steg på 
vägen och något som gav försmak av vad som komma skulle. Det-
samma berör Ace Frehley (f.d. gitarrist i Kiss) som i sina memoarer 
berättar om vad han upplevde som ett avgörande ögonblick för 
bandet, på årets sista dag 1973: 
 

För första gången kände jag att vi var på väg. Nyårsafton i New York… på the 
Academy of Music… med Iggy Pop och Blue Öyster Cult. Det var en stor grej 
och jag visste det. Jag kunde känna det: Nu bär det iväg. Det här är början på 
något speciellt (Frehley et al. 2011:105, egen översättning). 

 
Stier (2005) som studerat före detta professionella tennisspelare talar 
emellertid inte om en dröm som blivit verklighet, utan väljer istället 
termen genombrott. För somliga handlar det egentligen inte om ett 
avgörande tillfälle eller ögonblick utan snarare om en kedja av olika 
signifikanta tilldragelser som tillsammans leder fram till det definit-
iva genombrottet eller förverkligandet av drömmen. En sådan upp-
fattning delas av sångaren Paul Di’Anno (f.d. Iron Maiden) som säger 
att ”jag kan inte fastställa en specifik tidpunkt då jag insåg att vi hade 
slagit igenom på allvar, det var mer som en konstant våg av spänning 
och förväntan som sköljde över, gång på gång” (Di’Anno 2010:41f, 
egen översättning). Barrett Christy som försörjer sig som snowboard-
åkare har en liknande minnesbild av händelseförloppet som ledde 
fram till en försörjning inom området för passionen: 
 

Jag kan inte riktigt säga hur länge det dröjde innan jag blev professionell 
[snowboardåkare]. Jag kan inte heller avgöra exakt när jag blev proffs. 
Kanske var det när jag fick min första snowboard gratis. Jag fick den av en 
representant för [märket] Gnu och jag insåg: ”Wow, jag kan ha sponsorer och 
få gratis saker, kanske kan någon betala mig tillräckligt för att täcka hyran; det 
skulle vara toppen.” Det kändes som att jag befann mig i himlen. Ganska kort 
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därefter började jag resa mer, vara med i tävlingar och fotograferingar. Sedan 
fick jag resorna betalda och det liksom bara ökade från det (Bowe et al. 
2000:404, egen översättning). 

 
På motsvarande sätt diskuterar Ace Frehley (f.d. gitarrist i Kiss) kring 
genombrott och framgång: 
 

Är det möjligt att ringa in ett datum i en kalender – en specifik dag eller tid-
punkt – när man upptäcker att allt har förändrats? Jag är inte så säker. Året 
efter att [skivan] Alive! hade släppts vändes mitt liv upp och ner, så till den 
grad att jag knappt kände igen mig själv eller det liv jag levde. Det skedde 
gradvis och samtidigt på en gång. Jag vet inget annat sätt att förklara det på. 
En dag vaknar man upp och märker att pojkrummet hemma hos föräldrarna 
är utbytt mot en lägenhet på Manhattan eller en herrgård på Connecticuts 
landsbygd. Man tar inte längre en taxi eller förlitar sig på att få skjuts av flick-
vännen. Istället kör man Porsche (och tre andra bilar som står på uppfarten). 
Inga fler Ramadas eller Holiday Inn. Numera endast fem-stjärniga hotell. Inga 
fler Denny’s (inte för att det skulle vara något fel på Denny’s), inga fler IHOP 
(Frehley et al. 2011:139, egen översättning). 

 
Även om genombrottet (realiserandet av drömmen) de facto utgörs 
av en rad olika händelser (dvs. är successivt) kan det finnas tillfällen 
eller stunder som upplevs avgörande på ett eller annat sätt. För snow-
boardåkaren Barrett Christy (som är citerad ovan) förefaller ett avgör-
ande tillfälle ha varit när hon fick sin första snowboard av företaget 
Gnu. För Rudy Sarzo – som länge kämpat på i olika lokala rockband 
innan han erbjöds en plats i Ozzy Osbournes turnéband – förefaller 
en sådan avgörande händelse ha inträffat på en rockfestival i början 
av 1980-talet: 
 

Det var fantastiskt att se 40 000 händer lyftas mot himlen under hela 
konserten i den tidiga morgonens solljus. […] När vi kom tillbaka ut på scenen 
för ett extranummer och blickade ut över Oakland Coliseum visste vi att vi be-
vittnade en brytpunkt, ett avgörande ögonblick, i bandets korta historia i och 
med publikens öronbedövande taktfasta mässande – ”Ozzy! Ozzy!” (Sarzo 
2008:95, egen översättning).  

 
Även sångaren Paul Di’Anno (f.d. Iron Maiden) har en i viss mån lik-
artad upplevelse: 
 

Även om jag inte kan dra mig till minnes den exakta tidpunkten då bandet tog 
klivet upp i den stora ligan, kan jag tala om exakt när Paul Di’Anno, rockfan, 
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förvandlades till Paul Di’Anno, rockmusiker. […] Jag satt på tunnelbanan, på 
väg till en konsert på Marquee Club – som ett betalade fan, ska ni veta. Jag 
skulle, liksom hundratals andra, se bandet som uppträdde den kvällen. Vid 
den här tiden började [Iron] Maiden bli uppmärksammat av de initierade som 
ett band med potential – vi hade förvisso ännu inget skivkontrakt men vi fick 
goda omdömen i tidningen Sounds och vi spelade varhelst vi kunde, inför en 
allt större publik. […] Vid en tågstation stiger ett gäng på omkring 15 grabbar 
på, helt klart på väg till samma konsert som jag. […] Direkt kommer de fram 
till mig, presenterar sig, ber om autograf, vill veta var Maiden ska uppträda 
härnäst; de formligen kastar sig över mig (Di’Anno 2010:43f, egen översätt-
ning). 

 
Stier (2005:49) konstaterar i sin studie av tennispelare: ”Genombrottet 
och inträdet i den nya statussfären – oavsett om det har skett etappvis 
eller plötsligt – återföljdes av en gradvis etablering i och anpassning 
till det professionella livet.” En av de intervjuade konståkarna i 
Gould et als. (1993:363, egen översättning) studie säger att vinna 
nationella mästerskap medför att ”hela ens liv förändras – man får så 
mycket uppmärksamhet.” För många – såsom idrottare, musiker, 
skådespelare – innebär det så kallade professionella livet ett avskär-
mande från det ”verkliga” livet (t ex McGillivray & McIntosh 2006;  
Haunschild & Eikhofs 2009). Avskärmandet består dels i ett slags 
privilegierad tillvaro där individen inte bara tillåts, utan också upp-
muntras att helhjärtat ägna sig åt sin passion, dels i ett slags beröv-
ande av vissa – inte minst inför framtiden – önskvärda och/eller 
värdefulla faktorer och aspekter. En av de intervjuade i McGillivray 
och McIntoshs (2006:371, egen översättning) studie säger följande om 
sitt yrkesutövande som professionell fotbollsspelare: 
 

Det är allt man har känt till sedan 16 års ålder, det är en livsstil. Det är som en 
drog att komma till arenan varje dag tillsammans med grabbarna, små-
retandet och den hårda träningen – alla är inställda på lördag [matchdag] och 
det här är något man inte gärna vill sluta med. 

 
Peder Carlsson som är trummis i rockbandet Backyard Babies är ytter-
ligare en av alla dem som har svårt att föreställa sig ett alternativt för-
sörjningssätt och han säger följande angående sin tillvaro: 
 

Jag vet inget annat än det här. Därför är man kanske samtidigt väldigt med-
veten om att man har det jävligt bra varje dag när man vaknar. […] Man lever 
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i en liten värld samtidigt som man tycker att folk som jobbar på Konsum också 
lever i en väldigt liten värld. Jag vet ju inte vad ett Svensson-liv är. […] Det 
ramlar ju inte in guldpengar i brevinkastet varje dag utan det blir mer en 
knegarlön som man går runt på. Men jag är svinlycklig. Det är min hobby och 
mitt liv och jag får in pengar på det. […] Jag är glad att vi kan fortsätta spela 
in plattor och turnera. Jag kan leva så i hela mitt liv. Jag behöver ingen privat-
jet eller slott (Bogerius 2005:84). 

 
Breivik och Gilberg (1997) beskriver ett idrottsutövande som en time 
out från det verkliga livet, vilket på ett bra sätt illustrerar hur yrkes-
idrottares – men även andras såsom rock- och popartisters – karriärer 
oundvikligen har ett slut. På motsvarande sätt talar Stier (2009:37) om 
”tidsmässigt begränsade roller”, vilket handlar om att de situationer 
eller företeelser som på ett tydligt sätt definierar individens sociala 
roll (t ex tennisspelare, värnpliktig, student) och som förser denne 
med en specifik identitet nästintill alltid har ett slut. Föreställningen 
och föraningen om att befinna sig i en tidsbegränsad situation berörs 
av musikern Keith Richards (Rolling Stones) som minns att upplev-
elsen av att få skivkontrakt och få spela in en skiva var förenad med 
blandande känslor: 
 

Vi i bandet tänkte mest: ”Fatta att vi håller på och spelar in en skiva!” Men det 
fanns också en känsla av undergång. Herregud, om det går bra för singeln så 
har vi bara två år på oss, sedan är det slut. Vad fan ska vi göra då? För det 
var ingen som höll. Man var på tapeten i ungefär två och ett halvt år på den 
tiden, och nu är det ännu värre. Förutom Elvis [Presley] var det ingen som 
[dittills] gått emot den regeln (Richards & Fox 2011:127). 

 
På motsvarande sätt ger sångerskan Veronica Maggio uttryck för den 
osäkerhet som råder i musikbranschen – som innefattar en känsla av 
att det hela kan ta slut när som helst – då hon säger följande: 
 

Allt hänger på om någon vill lyssna. Jag har hela tiden en känsla av att jag 
lever på lånad tid, att vara musiker blir aldrig slentrian. Jag är tacksam för 
varje år jag får fortsätta.130 

 
Det – om än något diffusa – slut som flera utövare förvisso är med-
vetna om (McGillivray & McIntoshs 2006:382), är inte alls uppenbart 

130 Tidningen Metro Student, nr.2, maj 2011. 
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för andra som är ovetande, alternativt förtränger det faktum att karri-
ären med största sannolikhet är tidsbegränsad (Popoff 2005b:139). 
Stråhlman (1997:133) skriver att en karriär inom området för passion-
en är ”här och nu och det som ligger närmast i framtiden.” När 
bandet Europe befann sig på toppen av sin karriär sade basisten John 
Levén: ”Det finns en miljon fans ute i världen, vi är hjältar för fan” 
(Tengner 2011:402). Historien har emellertid visat att alla som haft en 
synnerligen framgångsrik karriär också – med ytterst få undantag – 
har fått erfara att framgångarna inte varat. Mic Michaeli (keyboardist 
i Europe) som eventuellt var lite mer försiktig gällande bandets 
framtida öde sade vid samma tillfälle: ”Vi få se till att njuta nu, det 
här kanske inte varar för evigt. Men det är svårt att inte ryckas med” 
(Tengner 2011:402). 
     Det så kallade professionella livet för personer som försörjer sig på 
sådant som andra har som fritidsintressen inkluderar ofta en mer 
eller mindre overklig tillvaro kompletterad med högst vardagliga 
inslag. Som illustration på det förra säger en före detta tennisspelare i 
Stiers (2005:50) studie följande: 
 

Att spela tennis är en konstlad och ingen normal värld. Som tennisspelare blir 
du ganska bortskämd. På turneringarna tar de så väl hand om dig. Du har 
ofta gratis boende, lunch på hotellet och på kvällarna skjutsar de dig till 
restauranger och bio och ordnar hockeymatcher. Det är inget riktigt liv så att 
säga. Det tänker man kanske inte på då. Så fungerar det ju inte för de flesta 
människor. 

 
Den vardagliga sidan belyser sångaren Ozzy Osbourne, vars familje-
liv har dokumenterats i reality-serierna Ozzy Osbourne Uncut samt 
The Osbournes:  
 

Jag tror inte att folk kunde komma över det faktum att vi upplever exakt 
samma tråkiga vardagliga strul som vilken annan familj som helst. Jag menar, 
visst är jag den galne rockaren som bet huvudet av en fladdermus och som 
kissade på Alamo [minnesmärke över ett fältslag i Texas] men jag har också 
en son som gillar att pilla på inställningarna på teven, så när jag har gjort en 
kopp te och tänker se ett program på History Channel får jag inte in kanalen. 
Folk blev verkligen tagna på sängen och förvånade; jag tror att de hade en 
viss mental bild om att när jag inte blev arresterad för fylleri så hängde jag 
upp-och-ner i en grotta och drack ormblod. Men jag är som clownen Coco; vid 
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dagens slut kommer jag hem, tvättar av sminket, tar av mig den röda näsan 
och blir pappa (Osbourne & Ayres 2009:338, egen översättning). 

 
Sångaren i Aerosmith, Steven Tyler, belyser skillnaden och krocken 
mellan ett liv som rockmusiker och ett traditionellt liv: 
 

Jag har spelat i band större delen av mitt liv och lever man ett sådant liv är 
man inte med om normala saker – som helger. Rockstjärnor får inga helger, 
tidpunkter då man kan sluta vara den där killen längst fram på scenen. När 
jag hade småbarn hemma brukade jag tänka, Jag måste gå upp tidigt som 
andra pappor – klippa gräset, gå ut med soporna. När jag klantade till det 
mådde jag dåligt och ringde upp Joe Perry [gitarrist i Aerosmith], som aldrig 
går upp ur sängen innan klockan ett på eftermiddagen, ”Jag är en rock-
stjärna” brukade han säga. ”Har du glömt vem du är?” I jämförelse med de 
flesta andra män som kommer hem varje kväll till sina fruar och sina barn och 
den aptitliga vardagligheten som finns i det normala livet, befinner jag mig i ett 
ofördelaktigt läge. Jodå! (Tyler & Dalton 2011:257, egen översättning). 

 
Även om det dagliga livet för många utövare av hobbyliknande för-
sörjning skiljer sig på en rad punkter från det dagliga livet för dem 
som har ett mera traditionellt yrke kommer de förra förmodligen 
också in i en sorts vardaglig lunk, där tillvaron inte alls behöver upp-
fattas som extraordinär. Lemmy (Motörhead) säger angående livet 
som rockmusiker: 
 

Endera befinner man sig på turné i flera månader eller i någon studio, eller så 
blir man lotsad till något ställe – en TV-show eller en radiostation eller något 
annat – och den mesta tiden vet man inte riktigt säkert var man är. Allt flyter 
samman och allt ser likadant ut (Kilmister & Garza 2003:128, egen översätt-
ning).  

 
Det ovanliga vardagsliv som utövare inom vissa områden mer eller 
mindre tar för givet och kanske inte reflekterar särskilt mycket över, 
framträder även i Robidouxs (2001:151) studie av professionella is-
hockeyspelare, vilka snabbt får erfara hur omgivningen på olika sätt 
idoliserar, skämmer bort och smickrar dem.  
     Att drömmen har blivit verklighet inkluderar således det faktum 
att individen i varierad utsträckning kan försörja sig på sitt stora 
intresse – dvs. passionen. För somliga, som till exempel idrottare, 
handlar drömmen inte bara om att kunna ha utövandet som ett betalt 
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arbete – det handlar även om prestationer inom ramen för yrkes-
utövandet, såsom att vinna matcher, tävlingar och mästerskap. Gould 
et al. (1993:360, egen översättning) konstaterar i sin studie av fram-
gångsrika konståkare: 
 

Att tillkännages som nationell mästare beskrevs som ”den skönaste känsla i 
världen” av en konståkare. Andra sätt på vilken denna tid var ihågkommen 
inkluderade uttryck som ”fantastiskt”, ”en obeskrivlig känsla” och ”en dröm 
som går i uppfyllelse.” 

 
För de personer vars upplevelser beskrivs i citatet ovan råder det 
ingen tvekan om att de nått (stor) framgång inom området för sitt ut-
övande. Att som idrottare vinna mästerskap och ta titlar är ett 
obestridligt bevis på framgång, men framgång – för idrottare, 
musiker, skådespelare etc. – kanske också kan upplevas utan påtag-
liga bevis som VM-medaljer, guldskivor, oscarstatyetter och liknande.  
 

Vad är framgång? 
 
Det är inte alldeles självklart hur framgång ska definieras. Om vi 
vänder oss till Nationalencyklopedin stöter vi på en definition som 
lyder: Gott resultat av (målinriktad) verksamhet131 men vad som utgör ett 
gott resultat kan givetvis diskuteras. Zwaan et al. (2010:11) åberopar 
två skilda sätt att betrakta karriärmässig framgång: subjektivt respekt-
ive objektivt. En subjektiv bedömning handlar om att känslomässigt 
uppleva framgång och tillfredsställelse i sitt utövande medan en 
objektiv bedömning handlar om opartiska observerbara kriterier för 
en granskning av yrkesmässiga prestationer. 
     Det faktum att över huvud taget kunna livnära sig på sitt stora 
intresse torde i sig kunna fungera som ett slags mått på framgång. 
Musikern Bob Dylan säger: ”En man är framgångsrik om han går upp 
på morgonen och går till sängs på kvällen och däremellan gör det 
som han vill göra” (Heatley 2008:143, egen översättning), vilket åtmin-
stone i viss utsträckning överensstämmer med en subjektiv bedöm-

131 http://www.ne.se/sve/framg%C3%A5ng?i_h_word=framg%C3%A5ng 
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ning av framgång. Trumpetaren Peter Asplund – som försörjt sig som 
jazzmusiker i 20 år – berättar:  
 

Ibland kan jag känna en chockartad, nästan hysterisk glädje. Det är när jag 
tänker på att jag är 40 år och karriären fortfarande rullar på och inte har 
spruckit än! (Axelsson 2009:48). 

 
I resonemang om framgång bör åtminstone två centrala dimensioner 
inkluderas: (a) prestation och (b) tidsrymd. Vad gäller dimensionen 
prestation handlar det om utövandets påtagliga resultat, hur väl 
individen lyckas inom sitt område. Hur väl man lyckas behöver dock 
inte vara någon kvalitetsmarkör vad gäller själva utövandet; Martin 
Popoff (musikskribent) säger att ”det finns musiker och band som 
spelat in riktiga mästerverk utan att ha nått någon typ av framgång 
och vice versa finns det de som anses betydligt mindre begåvade 
inom området som ändå nått enorma framgångar”. Nyström 
(2004:158) å sin sida konstaterar:  
 

Varenda lag i NHL har ett par spelare som är bättre på att slåss än att spela 
hockey. Storväxta och elaka publikfavoriter som respektfullt kallas tough guys 
eller heavyweights, men som saknar talang och som inte skulle platsa i elit-
serien. 

 
I sammanhanget om framgång är en diskussion om kvalitet i viss 
mån ovidkommande; det handlar istället om i vilken utsträckning 
prestationer räcker till för att individen ska kunna ha sin hobby som 
försörjning och vanligtvis är det den stora allmänheten som avgör 
detta genom sin konsumtion på ett direkt eller indirekt sätt. För att 
kunna försörja sig som exempelvis författare krävs det för det första 
att ett bokförlag är intresserat av att publicera de manus som skrivs 
och för det andra att tillräckligt många människor sedan köper böck-
erna. På motsvarande sätt behöver idrottare prestera resultat som 
genererar ekonomisk ersättning i olika former (prispengar, lön från 
klubbar, sponsoravtal). För att nå framgång måste således prestat-
ionerna uppskattas tillräckligt mycket av andra. Ball (1976:728f, egen 
översättning) hävdar att det finns en hierarki vad gäller – åtminstone 
idrottslig – framgång och åberopar en objektiv bedömningsgrund: 
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Graden av framgång och misslyckande i både baseball och fotboll är tydlig: 
det handlar om att ta en plats i något av lagen i den högsta divisionen. 

 
Den andra centrala dimensionen för framgång är tidrymd som helt 
enkelt handlar om hur länge individen är eller kan vara aktivt verk-
sam. Då dessa två dimensioner (prestation och tidsrymd) samman-
förs resulterar de i fyra olika idealtyper: (a) avhoppare; (b) dagsländ-
or; (c) ihärdiga kämpar samt (d) lyckosamma (figur 7).  
 
               Högt 
 
 
 
                         Prestation 
                        Erkännande och/ 
                        eller ekonomiskt 
                                utfall 
 
 
                Lågt                                         

                           Kort                                    Lång 
 

                              Tidsrymd 
 
Figur 7: En idealtypisk bild av olika kategorier av utövare. 
 
En låg grad av uppskattning – eller till och med ingen uppskattning – 
för de prestationer individen utför, tillsammans med en kort verksam 
period kan emellertid knappast kallas framgång över huvud taget 
och i denna kategori återfinns alla de som ”kastade in handduken” 
tämligen omgående för att istället satsa på något annat – så kallade 
avhoppare. Sarrazin et al. (2002:410) fastslår att en individs deltagande 
i idrott – och förmodligen även i andra aktiviteter – kommer främst 
av inre motivation (t ex önskan att lära och bli skickligare, ha roligt 
och ställas inför utmaningar) och i de fall som utövandet inte förser 
individen med motsvarande inre belöningar (man blir exempelvis 
inte bättre och det är inte lika roligt längre) leder detta till att pers-
onen ifråga upphör med den specifika aktiviteten. I en studie av ut-
brändhet bland idrottare – som också slutat med sin respektive idrott 
– framträder obalans mellan ansträngning och belöning; all den tid 
och energi som läggs på utövandet resulterar inte i motsvarande 
önskvärd utdelning (Gustafsson et al. 2008). En av de intervjuade i 
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Gustafsson et als. (2008:805, egen översättning) studie säger: ”Jag upp-
levde ofta att ingenting hände och jag var ofta missnöjd med mina 
prestationer under tävlingar.” Inom försörjandet på sin hobby åter-
finns även personer som förvisso upplever stor framgång men under 
mycket kort tid – så kallade dagsländor (one hit wonders) – och även 
om de tydligaste exemplen kanske återfinns bland artister och 
musiker är det så att även idrottare, konstnärer, författare, skådespel-
are och andra, kan göra stor succé för att kort därefter hamna i näst-
intill total glömska. En tredje idealtyp är ihärdiga kämpar och omfattar 
alla de som stretar på år ut och år in utan att riktigt nå någon större 
framgång vare sig vad gäller erkännande eller ekonomiskt utfall. 
Framträdande exempel på ihärdiga kämpar är semiprofessionella 
idrottare och andra utövare (oavsett område) som till synes aldrig 
lyckas försörja sig ”på egen hand”, som permanent tvingas kombin-
era sitt utövande med annan inkomstkälla, vanligtvis ett ordinärt 
arbete. Slutligen finns så kallade lyckosamma vars prestationer medför 
en tämligen hög grad av uppskattning och erkännande med ofta till-
hörande acceptabel eller rent av hög ekonomisk ersättning under 
dessutom lång tid. Inom kategorin lyckosamma samlas både de mer 
eller mindre okända utövarna – som emellertid kan tjäna gott med 
pengar – och de stora så kallade stjärnorna inom diverse områden. 
Vanligtvis är det just stjärnorna som är föremål för upplevelse-
beskrivningar i form av memoarer och biografier och den grupp av 
utövare vi oftast tänker på när det handlar om att försörja sig på sitt 
stora intresse.  
     Det är viktigt att uppmärksamma att modellen med idealtyperna 
(figur 7) är en teoretisk förenkling av verkligheten, vilket i praktiken 
innebär att gränserna mellan de olika kategorierna är något flytande 
både vad gäller dimensionen prestation som tidsrymd. Det är också 
viktigt att notera att utövare kan förflytta sig mellan de olika ideal-
typerna. En ihärdig kämpe kan till exempel avancera till kategorin 
lyckosamma, eventuellt via en plötslig fullträff liknande ett one hit 
wonder men med den skillnaden att succén ifråga inte rinner ut i 
sanden med tillhörande bortglömdhet. Det kan också förhålla sig så 
att den ihärdiga kämpen slutligen bestämmer sig för att lägga ner 
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verksamheten till följd av att ansträngningarna inte uppfattas leda 
någonstans. Men det kan givetvis också vara så att personen ifråga 
blir kvar som ihärdig kämpe. Rotella och Newburg (1989:59, egen 
översättning) skriver i anknytning till idrottsutövande: 
 

En stjärna i en lägre division kanske inser att han eller hon inte har möjlighet 
att bli en stjärna i en högre division och att det kanske är dags att lämna 
idrotten bakom sig. Andra kan anpassa sig till en mera perifer roll [dvs. nöja 
sig med fortsatt utövande i den lägre divisionen]. 

 
Craig Williams som under några år försökte slå igen med sitt rock-
band gav slutligen upp och han konstaterar att ”oavsett hur hårt vi 
kämpande, oavsett vilka gimmicks vi hade eller vilka effekter vi 
använde, kunde inget av det dölja ett högst påtagligt faktum som 
bevarats för eftervärlden. Vi var helt enkelt inte tillräckligt bra” 
(Williams 2007:198, egen översättning). I detta sammanhang kan man 
ställa sig följande fråga: tillräckligt bra för vad? Tillräckligt bra för att 
kunna slå igenom och bli stora stjärnor? Tillräckligt bra för att kunna 
försörja sig på utövandet? Tillräckligt bra för en semiprofessionell 
karriär? Tillräckligt bra för att över huvud taget kunna fortsätta inom 
området i någon form av aktiv mening (exempelvis få uppträda inför 
publik)? 
       Då framgång diskuteras och värderas är det lätt att i första hand 
hänvisa till vad utövandet genererar pengamässigt och en hög nivå 
på den ekonomiska ersättningen tenderar betraktas som ett slags 
obestridligt bevis för att man har lyckats. Musikern Brad Whitford 
(Aerosmith) säger följande: 
 

Vid den här tiden började mitt bankkonto växa och jag kände mig plötsligt 
väldigt rik. Det var jag inte, men för mig kändes 10 000 dollar som miljoner. 
Jag var 22 år och tänkte: Gosse, jag kan köpa den bil jag alltid drömt om. Det 
var då jag skaffade min första Porsche. Jag tror det var vid denna tidpunkt vi 
alla köpte våra första Porsche-bilar. […] När royalty-checken för [skivan] Toys 
kom stack jag direkt iväg och köpte en Ferrari. Jag kunde göra så för att i 
slutet av 1975 hade vi sålt tre miljoner skivor (Davis & Aerosmith 2003:244, 
egen översättning). 
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Som ett visst tecken på framgång hänvisar även Ozzy Osbourne till 
pengar och berättar att han och övriga medlemmar i Black Sabbath på 
mindre än tre år gick från att ha varit utfattiga grabbar på stadens 
bakgator till miljonärer med herrgårdar på landet (Osbourne & Ayres 
2009:143). 
     Det är viktigt att komma ihåg att bland de lyckosamma – i den 
meningen att de kan livnära sig på sin passion – råder minst sagt 
varierade ekonomiska förhållanden. Musikern Eric Gadd säger följ-
ande om den ekonomiska situationen: ”Jag har gett ut tio plattor och 
kan leva på min musik men jag blir verkligen inte rik på det” 
(Källqvist 2008:18). Och hur ska man betrakta yrkesishockeyspelare 
som t ex Peter Nordström som figurerar i Magnus Nyströms bok 
Drömmar och tacklingar? Större delen av den professionella karriären 
har Nordström spelat för Färjestad BK i Elitserien. Efter kontrakt med 
Leksands IF och spel i Ishockeyallsvenskan säsongen 2009/10 såg fram-
tiden som ishockeyspelare ut att vara över. För ett fortsatt spelande 
måste Nordström genomgå en fotoperation och efter att inte ha spelat 
alls säsongen 2010/11 meddelade den då 36-årige Nordström att han 
bestämt sig för att avsluta det aktiva utövandet till förmån för ett sats-
ande på en tränarkarriär.132 Nordström, liksom många andra svenska 
spelare, begav sig emellertid till Nordamerika i slutet av 1990-talet 
med drömmar om en framgångsrik karriär i NHL – världens bästa is-
hockeyliga – för att erfara att det inte alls blev som planerat: 
 

Peter Nordström, 24 år, kom till Boston som världsmästare och med två raka 
SM-guld i bagaget. Men det räckte bara till två NHL-matcher och en enkel 
biljett till Providence [Boston Bruins farmarlag]. Och där har han till och med 
varit petad i ett par matcher. 
 – Vore det inte för pengarna skulle jag åka hem direkt. Men när jag skrev på 
för Boston fick jag en bonus på en miljon kronor som jag måste betala tillbaka 
om jag flyttar hem, säger Peter (Nyström 2004:83). 

 
Beroende på vilken måttstock som används för fastställande av fram-
gång kan personer som Peter Nordström – och för all del alla andra i 
liknande situationer oavsett bransch för utövandet – kategoriseras 
som såväl framgångsrika som mindre lyckosamma. I genomsnitt 
132 NWT 2011-05-26. 
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hade ishockeyspelarna i den nordamerikanska farmarligan AHL i 
början av 2000-talet en årsinkomst på 55 000 dollar (Robidoux 
2001:53), vilket i dåvarande valutakurs motsvarade närmare 500 000 
svenska kronor (ca 600 000 kr i 2013 års penningvärde), något som 
torde betraktas som en tämligen god lön i jämförelse med lönerna i 
många traditionella yrken. Men spelare som befinner sig i AHL be-
traktar förmodligen inte en tillvaro i farmarligan i termer av fram-
gång även om det resulterar i förhållandevis goda inkomster. Trots 
att de faktiskt får (ofta bra) betalt för att ägna sig åt sin passion på hel-
tid uppkommer förmodligen gnagande känslor av att tillhöra ett slags 
B-gäng.  Nyström (2004:86) ger en ögonblicksbild av livet i farmar-
ligan då han beskriver hur Peter Nordström efter en vinst ändå är 
deppig, missnöjd och har hemlängtan: ”Jag blir inte en bättre hockey-
spelare här. Sedan är det division 2-klass runt omkring.”  
     Vad gäller framgång säger gitarristen Johnny Ramone (f.d. 
Ramones) som vid tidpunkten nyligen hade dragit sig tillbaka från ett 
aktivt utövande i musikbranschen: 
 

Det är frustrerande. Det fortsätter att vara det men jag måste påminna mig 
själv om att jag har kommit längre än jag trodde när jag köpte min första 
gitarr. Jag är pensionerad och behöver inte arbeta något mer. Jag måste på-
minna mig om det för annars kan man sitta där och tänka att ”jag lyckades 
aldrig.” Är man idrottare och vinner mästerskap vet man att man är fram-
gångsrik. Musik är svårt. Hur vet man när man har lyckats? Är det om man 
har influerat människor? OK, fantastiskt… men hur är det om man inte har 
sålt några skivor? Om man nu säljer skivor, är det ett bevis på framgång, om 
man inte har påverkat någon och alla tycker att bandet är kasst? Jag vet inte. 
Det finns inget riktigt sätt att definiera framgång (True 2005:230, egen över-
sättning). 

 
I Johnny Ramones resonemang ovan framkommer med tydlighet ett 
ambivalent förhållningssätt gentemot framgång, där tre essentiella 
aspekter kan identifieras. Den första aspekten är (a) artistisk framgång, 
vilket handlar om en bedömning eller värdering av prestationerna 
och som kommer till uttryck i huruvida individen får ett erkännande. 
Artistisk framgång kan naturligtvis – beroende på området för utöv-
andet – bytas ut mot exempelvis idrottslig framgång (spela fotboll), 
konstnärlig framgång (måla tavlor) eller litterär framgång (författa 

 401 



romaner). Den andra aspekten är (b) ekonomisk framgång, vilket rör 
den ekonomiska ersättningen för utövandet och inkluderar sådant 
som välstånd och rikedom. Det handlar helt enkelt om vad utövandet 
generarar ekonomiskt och huruvida individen hankar sig fram, lever 
gott eller till och med blir förmögen på sitt utövande. Den tredje 
aspekten är (c) sysselsättningsmässig framgång, som handlar om det 
grundläggande faktum att faktiskt kunna ha sin hobby som inkomst-
källa eller yrke. Förmodligen glömmer många utövare bort den real-
itet att de faktiskt kan försörja sig på sin hobby, åtminstone i de fall 
då de inte får det erkännande och/eller den ekonomiska utdelning de 
anser sig berättigade till. För somliga kan känslan av framgång 
eventuellt uppfattas inträffa först när man som individ kan försörja 
sig på utövandet, blir förmögen på det och dessutom får uppskatt-
ning för det från såväl publik som andra utövare och kritiker. 
Sångaren Paul Di’Anno, med ett förflutet i bandet Iron Maiden, säger:  
 

Upplever jag att jag har fått det erkännande som jag förtjänar? Tja, nej, för-
modligen inte, men jag antar att de flesta människor känner så om sig själva, 
gör de inte det? (Di’Anno 2010:292, egen översättning). 

 
Att inte få det erkännande eller den uppskattning som man önskar 
och kanske känner sig berättigad till diskuteras av en musiker i Brad-
shaw et als. (2005:232, egen översättning) studie på följande sätt: 
 

Det är ingen idé att säga: ”Åh Gud, jag är artist men ingen lyssnar på mig!” 
Det är skitsnack, hela världen är full av talangfulla människor. Man måste ha 
perspektiv på saker och ting för oavsett vad man ägnar sig åt i livet finns det 
alltid personer som är lika bra, om inte bättre, inom vilket område som helst. 
…sådant är livet; jag menar, man får arbeta på som alla andra, så är det 
bara. 

 
I slutet av Dave Thompsons (2010:247, egen översättning) biografi över 
rockbandet Sweet (som hade förhållandevis stora framgångar på hit-
listorna i början av 1970-talet) konstaterar han i anknytning till en ute-
bliven comeback i början av 1990-talet: ”Som så mycket annat i deras 
karriär, som alla andra drömmar och ambitioner som dessa fyra unga 
män en gång hade, förverkligades det inte.” Tidningen Expressen 
(2010-10-16) upplyser att endast 18 av de 63 svenska ishockeyspelare 
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som mellan åren 2005 och 2010 har prövat lyckan i NHL har lyckats 
etablera sig i den nordamerikanska proffsligan och skribenten 
Magnus Nyström konstaterar utifrån det att ”72 procent har alltså 
misslyckats.” Att spela ishockey i farmarligor som AHL betraktas 
alltså tveklöst som ett misslyckande. 
     Acceptabla eller goda inkomster verkar emellertid inte kunna 
kompensera fullt ut för ett missnöje som rör utövandet, dess kontext 
och resultat. De flesta som har sin hobby som yrke drivs sannolikt av 
inre motivation där själva utövandet är den stora behållningen och 
möjligtvis kan pengar lindra ett eventuellt missnöje, men pengarna i 
sig kan förmodligen aldrig skapa den sorts motivation där förtjusning 
och eufori har en framträdande plats. Ishockeyspelaren Chris Simon 
som har fått rollen som slagskämpe säger: 
 

Det är klart att jag helst skulle vilja vara en stjärna som bara behövde tänka 
på att göra mål. Men jag vet vad som fick in mig i den här ligan [NHL]. Jag vet 
vad som gjort mig förmögen. […] Min fru och mina barn har fått ett bra liv 
genom hockeyn (Nyström 2004:105). 

 
Somliga har hävdat att ekonomisk ersättning tar död på glädjen i ut-
övandet men en sådan uppfattning delas inte av alla; Nilsson 
(1977:134) skriver: ”Fotboll är lek för många och arbete för några få. 
Leken och arbetet kan förenas. Pengarna utesluter inte nöjet.” I detta 
sammanhang citerar Nilsson (1977:133) den legendariska fotbollsspel-
aren Kurt Hamrin som säger: 
 

Visst är det ett nöje! Utan att ha nöje av sin sport, kan man inte lyckas vare 
sig man är amatör eller professionell. Det är fel, som en del tycks tro, att vi 
yrkesspelare ibland skulle känna det som en plåga och plikt att gå ut till en 
match. 

 
Förmodligen har Nilsson och Hamrin rätt, åtminstone till viss del. För 
de personer som utövar sin hobby i ett sammanhang de är nöjda med 
minskar förmodligen inte glädjen i utövandet av det faktum att de får 
(bra) betalt. En ishockeyspelare, verksam i NHL, säger angående ut-
övandet: 
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Jag blir fortfarande exalterad när jag kommer in på isen. Jag tror att ju äldre 
man blir desto mer uppskattar man att man fortfarande kan spela och ha kul, 
få komma till rinken varje dag, umgås och skämta med 20 andra grabbar. Jag 
tror att det är det man kommer sakna när man inte längre spelar. Jag tror att 
jag skulle spela resten av livet om jag bara kunde (Bowe et al. 2000:403, 
egen översättning). 

 
Eventuellt definieras framgång på olika sätt beroende på om man be-
finner sig på insidan eller utsidan, det vill säga om man är aktiv utöv-
are eller utomstående betraktare. För människor utanför området kan 
det mycket väl vara så att nivån på den ekonomiska ersättningen – i 
kombination med olika typer av utmärkelser – utgör den tydligaste 
markören på huruvida utövaren ifråga är framgångsrik och i vilken 
utsträckning. När sportjournalisten Magnus Nyström skrev en 
krönika för tidningen DN om att det inte alltid är en dröm att vara 
NHL-proffs – och i samband med det hänvisade till att spelare som 
Andreas Lilja och Tommy Albelin förvisso tjänar grova pengar men 
också är petade i var och varannan match – lät inte allmänhetens 
respons vänta på sig; Nyström (2004:101) konstaterar utifrån den 
massiva reaktionen att ”i Jantelagens Sverige, bland dem som tycker 
att det är fult att lyckas, är det inte alls synd om dem. För de är ju 
NHL-proffs.” Och som NHL-proffs och miljonär ska man vara nöjd, 
oavsett omständigheter kring själva utövandet. 
       Bland utövare är det kanske främst andra kriterier än den eko-
nomiska ersättningen och dess nivå som avgör upplevelsen av fram-
gång och möjligtvis kan den mentala och den fysiska gränsdrag-
ningen mellan arbete och fritid vara åtminstone ett fruktbart sätt att 
angripa frågan om framgång på (jfr: Menger 1999:554). Då utövandet 
är förenat med stort nöje och hög tillfredsställelse suddas ofta 
gränsen mellan arbete och fritid ut. Torkleson (1998:110) hävdar att 
det – för i detta fall skådespelare – sker en ”sammansmältning mellan 
arbetsliv och privatliv”, vilket för övrigt verkar vara något mer eller 
mindre generellt bland dem som försörjer sig på sitt stora intresse. 
Erik som arbetar som dykinstruktör säger: ”Det är väl det som är 
farligt när man jobbar med sånt man tycker om. Man gör det privat 
också…” (Eriksson & Paulsson 2008:34), och Jonas som försörjer sig 
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som musikproducent uppger att hans arbete är ständigt närvarande: 
”Det är med hela tiden. Jag jobbar tills jag somnar. Ibland så dröm-
mer jag om det, jag jobbar nog hela tiden” (Eriksson & Paulsson 
2008:33). Att inte göra någon skillnad mellan arbete och fritid kan 
mycket väl fungera som ett mått på individers upplevelse av sitt för-
sörjningssätt och därmed i viss mån fungera som en indikation på en 
självupplevd framgång.  
       Oavsett om framgång mäts i den ekonomiska ersättningens nivå, 
omgivningens erkännande för prestationer, den inre personliga gläd-
jen och tillfredsställelsen, sammansmältning av arbete och fritid eller 
något annat, kan få – om ens någon – luta sig tillbaka och förvänta sig 
fortsatt framgång av sig självt. För de allra flesta gäller det att fort-
sätta prestera även efter det att drömmen har blivit verklighet. 
 

Det gäller att prestera 
 
En del av tjusningen med en hobby är att individen, förutom att 
aktiviteten i sig själv skänker glädje, har friheten att själv bestämma 
över utövandet. Med Karasek och Theorells (1990) terminologi är den 
viktiga faktorn egenkontroll således mycket hög bland hobbyutövare 
(amatörer) och kan delvis förklara varför man trivs så bra med sin 
hobby. Förutom egenkontroll är det viktigt att kraven upplevs ligga 
på en utmanande men ändå hanterbar nivå, vilket också är fallet för 
många hobbyutövare i och med att de själva sätter upp krav i form av 
olika typer av mål eller utmaningar som de i sin egen takt tar sig an. 
Seifert och Heddersons (2010:279, egen översättning) beskrivning av att 
ha skateboardåkande som hobby ger en bra sammanfattning av 
essensen i många olika typer av hobbyer:  
 

Det verkar saknas en externt reglerad struktur av den sort som är rådande i 
organiserad idrott eller i skolan. Det finns ingen övervakning, inga system-
atiska övningar eller praxis och inga särskilda krav. Det finns inga tränare, 
funktionärer eller regler. Även om det kan förekomma vissa diskussioner 
bland skateboardåkarna kring försöken att bemästra vissa trick, verkar ut-
övandet bestämmas av skateboardåkarna själva. 
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I och med att hobbyn blir den huvudsakliga inkomstkällan minskar 
vanligtvis individens egenkontroll liksom bestämmandet över krav-
nivån. Bland de intervjuade dansbandsmusikerna i Nordlings (2002) 
studie framkommer det att de upplever en press och en stress som är 
kopplad till kravet från såväl publik som sig själva att alltid prestera 
på toppnivå, något som även Torkelson (1998:110) finner i sin studie 
av scenartister då hon skriver: ”Ständigt värderas framgång och miss-
lyckanden, […] En artist måste hela tiden vara på topp och får inte ha 
en dålig dag.” Nordling (2002:30) å sin sida konstaterar: ”Ett band 
som inte går hem hos danspubliken får heller inte så många chanser 
hos en och samma arrangör.” Musikerna känner också av andra krav 
som de inte alltid har inflytande över, till exempel krav på höga 
publiksiffror, krav på att synas och höras i media, krav på att upp-
träda även om de inte känner sig krya. Även idrottare spelar/tävlar 
trots att de inte är helt friska eller skadefria och en fotbollsspelare i 
Rodericks (2006a:255) studie förklarar att det helt enkelt sker för att 
man vill ”behålla sin plats i laget”. Musikskribenten Martin Popoff 
uttalar sig om kraven – i detta fall inom rockbranschen – på följande 
sätt: 
 

[Artister] arbetar för sin familj, sin manager, sitt skivbolag; de arbetar för de 
andra medlemmarna i bandet och de arbetar för roddarna så att de i sin tur 
har arbete. Det är ett spindelnät av människor som är beroende av varandra 
för att göra sitt arbete. Samtidigt måste de komponera musik och spela in en 
bra skiva och de måste uppträda även om de skulle råka ha influensa.  

 
Att som turnerande musiker inte kunna sjukskriva sig tas upp av 
sångaren Steven Tyler (Aerosmith) som säger:  
 

När man är på turné, vid sidan av risk för liv och lem – eller att man faktiskt 
dör – finns det inte utrymme för att bli sjuk som för vanliga människor. Det 
finns inga lediga dagar. Man arbetar nästan ihjäl sig (Tyler & Dalton 
2011:205, egen översättning). 

 
Att ha nått framgång på ett eller annat sätt innebär absolut inte att 
man som utövare kan luta sig tillbaka och ta det lugnt. Ett par år 
innan den välmeriterade alpina utförsåkaren Anja Pärson bestämde 
sig för att avsluta karriären sade hon: 
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Hur mycket meriter jag än har, hur rutinerad jag än är så är det ju ändå ny 
snö. 2006 var sista gången jag vann en tekniktävling, det är fyra år sedan, 
nästan. Vad har hänt på fyra år? Det är jättemycket. Jag kan inte luta mig till-
baka på meriter jag gjort förut. Det går inte, det finns inte. Självklart så känner 
jag en trygghet med att jag är en profil i världscupen; kan skapa mig respekt 
och de bitarna men jag kan ju inte skapa ett självförtroende på grund av 
gamla resultat. Jag tycker det är så jävla tråkigt att misslyckas. Jag är här för 
att vinna, det är det roligaste jag vet och då är det så tråkigt när man inte gör 
det. Vad fan ska jag åka skidor för? Jag tycker att det suger att åka dåligt, så 
är det.133  

 
Inom i synnerhet idrottens värld framträder vikten av att vinna och 
vara framgångsrik, något som emellertid kan överföras till andra om-
råden där olika objektiva mått (såsom försäljningslistor, nominering-
ar, utmärkelser, rollbesättning, mediaexponering) finns till allmän be-
skådan. Eitzen (2001b:170, egen översättning) konstaterar att vi ”glorifi-
erar vinnare och glömmer förlorare” och i detta avseende citerar han 
några idrottstränare: 
 

Våra förväntningar är att spela och vinna det nationella mästerskapet varje 
år… att bli tvåa, trea, fyra och femma är inte värt något i den här branschen. 
 

Dennis Erickson 
 

Det finns bara två saker i den här ligan, vinster och elände. 
 

               Pat Riley 
 

Att vinna är inte allt, det är det enda. 
 

Vince Lombardi 
 

Nederlag är värre än döden därför att man måste leva med nederlag. 
 

Bill Musselman 
 

I vårt samhälle, i mitt yrke, finns det bara en måttstock på framgång och det 
är att vinna. Inte vilken match som helst, inte bara de viktiga matcherna, utan 
den senaste. 
 

John Madden 
 
Inte minst från citaten ovan framkommer det att det är viktigt att 
vinna; gång på gång på gång. Efter en initial medgång, infinner sig en 
viss press och stress angående förmågan att kunna leva upp till de 

133 SVT-dokumentären: “I huvet på Anja Pärson” 
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förväntningar som har skapats. I detta sammanhang kan Gould et al. 
(1993:365) refereras som uttrycker sig i termer av att det är roligare att 
jaga än att jagas. Att jaga framgång eller succé är förvisso förenat med 
en mängd bekymmer och svårigheter (i vid bemärkelse) men det är 
en annan typ av bekymmer som uppkommer bland dem som redan 
erfarit stora framgångar. Inte sällan upplevs det vara mer (känslo-
mässigt men kanske inte materiellt) angenämt att så att säga ”slå i 
underläge”, vara en underdog, än att försvara eller legitimera tidigare 
framgång/succé. Som idrottslig mästare eller mycket framgångsrik 
artist finns det alltid implicita såväl som explicita krav och förvänt-
ningar på att prestera på en minst lika hög nivå och/eller att prest-
ationerna ska resultera i minst lika stor uppskattning. I en studie av 
konståkare visar det sig att majoriteten upplever mer stress efter det 
att de vunnit mästerskapstitlar än innan då de strävade mot detta mål 
(Gould et al. 1993).    
     De som hittills har varit framgångsrika kan i förekommande fall 
kräva hög ekonomisk ersättning, vilket inte sällan utgör en ytterligare 
stressfaktor. Fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović, som i skrivande 
stund är en av världens bäst betalda spelare, säger att ”med hög lön 
följer också en massa annat, mer press till exempel. Då måste du 
leverera och fortsätta glänsa” (Ibrahimović & Lagercrantz 2011:310). 
     Att följa upp en succé är inte lätt och det har många fått erfara 
oavsett område för utövandet. Inom musikbranschen finns en uppsjö 
så kallade one hit wonders, eller på svenska: dagsländor. I musikern 
Rick Springfields memoarer framkommer det att han (i likhet med 
många andra) under lång tid och tämligen målinriktat ägnade sig åt 
musik innan han fick ett smärre genombrott år 1972 med låten ”Speak 
to the sky”, för att endast få erfara att den låten inte alls innebar det 
etablerande i musikbranschen som han hade hoppats och trott. 
Snarare såg det ut som att karriären höll på att rinna ut i sanden; 
Springfield minns tillbaka på en händelse sju år efter den relativa 
framgången med nämnda låt:  
 

Att spela gitarr i restaurangens barband var inte precis där jag hoppades be-
finna mig vid 29 års ålder. […] ”Är inte du Rick Springfield?” frågar den unga 
söta tjejen med en Island iced tea i handen. Jag ler besvärat. ”Jag älskade 

 408 



Speak to the sky” säger hon och syftar på hit-låten jag hade 1972. ”Vad 
häftigt att du spelar på restaurangen” tillägger hon med ett självbelåtet flin och 
det känns som att hon ger mig en riktig magsopa. Hon behöver verkligen inte 
tala om för mig att inte ett jota har hänt sedan, är det 1979 nu? […] Visst, jag 
är en loser. Visst, jag hade en chans 1972. Visst, jag sumpade den. Visst, jag 
spelar covers i en bar i Glendale. (Springfield 2011:2 & 5, egen översättning). 

 
Emellertid fick Rick Springfield revansch och sedermera en fram-
gångsrik karriär som musiker (och i viss mån också som skådespel-
are) men det öde som han verkade stå inför vid skarven mellan 1970- 
och 1980-tal är en högst påtaglig lott för många ambitiösa och kämp-
ande musiker, varav somliga tveklöst har erfarit viss tidigare fram-
gång. 
     En initial framgång måste följas upp med ytterligare framgång och 
det skapar givetvis press på utövarna. I anknytning till att ha släppt 
ett par försäljningsmässigt framgångsrika skivor i början av 1970-talet 
säger Brad Whitford (gitarrist i Aerosmith): ”Det var dags att spela in 
en ny skiva, uppföljaren till Rocks, så vi kände definitivt en stor press” 
(Davis & Aerosmith 2003:285, egen översättning). Pressen och kravet 
på att hela tiden prestera berör även musikern Keith Richards som i 
anknytning till Rolling Stones tidiga framgångar skriver: 
 

När man har en hit så krävs det en ny väldigt snabbt, eller så tappar man 
höjd. Här skulle det mjölkas. Plötsligt ligger [låten] ”Satisfaction” på första-
platsen över hela världen och Mick [Jagger] och jag tittar på varandra och 
säger: ”Det här var inte så dumt.” Då: bank bank bank på dörren: ”Var är upp-
följaren? Vi måste ha den om fyra veckor” (Richards & Fox 2011:170f). 

 
På motsvarande sätt säger gitarristen i Black Sabbath Tony Iommi: 
 

Paranoid klättrade upp till första platsen på den brittiska albumlistan och även 
om den inte hade släppts i USA än kände vi ändå pressen på oss att när det 
var dags att släppa nästa platta, Master of Reality. För vad gör man efter att 
ha haft en listetta? Om inte nästa skiva också blir nummer ett, så gör man 
inte lika bra ifrån sig, och därför gäller det att komma på låtar som gör nästa 
skiva åtminstone lika populär (Iommi & Lammers 2013:85). 

 
Då rockbandet Europe år 1986 fick en musikalisk fullträff med låten 
”The final countdown” – som hamnade på förstaplatsen i 26 länder 
och såldes i så många som åtta miljoner exemplar – förändrades till-
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varon drastiskt för bandets medlemmar. Sångaren Joey Tempest 
berättar: 
 

Vi fick leva ”det riktiga sättet” och turnera med – vad var det nu – privatjet, 
helikoptrar, livvakter, de bästa hotellen i Paris, New York, London, Rom. Hela 
baletten. För mig kändes det både och: det var fantastiskt men också väldigt 
dåligt med tid till att hinna skriva nästa platta.134 

 
Stora framgångar sätter som bekant press på utövarna att på nytt 
prestera lika goda resultat, vilket i praktiken kan vara en omöjlig 
uppgift och ett orimligt krav. Kling (2012:285) hävdar att ”varje prest-
ation alltid ställs mot tidigare succéer eller nederlag.” För bandet 
Europes del innebar detta att den efterföljande skivan Out of this world 
som såldes i omkring två miljoner exemplar betraktades som en 
flopp, enbart till följd av den inte kunde matcha de otroliga försälj-
ningsframgångar bandet haft med The final countdown. Att känna sig 
pressad att tangera – eller helst överträffa – tidigare prestationer upp-
levs av många, oavsett område för utövandet. Trummisen i dåvar-
ande Sweet, Mick Tucker (1947–2002) säger följande angående tiden 
strax efter bandets stora framgångar på singellistorna, en tid då låt-
arna inte längre komponerades av hitmakarna Nicky Chinn och Mike 
Chapman:  
 

RCA [skivbolaget] krävde en singel, och det gjorde vårt management också. 
Vi var hårt ansatta för vi hade inte komponerat något nytt material med hit-
potential, och de hade rätt, det fanns faktiskt inget sådant på skivan 
(Thompson 2010:176, egen översättning). 

 
Ian Paice (trummis i Deep Purple) säger följande angående den 
musikaliskt kritiserade skivan Who do we think we are från år 1973:   
 

Då den framgång man har slitit för infinner sig inser man inte hur mycket man 
har dränerat sig själv. Ritchie [Blackmore, gitarrist] hade varit sjuk och han 
kunde inte åstadkomma den typ av riff som hade byggt upp de tidigare 
skivorna (Heatley 2007:210, egen översättning). 

 

134 Sweden Rock Magazine, nr. 64, september 2009. 
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Att inte kunna svara upp mot förväntningarna förekommer också 
inom idrottens värld och kan exemplifieras av friidrottaren Sara Wed-
lund som i mitten av 1990-talet förutspåddes en minst sagt lysande 
karriär som Sveriges nya löpardrottning. Efter en skadedrabbad peri-
od i slutet av 1990-talet förmådde Wedlund inte komma tillbaka och 
den förväntade löftesrika karriären rann helt enkelt ut i sanden.  
     Kraven på prestationer, och önskan om att få möjlighet att prest-
era, framträder även i Rodericks (2006b) studie av professionell fot-
boll. Då spelare hamnar i oönskade situationer som att exempelvis 
vara avbytare i A-laget eller bli nedflyttad till B-laget (reservlaget) 
leder det inte sällan till att spelarna ser sig om efter andra möjligheter 
och erbjudanden. Nedan uttalar sig två fotbollsspelare om att befinna 
sig i en oönskad situation:  
 

Om jag inte får en ordinarie plats [i laget] när jag anser att jag borde få det, 
slutar det med att jag drar vidare, för jag är verkligen inte beredd att i flera 
månader i sträck vara reserv (Roderick 2006b:88, egen översättning). 

 
Jag var 19 år vid tidpunkten och jag var inte med. Många jämnåriga och ett år 
yngre grabbar hade fått spela i A-laget. Jag hade inte fått någon chans alls, 
så jag tänkte att min framtid låg någon annanstans (Roderick 2006b:88, egen 
översättning). 

 
Efter en tid i holländska fotbollsklubben PSV Eindhoven blev Glenn 
Hysén petad från sin plats som ordinarie spelare i A-laget; Hysén 
berättar: 
 

Jag fick sitta på bänken, men det ville jag naturligtvis inte göra för att bara 
sitta och plocka in pengar utan att spela är inget för mig. Då sticker jag hellre 
nån annanstans. ”Men vi vill ha dig kvar. Du är en bra spelare”, tyckte PSV. 
Det accepterade inte jag (Hysén & Karlsson 1992:88). 

 
Det som Glenn Hysén säger ovan har tydlig koppling till Rodericks 
(2013:395) konstaterande att för fotbollsspelare ligger förståelsen av 
arbete i att faktiskt spela matcher för A-laget, inte bara ha ett kontrakt 
med en professionell fotbollsklubb, där speltid inte är garanterad. 
     För somliga innebär en omlokalisering en betydligt bättre chans att 
nå framgång inom området för utövandet, oavsett om det innebär ett 
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aktivt utövande bland områdets främsta (t ex den högsta divisionen i 
idrott eller den mest prestigefyllda symfoniorkestern) eller bland dem 
som befinner sig på lägre nivåer. Det handlar helt enkelt om att för-
söka ta hand om sin karriär på bästa sätt. 
 

Att ta hand om sin karriär 
 
Haunschild och Eikhof (2009) använder den något svåröversatta 
termen self-employed employees som ett slags samlingsbegrepp för 
skådespelare, musiker, idrottare och andra närliggande yrkesgrupper 
som inte har en traditionell anställning. Freakley och Neelands (2003) 
använder på motsvarande sätt termen mikroföretag för att skapa för-
ståelse för situationen och villkoren för den här typen av yrkesutöv-
are. De flesta av dessa utövare är så kallade frilansare eller på annat 
sätt själva ansvariga för att se till att de har arbete och drar in pengar 
(Menger 1999:552; Beeching 2005:234). Hotch (2000:143, egen översätt-
ning) skriver angående den här gruppen: 
 

Att vara sin egen innebär för somliga att de har flexibilitet angående när och 
hur de arbetar, men många av dessa personer arbetar betydligt fler timmar än 
den genomsnittliga lönearbetaren. 

 
Utövare inom olika typer av konstnärliga och idrottsliga områden be-
finner sig på en arbetsmarknad där det vanligtvis finns gott om 
arbetskraft (inte sällan ett överutbud), vilket medför att de kan tving-
as skaffa andra kompletterande inkomstkällor; inte sällan ett så kallat 
dagjobb som helt saknar koppling till det konstnärliga respektive 
idrottsliga området. Ett sådant exempel (bland många) förefaller vara 
Liv Jagrell som vid sidan av att vara sångerska i rockbandet Sister Sin 
försörjer sig som personlig tränare och instruktör på gym.135   
     Förutom konkurrensen om arbetstillfällen kännetecknas tillvaron 
av ett tvång att aktivt bygga och underhålla sociala nätverk inom 
yrkesområdet som kännetecknas av risktagande och osäkerhet där 
efterfrågan på utövarens kunnande och produktion är oförutsägbar 

135 Sweden Rock Magazine, nr.6, 2013. 
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på grund av konsumenters och andra inflytesrika aktörers ombytliga 
preferenser (Freakley & Neelands 2003:53). De flesta utövare kan inte 
förlita sig på en linjär karriärutveckling, som åtminstone historiskt 
sett varit rådande inom en mängd olika traditionella yrkesområden 
och organisationer (exempelvis en karriärstege styrd av antal tjänste-
år). Woody (1999:246, egen översättning) konstaterar att ”en karriär 
som musiker innebär mycket sällan stabil anställning eller ekonomisk 
trygghet.” 
     Många av de här utövarna är i behov av att vara ständigt aktuella, 
att befinna sig i ropet. För rockbandet Motörhead har det medfört en 
medveten strategi om att vid sidan av ett konstant turnerande, spela 
in och släppa nya skivor med korta mellanrum, vilket förklaras av 
bandledaren Lemmy då han säger: ”Jag skulle inte lita på att publiken 
kommer ihåg mig sju år senare” (Brown & Kilmister 2009:232, egen 
översättning). Sångaren Ian Gillan, med ett minst sagt framgångsrikt 
förflutet i rockbandet Deep Purple, fick känna på branschens hårda 
villkor när han – några år efter att ha lämnat bandet för andra gången 
– sökte intresserade skivbolag för att släppa (solo-)skivan Naked 
thunder: 
 

Att få till stånd ett skivkontrakt var en demoraliserande erfarenhet då jag in-
såg hur tuff branschen är, hur den förändras och hur snabbt den glömmer 
bort dig. Plötsligt var det länge sedan det fanns skivbolag överallt. Nu verkade 
det som att hela branschen ägdes av människor som också sålde tvätt-
maskiner, teveapparater och andra användbara prylar. Jag var tvungen att gå 
igenom allt igen; dörrknackning, spela upp låtar för en helt ny generation där 
somliga inte ens var påtänkta när min karriär började. Till sist skrev vi kontrakt 
med Teldec/East West och skivan släpptes i juli 1990… Naked thunder sålde 
inte särskilt bra… (Gillan & Cohen 1998:228, egen översättning). 

 
Att ta hand om sin karriär handlar inte bara om att bli ihågkommen. 
Inom exempelvis idrottens och musikens värld krävs det också att 
man hela tiden tränar för att bibehålla sin förmåga att kunna prestera. 
Vissa väljer att träna extra, på egen hand vid sidan av den schema-
lagda träningen i klubbens eller orkesterns regi (jfr: karriärens livs-
form), i syfte att på så vis stå sig bättre i konkurrensen med kollegor 
eller lagkamrater (Roderick 2006b:38f). Att nå (och även bibehålla) 
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framgång handlar i många fall om att öva och träna mer (dvs. fler 
timmar) än de personer man konkurrerar med (Vaeyens et al. 
2009:1369). Då tennisspelaren Mats Wilander under en tid släppte 
fokus på tennisen och prioriterade andra intressen resulterade det 
ganska ögonblickligen i förlorade matcher: 
 

…det är nu verkligheten slutligen hinner ikapp 1988 års världsmästare. Han 
har fått ett rejält och högst officiellt bevis på vad som händer när en topp-
spelare på internationell nivå tar ledigt lite för länge (Wilander & Yng 
1990:49). 

 
Vikten av att hålla sig aktuell berörs även av Bain (2005:33f, egen över-
sättning) som i anknytning till konstnärligt utövande konstaterar att: 
 

…det är prestigefyllt för konstnärer att vara konstant och aktivt närvarande i 
konstsamhället. Närvaro likställs med synlighet och att ha ett rykte om sig 
som konstnär bland dem som har makten att diktera konstnärlig legitimitet, 
värdera konstnärer och deras kulturella produkter (t ex konsthandlare, konst-
kritiker, konsthistoriker, konstsamlare, konstskolor och intendenter). 

 
För att hålla sig aktuell krävs förutom goda och uppskattade prestat-
ioner, också en sorts marknadsföring av sig själv och ofta gäller det 
att så att säga hålla alla dörrar öppna. Roderick (2006a:255, egen över-
sättning) skriver i samband med professionell fotboll att ”presentat-
ionen av jaget är en ständigt pågående process” och i detta avseende 
utvecklar fotbollsspelare informella nätverk som nyttjas när deras 
plats i laget är påtagligt hotad eller när de misstänker att de inte 
längre ingår i ledningens framtida planer. Detta gäller även för is-
hockeyspelare, i synnerhet de som befinner sig i slutet av sin aktiva 
karriär med högst begränsade alternativ för utövandet. Somliga av 
dessa väljer (i detta skede) att spela ishockey i England, vars inhem-
ska liga anses tillhöra de minst prestigefyllda (Elliott & Maguire 
2008). Att hamna i den engelska ligan handlar – som en kanadensisk 
ishockeyspelare uttrycker det – ”uteslutande om vem man känner, så 
det är avgörande att man har en kompis som spelar där och att han 
kan rekommendera dig” (Elliott & Maguire 2008:167, egen översätt-
ning). 
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     Att knyta kontakter på olika sätt med personer i branschen är för-
modligen vanligt inom flertalet områden där försörjningen och an-
ställningstryggheten är minst sagt osäker och där rekommendationer 
i varierad omfattning påverkar framtida arbete eller uppdrag (Blair 
2003; Randle & Culkin 2009). Konkurrensen om jobben inom många 
områden där något sådant som tillsvidareanställning är ovanligt gör 
att individer upplever ett högst påtagligt behov av att vara sociala 
och tillmötesgående. En frilansande musiker i Dobsons (2011:248) 
studie uppger att man oftast är mycket trevlig mot andra i branschen, 
främst av den anledningen att man måste vara det om man vill få 
erbjudanden om arbete. Inom film och teater påverkas rollbesättning 
av skådespelares personliga kontakter. Haunschild och Eikhof 
(2009:163f, egen översättning) konstaterar: 
 

Vänskap och bekantskap med regissörer, teaterchefer, manusförfattare, 
kritiker och andra skådespelare ökar chanserna att komma ifråga för fram-
trädande roller. Till följd av detta marknadsför sig skådespelare genom att 
bygga upp och behålla ett personligt nätverk som spänner över hela 
branschen. 

 
Genom att utveckla bekantskap eller vänskap med betydelsefulla 
personer, vilka eventuellt besitter symboliskt kapital (anseende inom 
ett visst område), byggs individens sociala kapital upp (Bourdieu 
1986). Det sociala kapitalet handlar till stor del om vilka olika resurser 
individen kan mobilisera genom sitt sociala nätverk. Exempel på hur 
detta konkret kan gå tillväga kan illustreras av en skådespelare som 
ber en kollega om att få bli presenterad för en viss regissör som den 
senare är bekant med. En frilansande person inom filmindustrin 
säger: ”Om jag letar efter jobb är det fem personer jag ringer till och 
om ingen av dem känner till något ligger jag pyrt till” (Randle & 
Culkin 2009:101, egen översättning). Liknande omständigheter råder – 
och har varit rådande sedan länge – i musikbranschen (Merriam & 
Mack 1960). Zwaan et al. (2010:18, egen översättning) skriver: 
 

Det yrkesbaserade nätverket är avgörande för karriärmässig framgång då 
popmusikerna i denna studie får merparten av sina jobberbjudanden genom 
sina nätverk. 
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Även i Coulsons (2012) studie framkommer det hur viktigt och 
centralt det sociala nätverket (som till stora delar är liktydigt med det 
yrkesbaserade nätverket) är. Det framkommer också att nätverket 
byggs upp över tid och att långt ifrån alla betraktar det i termer av 
något strategiskt kalkylerat. Vad det betyder är att många utövares 
nätverk uppstår och expanderar mer eller mindre naturligt och 
oreflekterat genom de kontakter som knyts till följd av passionen och 
utövandet av denna. När man rör sig i olika typer av musikaliska 
kretsar och sammanhang stöter man automatiskt ihop med andra 
personer inom området, vilket leder till att man efter hand helt enkelt 
känner en massa människor i branschen. En musiker berättar: 
 

Jag höll på med olika musikstilar och blev anlitad lite här och där. Ju fler 
personer man spelar med, desto fler kontakter får man, och det liksom bara 
rullar på (Coulson 2012:255, egen översättning). 

 
Till följd av de korttidskontrakt som är norm inom en rad olika 
branscher tvingas människor hela tiden leta efter arbete, även under 
den period de är anlitade för något projekt, exempelvis teaterupp-
sättning, skivinspelning, modereportage (Hesmondhalgh & Baker 
2010:12) och många av dessa utövare drivs av tanken om att det 
riktigt stora jobbet/genombrottet finns runt hörnet (Neff et al. 
2005:319). De allra flesta, om inte samtliga, av dem som befinner sig i 
en situation där anställning är temporär och osäker till sin karaktär är 
medvetna om vikten av att skapa personliga kontakter inom området, 
då arbete vanligtvis förmedlas via sådana. I många branscher är nät-
verkande och umgänge med signifikanta aktörer inom det specifika 
området nästintill ett krav för den som har (yrkesmässiga) ambitioner 
(Hesmondhalgh & Baker 2010:18). 
     Coulson (2012:255) uppmärksammar emellertid att det endast är 
ett fåtal musiker som uttryckligen säger att de ”nätverkar” då de 
pratar om hur de skaffar sig arbete. På motsvarande sätt framhåller 
Hesmondhalgh och Baker (2010:15) att det verkliga nätverkandet kan 
döljas bakom en fasad av vanligt umgänge. Att nätverka kan be-
traktas som något instrumentellt, och kanske till och med cyniskt, 
som vissa inte vill ska känneteckna dem och deras beteende. Trots en 
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eventuell motvilja till att använda termen nätverka, är åtminstone 
musikerna i Coulsons (2012) studie ytterst medvetna om värdet av de 
sociala kontakterna (dvs. nätverket) när det handlar om förmedlandet 
av arbete och arbetstillfällen, och de är också villiga att erkänna att de 
i varierad omfattning använder sig av sina kontakter: ”Majoriteten av 
de intervjuade försöker, helt enkelt så gott de kan, hålla kontakt med 
alla de känner till följd av att man aldrig vet vad som kan dyka upp” 
(Coulson 2012:256, egen översättning). 
     Nätverkande handlar till stor del om att fysiskt träffa och umgås 
med andra som på olika sätt kan vara värdefulla för yrkesutövandet. 
Vanligtvis sker detta på kvällstid – och kan betraktas som en utvidg-
ning av arbetstiden (Hesmondhalgh & Baker 2010:15) – och inte 
sällan i ett sammanhang där alkohol förekommer. För att kunna byg-
ga ett effektivt nätverk är det av stor vikt att man är social och trevlig 
och villig att följa med till puben eller liknande och också delta i det 
drickande som vanligtvis sker. En manager i musikbranschen som 
inte är särskilt förtjust i att hänga på puben eller på liknande ställen 
säger: 
 

Nätverket är oerhört viktigt men personligen anser jag att det finns bättre sätt 
än att gå på lokal och bli full vad gäller byggandet och underhållandet av 
nätverk. Det har aldrig varit min grej och som ett resultat av det är jag ganska 
exkluderad från de stora grejorna i branschen. Men det är ett medvetet val 
från min sida som grundar sig i vem jag vill vara och hur jag vill vill jobba 
(Hesmondhalgh & Baker 2010:14, egen översättning). 

 
Den ovan citerade managern är fullt medveten om att hans ovilja att 
delta i det konventionella sättet för nätverkande är förenat med 
sämre möjligheter i arbetslivet, då han inte är vare sig kompis eller 
bekant med betydelsefulla aktörer i branschen. Det är dock ett pris 
han är villig att betala. Mer vanligt förefaller det vara att man an-
passar sig till konventionerna, som i fallet med den musikskribent 
som säger följande angående nätverkandet: 
 

[Folk får] veta vem man är utan att göra det alltför uppenbart att man vill att 
de ska hjälpa en på olika sätt. . . Visst går jag ut och dricker med folk men det 
är väl själva definitionen av att nätverka. Det är på så sätt många får uppdrag 
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eller nytt arbete eller liknande (Hesmondhalgh & Baker 2010:15, egen över-
sättning). 

 
Det yrkesbaserade nätverket – inom vilket arbetstillfällen och arbets-
erjudanden förmedlas – har ett kraftigt inslag av förväntan om 
tjänster och gentjänster (Cottrell 2002). Den som förmedlar arbete till 
någon kollega förväntar sig att denne i sin tur ska förmedla arbete när 
tillfälle ges. En av de intervjuade frilansande musikerna i Cottrells 
(2002:75, egen översättning) studie berättar: 
 

En del ser det som att jag gör en tjänst genom att förmedla arbeta till dem och 
de känner att de är tvungna att återgälda den tjänsten – om man ger något 
förväntar man sig att få något i utbyte. Jag har varit i den situationen att jag 
har [erbjudits arbete genom en kvinnlig kollega]. Utmärkt, jag tog det och var 
glad över att få det. Men det finns inget av det som jag sysslar med som jag 
kan erbjuda henne som en gentjänst. Jag vet att hon inte kommer att 
kontakta mig igen för något framtida arbete. 

 
Det yrkesbaserade nätverket kan alltså betecknas i termer av socialt 
kapital; Haunschild och Eikhof (2009:164, egen översättning) konsta-
terar att: ”Socialt kapital har en självförstärkande effekt och ju större 
socialt kapital en aktör har ackumulerat, desto lättare är det att 
ackumulera mer.” I anknytning till chansen att lyckas – i detta fall 
som symfonimusiker – upplevs det, i synnerhet i början av karriären, 
vara viktigt att ha en mentor och skaffa sig ett yrkesbaserat nätverk; 
en musiker säger: ”Man behöver någon som har kontakter” (Bennett 
2008:111, egen översättning). 
     Det sociala kapitalet kan också användas i de fall då ett aktivt ut-
övande, t ex ishockeyspelande, av olika skäl måste avslutas och indi-
viden ifråga söker en annan försörjning, företrädesvis inom samma 
område, t ex som ishockeytränare (Fahlström 2001). I anknytning till 
utsikter om arbetserbjudanden talar Haunschild och Eikhof (2009:165) 
om skådespelares marknadsvärde, vilket för all del är beroende av 
konkreta prestationer men också av det symboliska kapitalet. Ett högt 
anseende (dvs. symboliskt kapital) kan fungera som en delvis buffert 
mot skrala prestationer, åtminstone under viss tid. För att återknyta 
till (den potentiella) betydelsen av socialt kapital är det påtagligt hur 
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samma musiker (inom vissa musikgenrer) dyker upp i olika band-
konstellationer. Liknande förhållande förefaller vara ganska vanligt 
inom viss teve- och filmproduktion där samma personer (till exempel 
skådespelare och komiker) ofta dyker upp i olika program, filmer 
eller andra sammanhang. Ett tydligt exempel på detta är regisörparet 
Joel och Ethan Coen (kallade bröderna Coen) som i flera av sina 
filmer anlitat samma grupp skådespelare (t ex John Goodman, Jeff 
Bridges och Frances McDormand) för de bärande rollerna. De person-
liga relationerna inom vissa branscher förefaller nästintill incestuösa. 
Haunschild och Eikhof (2009:165, egen översättning) konstaterar angå-
ende de så kallade self-employed employees: 
 

Med tanke på deras starka marknadsorientering, deras konstanta uppmärk-
samhet beträffande det egna marknadsvärdet på den interna och externa 
arbetsmarknaden, deras nätverkande aktiviteter och deras medvetna beräk-
ningar av en effektiv fördelning av tid och energi, kan skådespelare beskrivas 
som mycket involverade i att marknadsföra sin arbetskapacitet och bibehålla 
sin anställningsbarhet. 

 
I och med svårigheterna att helt på egen hand sköta och vårda sin 
karriär skaffar sig ofta musiker en manager vars uppgift är att sköta 
den finansiella aspekten av verksamheten. På motsvarande sätt har 
ofta elitidrottare en personlig agent, vilket är en person som i huvud-
sak undersöker potentiella arbetstillfällen och inte minst sköter för-
handlingar angående kontrakt och löner. Mason och Slack (2001:166, 
egen översättning) beskriver agenters (och även managers) uppdrag på 
följande sätt: 
 

…finansiell förvaltning och rådgivning; planering kring skatter, egendomar och 
annat; möjligheter för spelaren att tjäna ytterligare pengar vid sidan av lönen; 
företräda spelaren vid eventuella tvister kring dennes kontrakt; bistå med all-
män rådgivning… 

 
Managers respektive agenter har till uppgift att få till så gynnsamma 
ekonomiska avtal som möjligt åt sina klienter, vilket också gagnar 
dem själva (Mason & Slack 2001). Före detta ishockeyspelaren Jörgen 
Jönsson säger angående agenter: ”Det ligger i deras intresse att spel-
are byter lag så att löner trissar upp, eftersom agenten tjänar pengar 
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vid varje klubbyte” (Liljedahl & Jönsson 2008:129). Inom åtminstone 
idrotter som ishockey och fotboll är det vanligast att agentens eko-
nomiska ersättning utgörs av en viss procent av spelarens lön136, även 
om det finns de som i likhet med normen för ekonomiska och jurid-
iska tjänster utanför idrottens område (till exempel revisorer, advok-
ater och jurister) tar betalt per timme, alternativt kommer överens om 
ett fast pris (Mason & Slack 2001:169). Bland managers och agenter är 
det vanligt förekommande att pengar utgör det främsta intresset och 
som en följd av det betraktas utövaren som en vara (Weinberg & 
Arond 1952:466). Liknande åsikter angående managers och agenter 
har framförts av flera andra, exempelvis före detta fotbollsspelaren 
Ralf Edström (Karlsson & Wegerup 2008) och musikern Nikki Sixx 
(Sixx & Gittins 2009). 
       I likhet med det sätt som exempelvis fotbolls- och ishockeyspelare 
byter klubbar (köps och säljs) kan musiker byta band. Det handlar till 
stor del om att ta hand om sin karriär på bästa sätt. Elitidrotten har 
stundtals kritiserats för avsaknad av klubbkänsla bland utövare; att 
det bara skulle handla om pengar, vilket på sätt och vis kan jämföras 
med att vara legosoldat. Detsamma kan appliceras inom delar av 
musikbranschen där vissa har en tendens att ofta byta band eller med 
andra ord ”arbetsgivare”. Exempelvis återger Putterford (1998:234, 
egen översättning) hur gitarristen John Sykes i början av 1980-talet blev 
kontaktad av Whitesnake-lägret som ville rekrytera honom: 
 

Sanningen är att jag aldrig var något stort fan av Whitesnake, de var alldeles 
för blues-inriktade, men jag träffade [sångaren] Coverdale i München och vi 
hade det trevligt och diskuterade möjligheterna att göra något tillsammans. 
[…] Jag flög tillbaka till England och ett par dagar senare ringde företrädare 
för Whitesnake och sa att Coverdale ville att jag skulle gå med i bandet. Jag 
svarade att jag skulle stanna hos Phil [Lynott, ex Thin Lizzy]. Nästa dag 
ringde de igen med ett frestande ekonomiskt erbjudande som jag trots allt av-
böjde. De ringde även nästkommande dag och frågade: ”Hur mycket betalt 
ska du ha för att gå med i bandet?” Jag sa en summa som jag trodde var all-
deles för hög för dem att acceptera, men de svarade ”ok, du får det.” Åh, fan, 
jag får väl gå med i Whitesnake då! 

 

136 Enligt Sydsvenska Dagbladet (2005-04-25) ligger spelaragenternas arvode vanligtvis på mellan 
fem till tio procent av de löner som agenten förhandlar fram åt sina klienter. 
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Har det någon betydelse om man lirar gitarr i Whitesnake eller Thin 
Lizzy?  Spelar det någon roll om man spelar ishockey för Färjestad BK 
eller Frölunda Indians? Frågan har förvisso att göra med aspekter så-
som lojalitet och samhörighetskänsla – hur starkt man känner för 
klubben/bandet eller med andra ord, var hjärtat hör hemma. Håkan 
Loob berättar i sina memoarer att han efter sin NHL-karriär absolut 
ville tillbaka till Färjestad BK trots att Malmö Redhawks erbjöd betydligt 
högre lön och dessutom arbete åt hustrun. Förutom lojalitet och 
samhörighetskänsla handlar det i varierad utsträckning om det kreat-
iva uttrycket och den musikaliska och konstnärliga respektive idrotts-
liga inriktningen. I vilken miljö kommer man bäst till sin rätt?  
     Att spela – musik eller ishockey – tillsammans med skickliga indi-
vider kan innebära såväl personlig utveckling som yrkesmässig fram-
gång. Troligtvis är det en kombination av flera faktorer (utbud av 
arbetserbjudanden, känslomässig tillhörighet, personlig utveckling, 
möjlighet till framgång, ekonomisk ersättning etc.) som samverkar 
vad gäller var man utövar sitt yrke.  
     En del har dock inte möjlighet att själva välja var de ska vara verk-
samma, vilket i synnerhet gäller för fotbollsspelare och ishockey-
spelare, vilka kan köpas och säljas som i princip vilken vara som helst 
(Robidoux 2001:190). Som bekant existerar det åsikter om att utövare 
av lagidrott (som fotboll och ishockey) skulle sakna klubbkänsla och 
lojalitet men det är viktigt att ha i åtanke att klubbarna å sin sida 
mycket sällan visar lojalitet gentemot de enskilda spelarna – i synner-
het inte vad gäller anställningstrygghet. En fotbollsmålvakt säger: 
”Man måste ta hand om sig själv för när allt kommer omkring kom-
mer inte de att ta hand om en. För klubben är man bara en siffra i 
mängden” (Roderick 2006b:152, egen översättning). 
     Oavsett huruvida enskilda utövare känner lojalitet är det för de 
flesta emellertid nödvändigt att vid någon tidpunkt byta band eller 
idrottsklubb om man vill kunna livnära sig på sin passion. Stråhlman 
(1997:179) konstaterar: ”För en blivande elitidrottare innebär en elit-
satsning många gånger att man måste byta förening, till en som är 
etablerad i det högsta skiktet i de olika seriesystemen eller annor-
städes.” Börje Salming till exempel, startade sin ishockeykarriär i 
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Kiruna AIF, fortsatte i Brynäs IF under tre år innan han värvades av 
NHL-laget Toronto Maple Leafs (Salming & Liljedahl 2000). Innan 
Håkan Loob kom till Färjestad BK och Elitserien för vidare destination 
mot Calgary Flames i NHL spelade han i kronologisk ordning för IK 
Graip, Roma IF och Karlskrona IK (Dahlén & Loob 1996). Att ett band- 
eller klubbyte kan ses som ett nödvändigt och/eller smart karriärdrag 
illustreras av Heatley (2007:50) som konstaterar att sångaren Ian 
Gillan tog sig upp i den ”högsta divisionen” i och med att han lämn-
ade bandet Episode Six för Deep Purple. Samma tankegångar återfinns 
hos Kirschbaum (2007:191) som – i en studie av jazzmusiker – menar 
att bandbyten inte enbart sker till följd av försörjningsaspekten, utan 
också utgör ett medvetet avsiktligt klättrande på den sociala hierark-
iska stegen. Detta stämmer åtminstone delvis överens med Rodericks 
(2006b:83f) konstaterande om att varje fotbollsspelare drömmer om 
att komma till någon av de stora klubbarna och att en sådan tilldrag-
else medför en positiv förändring av identitet och status. En fotbolls-
spelare som tackade nej till ett nytt kontrakt med sin dåvarande klubb 
till förmån för en klubb i en högre division säger följande om ett 
sådant avancemang: 
 

När man börjar spela på en högre nivå med skickligare spelare blir allt bättre. 
Lönen är bättre, allting är bättre. I början finns det lite självtvivel huruvida man 
kommer att klara övergången [till att spela på den högre nivån] men när man 
väl är där visar det sig att en sådan övergång är det bästa man kan göra 
(Roderick 2013:393, egen översättning). 

 
Niklas Wikegård, som har mångårig erfarenhet som ishockeytränare 
säger att: 
 

…spelarna byter klubb oftare nu än förr. Klubbkänslan idag är betydligt 
mindre, det finns en lagkänsla men den är mer flyktig. Spelarna av idag är 
betydligt starkare och mer medvetna om sin egen karriär (Wikegård 
2011:204). 

 
I en radiointervju med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović från år 
2001, med anledning av den då stundande övergången från Malmö FF 
till holländska Ajax, säger Ibrahimović:  
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Jag tillhör Ajax, jag är nöjd med det. Mitt drömlag är ändå Inter, men det är 
möjligt att efter Ajax hamna i Spanien, England eller varför inte Italien. Just nu 
känns det inte som att man ska komma till ett speciellt lag utan du ska 
komma till ett lag där du trivs och sedan vad det är för lag spelar ingen roll, 
bara det tillhör topplagen.137  

 
Att det inte skulle ha någon större betydelse om man spelar fotboll 
för exempelvis Liverpool FC eller Chelsea FC kan jämföras med att det 
förmodligen inte spelar någon större roll om man som snickare är 
anställd av Skanska eller Peab, eller som ekonomisk rådgivare jobbar 
åt Nordea eller Swedbank. För dem som lyckas försörja sig på sitt stora 
intresse förefaller det vara mest angeläget att få utöva det i en gynn-
sam miljö där det existerar utvecklingsmöjligheter och utsikter om 
olika typer av framgång. Inte sällan förefaller möjligheten till fram-
gång innefatta en spänning eller till och med en konflikt mellan det 
individuella och det kollektiva. Det här kan åtminstone delvis synlig-
göras med hjälp av den numera före detta ishockeyspelaren Wayne 
Gretzky som efter att ha avslutat säsongen 1995/96 i St. Louis Blues 
valde att fullborda sin karriär i New York Rangers; ett lag vars chans att 
kunna vinna det åtråvärda Stanley Cup uppfattades ganska god – ”Jag 
vill ha en sista chans att vinna ett femte mästerskap. Det är allt jag 
vill, säger Gretzky” (Nordström 1996:51). Samtidigt som Gretzky ger 
uttryck för den starka önskan om att vinna, vilket av allt att döma i 
huvudsak ses som en individuell angelägenhet (i och med osenti-
mentala klubbyten) och mindre som en kollektiv sådan, ger han också 
uttryck för ett högt värderande av det kollektiva när han säger: ”Jag 
vill vara en del i ett lag, jag vill känna den där stämningen i omkläd-
ningsrummet som är så speciell i hockeyn och jag vill vinna” (Nord-
ström 1996:52). Ett annat exempel på spänningen eller den potentiella 
konflikten mellan det individuella och det kollektiva i anknytning till 
uppfattad chans till framgång kan hämtas från musikens värld. 
Medan grabbarna i Black Sabbath (fortfarande under namnet Earth) slet 
och kämpade för att kunna realisera sin kollektiva dröm om att kun-
na livnära sig på musik fick gitarristen Tony Iommi ett (individuellt) 
erbjudande om att ansluta sig till Jethro Tull, ett band som då hade 

137 http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1920193&BroadcastDate=&IsBlock=. 
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kommit betydligt längre i sin strävan; sångaren Ozzy Osbourne 
minns när gitarristen Tony Iommi informerade de övriga bandmed-
lemmarna: 
 

”Jag har något jag måste berätta” sade han tyst. […] ”Ian Anderson hörde av 
sig till mig, [Jethro] Tulls gitarrist har precis lämnat bandet och de vill att jag 
ska ersätta honom – och jag har accepterat erbjudandet. Jag är ledsen 
grabbar men jag kan inte tacka nej till det här. Vi ska spela med Rolling 
Stones på Wembley den 10:e december.” En total tystnad följde. Det var 
över. Vi hade varit så nära att lyckas men nu var vi en miljon ljusår ifrån 
(Osbourne & Ayres 2009:74, egen översättning). 

 
Även om Tony Iommi ganska snart återvände till sitt forna band 
illustrerar det ovanstående att de som strävar mot och önskar en för-
sörjning på sitt stora intresse är beredda och eventuellt också upp-
lever sig nödgade att ta de chanser som dyker upp. En liknande 
händelse redogör gitarristen Kee Marcello för i sina memoarer. Hans 
dåvarande band Easy Action var enligt Marcello på mycket god väg att 
få ett internationellt genombrott när han plötsligt fick ett erbjudande 
om att ersätta John Norum i det redan etablerade och mycket fram-
gångsrika Europe: 
 

Europe hade världens största skivbolag i ryggen och skulle turnera med en 
stor produktion. Allt jag kämpat för, slagits för, käkat råris och fått lung-
inflammation för, kunde bli verklighet. Ett samtal, bara. Ett ord: Ja! Jag var så 
nära att jag kunde känna smaken av rockdrömmen. Men den hade en bitter 
bismak av förräderi. […] Att hoppa av nu skulle vara ett gigantiskt svek. […] 
Jag ville ändå träffa [managern] Niels och de andra face to face och berätta 
om mitt beslut, det kändes som det enda rakryggade att göra… ”Jag blir ny 
gitarrist i Europe. Jag tackade ja för några timmar sedan.” […] ”Din jävel, du 
kan dra åt helvete!” Konfrontationerna den dagen var väldigt obehagliga, men 
jag undrar vad de själva skulle ha gjort om de hamnat i samma läge. Skulle 
Gerber tackat nej till att ta över efter Tico Torres om han hoppat av Bon Jovi? 
Knappast. Niels Kvistborg hade chartrat ett eget plan om han fått chansen att 
bli manager för Kiss. Och vad skulle Tommy Nisson gjort om Toto fått tag i 
honom när de ville ha honom som sångare? Just det. Dragit till L.A. (Marcello 
& Johansson 2011:98-103). 

 
Carless och Douglas (2013a:34, egen översättning) hävdar – i detta fall i 
en idrottslig kontext – att ”vänskap offras till förmån för framgång 
om det anses vara nödvändigt.” På motsvarande sätt säger musikern 
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Sting (med ett förflutet i bandet Police): ”Framgång kräver alltid en 
viss grad av hänsynslöshet. Ställd inför valet mellan vänskap och 
framgång skulle jag troligen välja framgång” (Heatley 2008:49, egen 
översättning). En liknande inställning till framgång och vänskap 
skymtar då Joey Kramer (Aerosmith) säger: ”Kanske behöver man inte 
vara kompisar för att ha ett band ihop men man kan inte behålla en 
kompis i bandet bara för att man är kompisar” (Kramer et al. 2009:83, 
egen översättning). För somliga kan dock uppfattningen och övertyg-
elsen om att man, för att kunna bli framgångsrik, måste göra sig av 
med någon i gruppen eller kollektivet generera skuldkänslor. Ett så-
dant exempel framkommer i Klings (2012) skildring av bandet Europe, 
där originaltrummisen Tony Reno (kallad Pippi) av somliga ansågs 
utgöra om inte en belastning, så i alla fall en begränsning gällande 
bandets ambitioner att nå internationell framgång. Kling (2012:93) 
skriver att ”beslutet är svårast att ta för [John] Norum, som tvekar in i 
det sista. Lojaliteten med bandet är en sak, den med den gamle 
polaren en annan. Till slut går han ändå med på att sparka Pippi…” 
     I anknytning till karriärmässigt fördelaktiga förflyttningar – som 
ibland medför att individen prioriterar karriären framför vänskap, 
sociala band och lojalitet – upplyser Roderick (2006b:84) att endast 
omkring 13 procent av engelska fotbollsspelares klubbyten säsongen 
1999/00 utgjordes av förflyttningar till en klubb i en högre division. 
Detta kan jämföras med säsongen 1972/73 då motsvarande andel var 
marginellt större i form av 16 procent. Av detta att döma är det så-
ledes relativt få som ges en karriärmässig skjuts i den meningen att få 
utöva sitt yrke i en påtagligt bättre och mer prestigefylld miljö. Det är 
alltså inte särskilt besynnerligt att den som får chansen att avancera, 
oavsett område, också tar en sådan chans. Följaktligen medför en så-
dan möjlighet positiva känslor då den ligger i linje med de ambitioner 
och drömmar som de allra flesta utövare bär på; en av de intervjuade 
fotbollsspelarna i Rodericks (2006b:84f, egen översättning) studie 
berättar: 
 

[Min moderklubb] utgör en bra grund och så, men [den nya klubben] är helt 
otrolig; hela organisationen är fantastisk. Det var som en helt ny värld i jäm-
förelse med vad jag var van vid, jag var riktigt imponerad. […] Jag var på väg 
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till en storklubb och jag tänkte att den här förflyttningen är som en dröm. Jag 
var så oerhört nöjd och att få spela i den högsta divisionen var allt jag ville. 

 
Lojalitet och vänskapsband kan tveklöst tvingas stå åt sidan när det 
gäller möjligheten att förverkliga sitt livsprojekt. När numera ”pen-
sionerade” ishockeyspelaren Mats Sundin inför säsongen 2008/09 
tvekade huruvida han skulle fortsätta eller lägga skridskorna på hyl-
lan, bestämde han sig slutligen för att spela ett år till, men inte för 
Toronto Maple Leafs som varit hans klubb under de senaste 13 säsong-
erna, utan för Vancouver Canucks med den påstådda motiveringen att 
han ville spela för ett lag som hade en reell chans att vinna Stanley 
Cup. En sådan inställning överensstämmer med Löfström och Nil-
ssons (2007:38) studie av fotbollstalanger då författarna konstaterar: 
”Spelarna uttrycker att de ”alltid” vill spela i en så bra klubb som 
möjligt och att det ofta är en stor anledning till att de har bytt klubb.” 
Inför säsongen 2011/12 värvade Färjestad BK ishockeyspelaren Joakim 
Hillding från Växjö Lakers och Hilldings kommentar angående klubb-
bytet överensstämmer väl med Löfström och Nilssons konstaterande 
ovan, då han vid tidpunkten sade: ”Jag flyttar till FBK för att utveck-
las. Här har jag större chans att ta mig in i Tre Kronor och att vinna 
SM-guld.138 I anknytning till lojalitet och karriärmässig framgång 
berättar Zlatan Ibrahimović i sina memoarer att han år 2009 ville bort 
från italienska FC Inter, till företrädesvis spanska FC Barcelona – som 
ansågs vara en troligare klubb att kunna vinna det prestigefulla 
Champions League – men att detta upprörde inte minst Inters fans: 
 

Jag var fotbollsspelare. Fansen är kanske trogna sin klubb. Det är vackert så. 
Men en fotbollsspelare har en kort karriär. Han måste se om sina intressen. 
Han byter klubbar (Ibrahimović & Lagercrantz 2011:352). 

 
När det idrottsliga eller konstnärliga utövande ställs mot ekonomisk 
ersättning förefaller det emellertid inte vara ovanligt att det förra 
väger tyngst. I början av 1970-talet bildades WHA139 i syfte att kon-

138 NWT 2011-04-21. 
139 WHA står för World Hockey Association, verksam mellan åren 1972–1979. Vid upplösningen 
av WHA gick dess fyra mest ekonomiskt stabila klubbar (Edmonton Oilers, Hartford Whalers, 
Quebec Nordiques och Winnipeg Jets) över till NHL. 
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kurrera med NHL och inledningsvis erbjöds ishockeyspelarna högre 
lön i denna nya liga. Bildandet och etablerandet av WHA utmanade 
NHL och det monopol ligan haft under decennier (Mason & Slack 
2001:174). Stora stjärnor som Bobby Hull och Gordie Howe hoppade 
över från NHL till WHA och företrädare för ligan ville även rekrytera 
Börje Salming (Toronto Maple Leafs) som emellertid avböjde till förmån 
för fortsatt spel i NHL: 
 

Björn Wagnsson [advokat och ekonomisk rådgivare] ordnade ett miljon-
kontrakt åt mig (170 000 dollar) som löpte över fem år och det var betydligt 
mer lockande än att drälla omkring med ett halvdåligt WHA-lag, om än till 
bättre betalning (Salming & Karlsson 1991:90). 

 
Att ta hand om sin karriär handlar förvisso också om ekonomiska 
aspekter och i branscher där ”karriärer är relativt korta är upplägg för 
framtiden, och placering av pengar, viktiga” (Liljedahl & Jönsson 
2008:124). Detta poängteras även av sportagenten Kenneth Chase som 
hävdar att en karriär som professionell amerikansk fotbollsspelare 
inte varar längre än i genomsnitt fyra år och därför är det ”viktigt att 
tjäna mycket pengar väldigt snabbt” (Bowe et al. 2000:414, egen över-
sättning). Detsamma gäller i musikbranschen där såväl popularitet 
som stora inkomster sällan är beständiga: 
 

En artist är inte garanterad succé bara för att han alltid har lyckats, och även 
om en skiva ibland kan bli en framgång bara för att den tidigare hade varit 
det, så kommer det ändå att ta slut en dag (Thompson 2013:372). 

 
I anknytning till ekonomiska aspekter berättar Patrik Sjöberg (f.d. 
höjdhoppare) i sina memoarer att han ofta har kritiserats för att vara 
alltför intresserad av att få så hög ekonomisk ersättning som möjligt 
för sitt idrottsutövande och han hymlar inte med att pengar är viktigt: 
”Själv tänker jag naturligtvis försöka tjäna så mycket under mina 
aktiva år att jag har möjlighet att överleva även när min idrottskarriär 
är över” (Sjöberg & Sjöberg 1994:158). Intresset av, liksom förmågan 
att, förvalta sina inkomster väl – inte minst inför en ekonomiskt 
osäker framtid – varierar kraftigt bland utövare. Plura Jonsson som 
sjunger och spelar gitarr i Eldkvarn skriver i anknytning till ekonom-
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iska aspekter: ”Blåsta blondiner hade man hört talas om, men frågan 
är om inte rockstjärnor tar priset” (Jonsson 2008:154). Musikern Glenn 
Hughes (f.d. Deep Purple) säger angående tillvaron under mitten av 
1970-talet: ”På den tiden var jag helt ansvarslös med pengar, men när 
man tjänar en massa stålar tänker man inte på det” (Hughes & 
McIver 2011:65, egen översättning). Sådana uppfattningar och erfaren-
heter utvecklas något av musikern Paul Chapman (f.d. UFO) när han 
förklarar: 
 

Man befinner sig som i en kokong och man tror att det kommer att vara för 
evigt, man kör omkring i flotta Jaguarer och äger flera hus utrustade med pool 
och tennisbana. […] Man tänker att det här är livet: jag är rockstjärna i Holly-
wood. Så upptäcker man 15 år senare att nog hade det varit bra att investera 
en del av de där pengarna… (Popoff 2005b:139, egen översättning). 

 
Samma tema belyser musikern Kee Marcello som efter några fram-
gångsrika och ekonomiskt bekymmersfria år som gitarrist i Europe 
upptäckte att det inte fanns ett öre kvar den dag bandet lades på is: 
 

Jag var van att leva på kreditkorten, men nu var det slut, och det är klart att 
jag blev orolig för vad jag skulle leva på, och var jag skulle bo. […] Sanningen 
är att jag var så gott som pank och till och med hade skulder till Europe AB. 
Hur det här gick till? Ja, fan vet, och en av hans medhjälpare heter Thomas 
Erdtman [manager för Europe]. […] När vi var så stora, sålde miljontals album 
och turnerade på de största arenorna över hela världen, så kunde jag inte 
annat än tänka: Det är väl ungefär så här min framtid ser ut. Så här kommer 
livet att vara. Vi spelar in en ny platta vartannat år och turnerar däremellan. 
Det funkar för [Rolling] Stones så varför inte för oss? (Marcello & Johansson 
2011:246f). 

 
Vid en viss tidpunkt då framtiden av allt att döma ser mycket ljus ut, 
är somliga helt övertygade om att framgången kommer att vara be-
ständig. Lemmy (Motörhead) minns tillbaka till tiden då bandet ny-
ligen släppt skivan Ace of spades (1980), vilken förmodades cementera 
bandets position bland de mest populära, och dessutom bli start-
skottet på en än mer framgångsrik karriär i musikbranschen: 
 

…bandets popularitet hade successivt byggts upp – Bomber hade sålt bättre 
än Overkill och Ace of Spades lovade att bli en stor succé. Det kändes bra för 
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oss. Jag insåg inte då hur dömda vi var. Egentligen var det slutet på någon-
ting, inte alls en början (Kilmister & Garza 2003:136f). 

 
Basisten i Europe, John Levén, berättar om hur livet som firad rock-
stjärna mer eller mindre togs för givet och hur snabbt livet kan för-
ändras för dem som försörjer sig som exempelvis rockmusiker:   
 

Ända sedan jag var 18 år hade jag kunnat leva på musiken utan problem. Jag 
trodde att jag skulle vara ekonomiskt oberoende resten av livet, men det 
visade sig att det inte blev så. När jag kom hem 1992 gick jag in i en vägg 
rent ekonomiskt. Jag var luspank. Jag hade noll kronor och min fru var hög-
gravid. […] Jag jobbade på Systembolaget. Sedan jobbade jag som last-
bilschaffis ett tag. Då lät det: ”Vad fan gör du här? Du är ju miljonär?” Inte 
precis.140 

 
Joey Kramer (Aerosmith) – som i början av 1980-talet tvingades sälja 
sitt hus och till och med låna pengar för att hålla sig flytande – berör 
förekomsten av att plötsligt bli en rik rockstjärna i kombination med 
oförmågan eller oviljan att inse att det förmodligen stundar andra 
tider, då han berättar följande: 
 

En dag [i mitten av 1970-talet] kom det en check på 275 000 dollar. Jag stack 
genast iväg och köpte en röd Corvette som kostade strax över 8000 dollar… 
Under 1975 släpptes en redigerad version av ”Dream On”. Den hamnade på 
Billboards 10-i-topp. Sedan släppte vi ”Walk This Way” som singel och den 
hamnade på plats nummer 10. Vad ingen av oss insåg var det faktum att vi 
precis hade nått vår tidiga höjdpunkt. Vi hade två glödheta topp 10-singlar 
men vi skulle inte få fler förrän tio år senare. Att nå så här högt innebar att vi 
redan befann oss på väg nedåt. […] Liksom de flesta grabbar som når stor 
berömmelse och får en massa pengar innan de vet vad de ska göra med dem 
betedde vi oss som de 13-åriga killar som kom för att se oss uppträda. De 
kommande fem åren var mitt största bekymmer, var är kokainet? Hela mitt liv 
handlade om att befinna sig på turné och att bli hög; livet lekte. Jag hade 
ingen aning om vår karriärmässiga bana [som snabbt gick utför] (Kramer et 
al. 2009:96f, egen översättning). 

 
Även Ace Frehley (f.d. Kiss) – som senare försattes i personlig konkurs 
– upplevde en tid då pengar inte var något som helst bekymmer och 
framtiden för bandet fortfarande såg mycket ljus ut: 
 

140 Sweden Rock Magazine, nr. 92, april 2012. 
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Under en period i slutet av 1970-talet bokstavligt forsade det in pengar. Jag 
kunde inte spendera dem snabbt nog: bilar, hus, båtar. Och så droger så 
klart. En massa droger. Men det verkade alltid finnas ett överflöd av pengar 
så jag var aldrig bekymrad. […] Det liv jag levde var helt avskilt från verklig-
heten. Jag gick från att ha haft lite pengar och ett fåtal ägodelar till svindlande 
rikedom och berömmelse. Jag hade inte den blekaste aning om hur jag skulle 
hantera något av det (Frehley et al. 2011:99 & 146, egen översättning). 

 
Företrädesvis musiker (men även andra utövare) verkar vara föremål 
för omfattande ekonomiska berg och dalbanor där många gått från att 
ha varit utfattig till att bli mycket förmögen för att återigen erfara 
ekonomiskt kärva tider. Efter att ha upplevt enorma framgångar med 
rockbandet Iron Maiden under ett par år i början av 1980-talet – för att 
därefter ha en betydligt mindre framgångsrik karriär i musik-
branschen – var sångaren Paul Di’Anno i princip pank: ”Det höga 
leverne jag ägnat mig åt under tidigare år, när jag kunde spendera 
långt över 10 000 dollar på en shoppingrunda, kändes verkligen 
avlägset” (Di’Anno 2010:286, egen översättning). Även musikern Glenn 
Hughes som genom Deep Purple snabbt blev miljonär vittnar om hur 
hela hans förmögenhet försvann, företrädesvis på grund av kokain-
beroende, vilket medförde att han var helt utblottad ett antal år efter 
bandets uppbrott: 
 

Vid julen 1988 hade jag inga pengar kvar. Christine [dåvarande flickvän] och 
jag var så fattiga. Gasen, värmen och telefonen hade stängts av. Vårt julbord 
bestod av varsin liten burk stuvning. Allt detta var orsakat av mitt drog-
beroende (Hughes & McIver 2011:191, egen översättning). 

 
Det svåra i att hålla koll på de ekonomiska flödena (även utan ett 
explicit drogberoende) berörs av sångaren David Lee Roh (Van Halen) 
som i sina memoarer på ett raljant sätt diskuterar hur personer runt 
omkring (managers, agenter, skivbolagsrepresentanter, advokater, 
revisorer etc.) konstant skor sig på artisters bekostnad (Roth 
1997:203–218). Kombinationen av att inte själv vara insatt i de eko-
nomiska aspekterna och andra personers girighet kan förklara hur 
artister som trots en försäljning på – i vissa fall – uppåt 30 miljoner 
skivor ändå inte har blivit särskilt förmögna. Det är många som 
vittnar om hur de anser sig ekonomiskt bedragna av personer inom 
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den egna organisationen, vanligtvis managers. Bandet Sweet utgör ett 
av dessa exempel: 
 

[Låten ”(Piece of the) Action”, komponerad av basisten Steve Priest handlar 
om] den växande cynism gentemot de managers och det manskap som 
bandet tycktes omge sig med. Alla, verkade som, ville ha ”en bit av kakan” 
[piece of the action]. Oavsett hur mycket pengar Sweet drog in verkade kön 
av utsträckta handflator stadigt växa sig allt längre, tills det en dag gick upp 
för honom att ”alla David Walkers [managers] och liknande hade enorma 
kontor och själv hade jag i stort sett ingenting” (Thompson 2010:187, egen 
översättning). 

 
Det är väsentligt många fler än medlemmarna i Sweet som anser att 
de blivit blåsta på pengar, inte minst av de managers som anlitats för 
att ta hand om klienternas karriär och ekonomi på bästa sätt. Den före 
detta trummisen i Motörhead Phil Taylor berättar att trots bandets 
popularitet och skivförsäljningsmässiga framgångar fick medlem-
marna bara en bråkdel av alla de pengar bandet med all sannolikhet 
genererade: 
 

Det var inte så att det plötsligt strömmade in pengar till följd av att vi var med 
på [det populära teveprogrammet] Top of the Pops och hade hitsinglar och ett 
album, ”No sleep ’til Hammersmith”, överst på försäljningslistan, för det gjorde 
det inte – inte ett öre. Ingen av oss kunde plötsligt gå ut och köpa en 
Lamborghini eller en herrgård på landsbygden (egen översättning).141 

 
Även medlemmarna i Europe fick erfara att bandets manager roffade 
åt sig majoriteten av de pengar som bandet generade under sin stor-
hetstid på 1980-talet (Kling 2012). I sin entusiasm över utsikten att bli 
internationella rockstjärnor var det ingen av medlemmarna i bandet 
som lät granska de kontrakt de skrev under: ”…gruppen litade ju på 
att [managern] Thomas Erdtman hade förhandlat fram den bästa lös-
ningen för alla medlemmar. Vilket, ska det visa sig, inte stämmer det 
minsta” (Kling 2012:194). I sina memoarer belyser även gitarristen i 
Black Sabbath Tony Iommi hur oinsatta bandmedlemmarna var i det 
ekonomiska och hur liten koll de hade på hur mycket pengar bandet 
drog in, i synnerhet under 1970-talet: ”Vi var så godtrogna och lätt-

141 http://www.metalliville.co.uk/bankup/INTERVIEWS%20Folder/Phil%20Taylor.htm 
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lurade. Allt vi ville var att spela och turnera överallt och ta oss till 
USA och så vidare. Det var därför vi i början aldrig ifrågasatte hur 
[managern] Meehan skötte saker och ting” (Iommi & Lammers 
2013:123). Samma tema återfinns i Anders Tengners biografi över 
gitarristen Yngwie Malmsteen: 
 

När [Andy Trueman] blev Yngwies manager såg han till att alla inkomster gick 
till honom och betalade Yngwie som om han var en svart jazzmusiker på 50-
talet. Växelpengar. Andy ägde allt. Musikförlag . . . rubbet. Allt Yngwie hade – 
bilar och hus – var hyrt eller leasat. Yngwie signade ett slavkontrakt (Tengner 
2013:123). 

 
Ett omhändertagande av karriären handlar vidare om att göra rätt 
prioriteringar och inte så att säga sjabbla bort den. Vissa som av allt 
att döma är på mycket god väg att etablera sig inom sitt område, eller 
cementera sin plats, kan se sin chans gå om intet till följd av ogenom-
tänkta beslut – åtminstone ur ett karriärperspektiv sett i backspegeln. 
Efter att bandet Demon hade släppt sin andra platta, The unexpected 
guest, som väckt stort intresse och stora förväntningar valde bandet 
emellertid en helt annan musikalisk inriktning på den tredje skivan, 
The plague. Sångaren Dave Hill kommenterar detta på följande sätt: 
 

Det skulle vi kanske inte ha gjort. Vi hade ju just landat vårt nya storkontrakt 
för Amerika, så hade vi börjat med att göra en ny ”The Unexpected Guest” 
tolv-tretton gånger till hade vi kanske varit miljonärer idag.142 

 
Även Stier (2005:101) berör frågan om huruvida de (karriär-)val som 
fattas är de rätta och konstaterar att då karriären är över uppkommer 
ofta funderingar såsom: ”Borde jag ha gjort något annorlunda? 
Gjorde jag rätt val?” Det är dock något helt annat att i efterhand 
granska och värdera olika val och dess konsekvenser med ett slags 
facit i hand än att fatta de rätta besluten där och då. I anknytning till 
detta kan Thompsons (2010:242, egen översättning) skildring av bandet 
Sweet i slutet av karriären återges: 
 

Trots att de arbetade vidare [med nästa skiva] visste Sweet att slutet var 
nära. ”Jag tror inte att någon av oss pratade om det” minns Tucker. ”Vi visste 

142 Sweden Rock Magazine, nr. 55, oktober 2008. 

 432 

                                                           



helt enkelt att det var över men vi kände att vi ville göra vårt bästa, Vi tänkte 
inte i termer av hits, radiospelningar eller recensioner; vi var bara tre grabbar i 
en studio som försökte skapa den bästa musik vi kunde. I efterhand har jag 
ofta tänkt på vad som hade hänt om vi haft samma attityd fem år tidigare, om 
saker och ting hade blivit annorlunda. Vi var alltid så upptagna med att för-
söka lista ut vad alla andra ville att vi skulle göra, så vi slutade fundera över 
vad vi själva ville göra” (Thompson 2010:242, egen översättning). 

 
En fråga som uppkommer i samband med att ta hand om sin karriär 
är huruvida det är möjligt att utveckla ett framgångsrikt strategiskt 
förhållningssätt i och gentemot utövandet. Många artister – såsom 
musiker och konstnärer – kan uppleva att de borde eller till och med 
tvingas öka, alternativt behålla, sin attraktion på den marknad de är 
verksamma på, inte minst för att försäkra sig om en fortsatt karriär. I 
en sådan situation styrs utövandet eller skapandet av yttre faktorer, 
vilket konkret handlar om vad man tror eller vet att konsumenter 
efterfrågar. Ett sådant utåtriktat mål – som kan komma till uttryck 
genom ett så kallat strategiskt förhållningssätt – kolliderar emellertid 
med det vanligt förekommande inåtriktade mål som individen ifråga 
har med själva utövandet, vanligtvis ett självförverkligande (Menger 
2001:252). Inom åtminstone mer konstnärliga områden återfinns en 
utbredd uppfattning om att utövandet främst måste tillfredsställa 
individen själv och inte kritikerna eller marknaden. Sångaren Freddie 
Mercury (f.d. Queen) kan stå som exempel på det, vars inställning till 
musicerandet beskrivs på följande sätt: 
 

Musiken var först och främst till för honom själv. Det gav honom möjlighet att 
uttrycka känslor och vara sig själv. I egenskap av musiker befann han sig i en 
position där andra människor kunde njuta av resultatet av hans sätt att ut-
trycka sig. Självklart spelade det roll vad fansen tyckte men han lät ingenting 
som han inte var hundraprocentigt nöjd med slinka förbi kvalitetsgransk-
ningen. […] …han strävade mot att uppfylla sin uppfattning av fulländning, 
inte andras uppfattningar om perfektion. Det var trots allt hans musik 
(Freestone & Evans 2001:80, egen översättning).  

 
Medvetna strategier i syfte att tillfredsställa en större publik inom till 
exempel musikbranschen har ofta visat sig ha motsatt effekt och det 
är inte ovanligt att musiker som begått sådana ”synder” senare gör 
avbön. Många utövare inom konstnärliga områden – som musik – är 
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angelägna om att påpeka att den personliga tillfredsställelsen är det 
allra viktigaste. Om andra också gillar resultatet framhålls det vara 
mer av en bonus än ett mål i sig. Stephen Pearcy, sångare i Ratt, säger 
i anknytning till det att ”ända sedan jag bildade bandet i slutet av 
1970-talet har det varit musiken i sig som är viktig. Allt det andra – 
brudar, partyn och lönecheckar – har varit irrelevant.”143 I branscher 
där framgång är beroende av andras subjektiva tycke och smak (så-
som inom musik, konst, litteratur, film och teater) är de rätta besluten 
kanske svårare att fatta än i branscher där det finns mer objektiva 
kriterier för framgång, såsom inom idrott. Ginsburgh (2003:109) kon-
staterar att förhållandet mellan kritikers eller andra så kallade expert-
ers uppskattning av konstnärliga verk och försäljningsframgångar 
skiljer sig åt mellan olika typer av utövande; kritikerrosade filmer blir 
ofta publiksuccéer medan prisvinnande böcker sällan når någon 
större kommersiell framgång. 
 

Förändrade prioriteringar? 
 
Tommy Sandlin (före detta ishockeytränare och förbundskapten för 
landslaget) konstaterar: 
 

Det svåraste av allt här i livet (och det gäller även ishockey!) är att behålla 
entusiasmen för sånt som är ofta förekommande och kanske tenderar att bli 
rutinmässigt. Till exempel att träna och spela matcher varje dag. Ibland 
kommer man kanske till träningen eller matchen och känner sig uttråkad. Har 
inte den rätta känslan, saknar entusiasmen. Varpå man genomlider allt-
sammans utan något som helst engagemang. Det är lätt att lägga av när det 
börjar ta emot (Sandlin & Jansson 1996:158). 

 
Sångaren Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) berör samma tema då 
han säger följande: 
 

Ju längre man har varit med i ett band och ju fler gånger man har turnerat, 
desto svårare blir det att säga: ”Jag ska ut på turné i två år och kommer att 
sova i ny säng varenda natt och sitta i bussar och bilar och taxis och på tåg, 
fara hit och dit och flänga och jäkta och slita, och inte äta normalt och inte 

143 Classic Rock Magazine, issue 145, june 2010, egen översättning. 
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träffa mina kära.” Flea [basist i bandet] hade en ung dotter, vilket gjorde det 
ännu svårare (Kiedis & Sloman 2010:358). 

 
Såväl Sandlin som Kiedis berör det faktum att till och med de som 
försörjer på sådant som många skulle betrakta som en dröm inte 
alltid upplever den förtjusning som utomstående eventuellt tror är 
allrådande. I detta sammanhang kan Robidouxs (2001:70, egen över-
sättning) reflektioner kring professionell idrott i allmänhet och pro-
fessionell ishockey i synnerhet återges: 
 

Eftersom sporten är ett enormt spektakel är det lätt att glömma bort att för 
dem som faktiskt spelar matcherna är det något ytterst verkligt. För spelarna 
är succé eller misslyckande inte bara det att ett lag vinner eller förlorar, utan 
utgör själva grunden för deras yrkesmässiga identitet och i förlängningen 
deras försörjning. Eftersom följderna av hur det går i matcherna skiljer sig så 
enormt åt mellan spelarna och supportrarna, upplevs givetvis sporten på helt 
olika sätt.  

 
Inställningen till arbetet påverkas av såväl faktorer och aspekter inom 
arbetssfären som utanför arbetssfären, det vill säga privatlivet. 
Inställningen till arbetet eller yrkesutövandet är således inte statiskt. 
Roderick (2006b:33) hävdar att de som är professionella fotbollsspel-
are, åtminstone initialt ser sitt yrkesutövande i termer av ett självför-
verkligande och en arena för betydelsefulla sociala relationer. Detta 
kan emellertid förändras över tid och Roderick (2006b:149) konsta-
terar – med utgångspunkt i Webers (1965) resonerande om politik 
som yrke – att fotbollsspelare kan leva för idrotten eller tjäna sitt 
uppehälle från idrotten. Med tiden tenderar många fotbollsspelare att 
betrakta sitt utövande i termer av något som ger ekonomisk ersätt-
ning som i sin tur betalar lånen på huset och försörjer familjen, 
snarare än något man ägnar sig åt i syfte att uppfylla personliga 
drömmar. Med andra ord menar Roderick att det inte är ovanligt att 
det som från början var en passion kan övergå till att betraktas mer 
som ett yrke i snarast traditionell mening. Om eller när utövandet till 
stor del kretsar kring försörjningsaspekten kan själva utövandet de 
facto bli underordnat. Före detta fotbollsspelaren Chris Armstrong 
kommenterar detta på följande sätt: 
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En del spelare blir cyniska och intresserar sig bara för hur mycket betalt de 
kan få. För min del, om jag blir trött på någon aspekt av att vara fotbolls-
spelare tänker jag bara tillbaka på att arbeta i en fabrik och inser att jag har 
världens bästa yrke (Conn 1997:229, egen översättning).  

 
Så småningom tenderar allting som man ägnar avsevärd tid åt att bli 
mer eller mindre slentrian och som (yrkes-)utövare kan man mycket 
väl uppleva att man slits mellan olika sfärer, till exempel utövandet 
och familjelivet eller utövandet och andra aktiviteter och intressen. 
Man kan alltså undra om det inte är mer eller mindre ofrånkomligt 
att ett specifikt utövande med tiden upplevs mindre viktigt (åtmin-
stone stundvis) och därmed får en mindre framträdande roll i utöv-
arens liv, vilket antyds av såväl Tommy Sandlin som Anthony Kiedis 
i tidigare citat. I musikern Sammy Hagars memoarer framkommer 
det att han under perioder av sitt yrkesverksamma liv har slitits 
mellan musiken och det övriga livet; en bit in på 1980-talet, då Hagar 
fortfarande hade en framgångsrik karriär som soloartist, övervägde 
han faktiskt att lämna musikbranschen:  
 

Ju mer jag tänkte på det desto mer övertygad blev jag om att hoppa av 
ekorrhjulet – skiva/turné, skiva/turné, skiva/turné – för min fru och min familjs 
skull. Jag var utbränd. […] Jag hade 3 miljoner dollar på banken och det såg 
ljust ut. Jag tänkte spela in en skiva till och genomföra en turné till, lägga 
undan två miljoner och helt enkelt dra mig tillbaka. […] Jag var redo att lämna 
allt. Betsy [dåvarande fru] pressade mig. Jag delade hennes uppfattning, men 
så ringde Eddie Van Halen (Hagar & Selvin 2011:94, egen översättning). 

 
Några år senare aktualiserades ett tillbakadragande på nytt, då i sam-
band med att Sammy Hagar inte längre var Van Halens sångare; Hagar 
skriver: 
 

Ville jag verkligen fortsätta med det här? Ekonomiskt sett behövde jag verk-
ligen inte arbeta. Slitet med turné/skiva, turné/skiva hade pågått ända sedan 
[bandet] Montrose. Jag tänkte nu luta mig tillbaka och inte göra ett dugg fram 
till dess någonting [tillräckligt intressant och lockande] skulle dyka upp (Hagar 
& Selvin 2011:182, egen översättning).  

 
Medan det för somliga inte ens existerar en tanke på att ägna sig åt 
något annat än det aktuella utövandet, upplever andra ambivalenta 
känslor inför det som sedan länge och under lång tid har varit en stor 
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passion. Ytterligare andra förlorar den tidigare passionen på olika 
sätt; i uttalandena nedan framträder en förändrad inställning till ut-
övandet på ett tydligt sätt då tre före detta elitidrottare berättar: 
 

Sport har alltid varit det viktigaste, ända sedan jag var liten. Om jag hade 
träning valde jag den istället för att vara med kompisar eller gå på bio. Men 
andra saker blev med tiden viktigare och det var inte längre självklart att 
idrotten kom först (Gustafsson et al. 2008:807, egen översättning). 

 
Jag var alltid den som kom först till idrottsanläggningen, kollade utrustningen 
och började träna lite smått. Det här började gradvis försvinna, jag var fort-
farande först på plats men jag gjorde inga övningar. Efter det började min 
motivation sakta minska och till sist försvann den helt (Gustafsson et al. 
2008:809, egen översättning). 

 
När slutspelet var över fick jag en inbjudan till träningsläger med landslaget. 
Träningslägret skulle starta bara några dagar efter att vi spelat final. Jag bara 
kände ”Åh nej”. Jag tror att jag sade att jag var sjuk eller så. Jag kände att jag 
verkligen behövde komma bort från alltihop (Gustafsson et al. 2008:807f, 
egen översättning). 

 
Även om somliga erfar att elden svalnar allt eftersom tiden går, finns 
det andra som inte alls upplever minskad attraktionskraft. Jazzmusik-
ern Nils Landgren säger: ”Jag blev professionell musiker och är det 
fortfarande med en amatörs begeistring inför det underbara att få 
spela musik som jag älskar över allt annat” (Axelsson 2009:27). Is-
hockeyspelaren Teemu Selänne, som i skrivande stund är 41 år gam-
mal och precis har inlett sin 19:e säsong i NHL erfar detsamma och 
han säger att ”det är så roligt att få göra det man älskar. Jag ser inte 
det här som ett jobb, det är mer som en hobby.”144 Den 33-årige 
ishockeyspelarkollegan Rickard Wallin (Färjestad BK) svarar följande 
på frågan vad som driver honom att fortsätta spela på elitnivå: 
 

Det är fortfarande precis lika roligt att spela. Att tävla och få chansen att få 
mäta sig med de bästa spelarna i Sverige och förhoppningsvis ute i Europa, 
det är en livsstil som jag kommer sakna oerhört mycket när jag lägger av. Jag 
kommer att fortsätta spela tills de slänger ut mig. Det är inte alltid lika roligt, 
men det ska det inte vara heller. Att spela ishockey är mitt drömjobb, och det 
kommer jag hålla fast vid så länge jag kan.145 

144 NWT 2011-11-09. 
145 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/farjestad/article17418539.ab 
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För somliga, som för Nils Landgren, Teemu Selänne och Rickard 
Wallin, verkar det som att den initiala motivationen och glädjen kvar-
står över tid medan det för andra verkar som att utövandet och fram-
gången i varierad grad medför olika typer av förändringar. Niels 
Jensen (konstnär, skådespelare, musiker) säger angående bandet 
Noice, vars medlemmar han personligen kände: 
 

I början brann alla medlemmar så intensivt för musiken men sen när de blev 
stora stjärnor blev det annorlunda. De slutade repa helt och sågs bara under 
två dagar i en dyr studio. Det är väldigt vanligt att det blir så med rockband 
(Bogerius 2008: 231). 

 
Även gitarristen Slash berör förändringar och skriver följande i sina 
memoarer: 
 

När vi bildade [Guns N’ Roses] var vår framtid avhängig vår kompromisslösa 
enighet: vår attityd främjade ett lojalt kamratskap som är väldigt ovanligt. 
Framgången splittrade sammanhållningen genom att förse oss med allt vi 
ville och en hel del vi inte behövde – allt på en gång. Vi lyckades i den 
konventionella meningen; det innebar pengar och pengar innebar frihet. […] 
Du skulle bli förvånad över hur snabbt man glömmer bort vad som är viktigt 
när man plötsligt får allt det man aldrig trodde att man skulle få (Slash & 
Bozza 2008:295, egen översättning). 

 
Musikskribenten Martin Popoff resonerar på följande sätt kring fram-
gång och utövande: 
 

Det finns exempel på rockband som helt enkelt verkar ha förlorat förmågan 
att kunna skapa bra musik, och delvis beror det på pengar och bekvämlighet 
men ibland tror jag att det beror på att de rör sig i samma kretsar. De blir en 
del av det tråkiga rika samhället efter att ha spenderat 15 år tillsammans med 
andra kändisar och ha haft alla dessa beundrare. Omsider förändrar beröm-
melse människor och ibland syns det i deras ögon. Allt de säger låter falskt 
och de ser lite för välmående ut. Jag antar att för mycket berömmelse och 
rikedom gör att de inte kan skapa bra musik längre. 

 
Med viss anknytning till huruvida livssituationen påverkar skap-
andet av musik säger Tony Iommi (Black Sabbath): 
 

Man skriver helt enkelt om sådant som för tillfället finns i ens omgivning. 
Uppenbarligen är våra liv bättre nu. I början var det mycket råare på grund av 
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omgivningen [industristaden Birmingham i England] vi befann oss i (Popoff 
2006:79, egen översättning). 

 
I detta sammanhang kan även musikern Dregen (Backyard Babies) 
citeras som säger: ”Det är svårt att skriva bra musik om man är mätt” 
(Bogerius 2005:50).  
     Att ha nått stor framgång inom det aktuella området och dessutom 
fått hög ekonomisk ersättning för utövandet kan medföra en viss 
mättnadskänsla eller åtminstone något förändrade prioriteringar. 
Musikern Lemmy (Motörhead) verkar dela en sådan uppfattning då 
han förkunnar att det är viktigt att behålla hungern, att inte bli för 
framgångsrik, för utan hungern försvinner motivationen (Kilmister & 
Garza 2003:162f). Liknande resonemang framförs ibland inom sport-
ens värld där man menar att det är betydligt bättre att ställa upp med 
ett lag bestående av så kallade hungriga – dock mindre meriterade 
spelare – än välbetalda och mätta spelare som ”på pappret” tveklöst 
är mer kompetenta. I ett blogg-inlägg på tidningen NWT:s hemsida 
efter att ishockeylaget Färjestad BK förlorat ännu en gång mot den 
stora rivalen HV 71 säsongen 2009/10 skriver en person vid namn 
Anders:  
 

Vi har nog med medelmåttiga hockeyhantverkare i årets FBK, så nu MÅSTE 
ledningen tänka om!!!!! Dessa medelmåttor är redan nu omskrinnade av 
unga, hungriga och alerta grabbar som vill visa vad de kan. Tillse omgående 
att de får den uppbackning de förtjänar!! Förpassa välavlönade, lata och 
mätta s.k. etablerade spelare till Skåre eller Bofors!!146 

 
Kritik, som i ovanstående blogg-inlägg, är generellt sett vanligt inom 
sportens värld och inte minst journalister kan vara ytterst kritiska till 
vad de anser vara mediokra eller undermåliga prestationer. Nyström 
(2004:237) skriver: ”De bäst betalda har naturligtvis sina feta löner för 
att de ska vara som bäst när det gäller som mest. Förvånansvärt ofta 
är det precis tvärtom.”  
     Inte särskilt förvånande hävdar Allmendinger et al. (1996) att 
kollektiva prestationer, vilka innefattar ishockeylag, teaterensembler, 
musikorkestrar med flera, har ett samband med den kontext i vilket 

146 http://blogg.nwt.se/hockey/2009/12/farjestad%E2%80%93hv71-period-3/ 
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utövandet sker. Genom att sammanfoga dimensionerna kollektiv för-
måga och individuell skicklighet framträder fyra olika idealtyper med 
avseende på prestation (figur 8).  
 
                           Hög 
 
                                             Över-                     Excellent 

                presterande              presterande 
                                           
     Den kollektiva 
        förmågan               
                                             Dåligt                       Under- 
                                        presterande              presterande                        
                             
 
                            Låg                                                              Hög 
                                         Den individuella skickligheten 
 
Figur 8: Utfall av kombinationen kollektiv prestationsnivå och individuell 
skicklighet. Källa: Allmendinger et al. 1996:214. 
 
Allmendinger et al. (1996:214) konstaterar bland annat att överprest-
erande symfoniorkestrar tenderar att bestå av yngre musiker, vilka är 
mycket engagerade i sitt musicerande samt saknar höga inkomster. 
Det är högst troligt att dessa personer känner stor glädje i samband 
med utövandet och att de anser sig lyckliga som kan ha ett yrke som 
sammanfaller med det stora personliga intresset. Det är även högst 
troligt att dessa personer fortfarande upplever en ”hunger” och de 
drivs förmodligen till mycket stor del av inre motivation. Underprest-
erande orkestrar däremot kännetecknas av individuellt mycket skick-
liga (och välbetalda) musiker som emellertid kan sakna möjligheter 
att ”blomma ut” i sitt musicerande och som (numera) betraktar utöv-
andet mer eller mindre som ett arbete bland andra (Allmendinger et 
al. 1996:215). Dessa individer kan uppleva att det inom ramen för 
symfoniorkestern saknas musikaliska utmaningar och att det inte 
krävs någon större ansträngning att framföra de stycken som ingår i 
orkesterns repertoar. Hungern har ersatts med mättnad. Medvetet 
såväl som undermedvetet kan somliga av dessa ta utövandet ”med 
en klackspark”, vilket åtminstone delvis kan förklara ett eventuellt 
underpresterande. Liknande förhållanden gäller – som tidigare 
nämnts – även inom andra områden, inte minst sportens värld där till 
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exempel ishockey- och fotbollslag bestående av etablerade och väl-
meriterade stjärnor inte sällan – med tanke på den individuella skick-
ligheten – presterar resultat under förväntan. Även Tommy Sandlin 
(före detta ishockeytränare) berör detta spörsmål; hur lag (kollektiv) 
som har begränsad talang kan nå betydligt större framgångar än de 
mer skickliga. Svaret är – enligt Sandlin – glädje, att allting upplevs så 
ofattbart kul; glädje är förmodligen den mest underskattade faktorn i 
alla lagidrotter (Sandlin & Jansson 1996:188). I anknytning till de 
känslor som uppstår inom ramen för utövandet belyser Christianson 
(1987:224, egen översättning) förhållandet mellan det rutiniserade och 
det spontana bland musiker och konstaterar: 
 

Somliga [semiprofessionella jazzmusiker] kan tjäna mer pengar på att spela 
med orkestrar som anlitas för så kallad sällskapsdans på lördagskvällar men 
de är mer exalterade när möjligheten att spela sådant som ligger dem 
närmare hjärtat och som innefattar större utrymme att uttrycka sig själv dyker 
upp, även om det är dåligt betalt… en basist som regelbundet erbjuds bra 
betalning för att spela med en väletablerad folkgrupp i sydvästra England ut-
tryckte sin iver över att få en inbjudan att spela jazz mot betydligt lägre betal-
ning: ”Vi spelar samma 15 till 20 låtar gång på gång och vi har spelat dem 
under flera år. När vi ska ta in en ny låt i repertoaren övar vi i veckor innan vi 
spelar den för publik. Det blir sannerligen tråkigt. Men när jag spelar jazz har 
vi aldrig exakt samma repertoar två spelningar i rad. Även låtar som ingår i 
repertoaren spelas olika varje gång.” 

 
När ett utövande blir rutinartat, förutbestämt och icke-spontant före-
faller det medföra minskad glädje, vilket kopplat till att försörja sig 
på sin hobby (ha vad många skulle anse ett drömyrke) tenderar att 
medföra en förändrad syn på utövandet där det alltmer betraktas 
som ett arbete bland andra. En sådan händelsutveckling framträder i 
musikern Ace Frehleys (f.d. Kiss) redogörelse för hur en från början 
exalterande situation och tillvaro kan övergå i något som kan snarast 
kan liknas vid monotoni och tristess: 
 

…efter ett tag förlorade till och med [uppträdandena] sin förtjusning, primärt 
för att det inte fanns något utrymme för spontanitet. […] Så i mångt och 
mycket var jag tvingad att göra exakt samma sak varje kväll och det blev lite 
tråkigt. Jag kommer mycket väl ihåg några gånger i slutet av 1970-talet då 
tankarna vandrade iväg mitt under låtarna. […] …jag började kolla in tjejer på 
första raden, funderade på om jag hade tillräckligt med kokain och piller för att 
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räcka veckan ut… […] Efter att ha avslutat mitt gitarrsolo, brukade jag gå på 
autopilot och tänkte alltmer på vad som skulle hända på hotellet efter 
konserten. […] Man kan vänja sig vid nästan vad som helst och för mycket av 
det goda kan få det att framstå som mindre tilltalande (Frehley et al. 
2011:194f, egen översättning). 

 
Frågan om det nu är så att det verkligen är förändrade prioriteringar 
– med följd att somliga inte lägger ner själ och hjärta i utövandet – 
som ligger bakom försämrade prestationer är svårt att avgöra. Säker-
ligen kan det vara så att den tidigare elden med tiden svalnar och att 
utövandet så småningom betraktas – medvetet eller omedvetet – mer 
i termer av (ordinärt) arbete än ren passion och att det i sig leder till 
att man inte lägger ner sig till hundra procent. Det är kanske inte 
heller så konstigt om personer som dag ut och dag in, år efter år 
ägnar sig åt exakt samma sak till sist märker att det finns andra 
intressanta saker och värdefulla aspekter i livet, vid sidan av det 
aktuella utövandet. I slutet av 1980-talet slutade gitarristen Steve 
Morse (som senare skulle ta över platsen som Deep Purples gitarrist) 
temporärt med musiken till förmån för ett arbete som pilot i den 
kommersiella flygbranschen. Morse säger:  
 

Att arbeta som pilot var schysst för man har en regelbundenhet i arbetet, 
utförandet är avgränsat och man blir färdig. När man är klar så är man klar. 
Men att vara på turné [med rockbandet] innebär att man under dagen reser, 
sedan beger man sig till soundcheck, ger en intervju, håller en workshop, 
skyndar till hotellet för incheckning och en dusch. Därefter genomför man 
konserten, utför en del efterarbete, får i sig något att äta och återvänder till 
hotellet för några få timmars sömn innan man blir väckt och gör om det hela 
igen (Heatley 2007:168, egen översättning).  

 
Det behöver inte vara så att det specifika utövandet upplevs tjatigt 
och tröttsamt, att det inte längre är attraherande, utan snarare att man 
upptäcker att även andra saker i livet är viktiga och betydelsefulla. 
Jörgen Jönsson (dåvarande aktiv ishockeyspelare) berättar: 
 

Ishockey är viktigt för mig. Verkligen viktigt. Det är mitt intresse, en passion 
och dessutom mitt yrke. Men när ishockeyn ställs mot familjen är alltid familj-
en så oändligt mycket viktigare. Inte minst i samband med att mina barn har 
fötts har det blivit extra tydligt, eftersom båda fötts mitt under pågående 
hockeysäsong (Liljedahl & Jönsson 2008:73). 
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Även Niklas Lidström, som haft en minst sagt lång och framgångsrik 
karriär som ishockeyspelare i NHL, framhåller familjen och säger att 
den ”betyder väldigt mycket för mig. Du får en annan syn på 
hockeyn när du får barn” (Nyström 2004:166). Enligt Stier (2005:58f) 
påverkas ofta inställningen till utövandet av en förändrad livssitu-
ation – vilket kan innefatta att man exempelvis har träffat en partner, 
gift sig eller blivit förälder – och inte sällan minskar engagemanget i 
utövandet (i detta fall tennis) till förmån för annat:  
 

När vi fick vårt första barn började jag ställa mig sådana frågor: ”ska jag 
verkligen vara borta i fem veckor nu?”, ”vill jag inte vara där när han tar sina 
första steg?”, ”gillar jag verkligen tennisen så mycket fortfarande?” Jag kände 
någonstans att ”det här går åt fel håll.”  

 
Trots att människor i allmänhet, och kanske yrkesverksamma aktiva 
utövare i synnerhet, har ett brinnande intresse för något specifikt som 
kan betecknas i termer av passion behöver detta specifika intresse 
inte medföra att allt annat runt omkring blir oviktigt eller ens under-
ordnat. I de fall man som utövare har lyckats med föresatsen att 
kunna försörja sig på sin hobby (under dessutom lång tid) och där-
med har hobbyn som yrke aktualiseras eventuellt andra behov och 
intressen. Inför Canada Cup147 i ishockey år 1991 tackade såväl 
Håkan Loob som Bengt-Åke Gustafsson nej till att medverka, med 
motiveringen att de ville trappa ner och till de efterföljande 
olympiska vinterspelen i franska Albertville år 1992 avböjde Börje 
Salming och många andra att delta då de ansåg att säsongen skulle bli 
alldeles för lång (Sanglert 2009:50f). Att tacka nej till ett deltagande i 
prestigefyllda turneringar som exempelvis Canada Cup och OS ger 
viss indikation på att utövandet ifråga inte längre har samma 
attraktionskraft. Även för tennisspelaren Mats Wilander uppstod 
kluvna känslor till utövandet efter ett antal mycket framgångsrika år: 
”Hur kan det vara roligt med tennis ena dagen och helt urtråkigt 
nästa?” (Wilander & Yng 1990:239).  

147 Canada Cup (föregångare till World Cup) var en internationell ishockeyturnering i vilken de 
deltagande länderna hade möjlighet att ställa upp med sina absolut bästa spelare, vilket inte är fallet 
med VM som tidsmässigt krockar med slutspelet i NHL.  
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     Även om personer stundvis kan uppleva minskad glädje i och 
attraktion till utövandet ifråga verkar det trots allt, när allt kommer 
omkring, som att bindningen till utövandet är stark och tämligen 
beständig. Musikern Sammy Hagar som – förmodligen i likhet med 
många andra – stundtals upplevt tudelade känslor inför (yrkes-) 
utövandet och i enlighet med det övervägt ett tillbakadragande säger: 
”När allt kommer omkring vill jag spela in skivor. Jag vill skriva låtar. 
Jag vill ge mig ut och spela nytt material för människor” (Hagar & 
Selvin 2011:232, egen översättning). 
       För yrkesutövare av exempelvis idrott, konst och musik handlar 
det inte – som för somliga andra – om att ”stjäla” lite tid för hobby-
utövandet eftersom ”hobbyn” utgör den primära sysselsättningen. 
Snarare kan det omvända gälla; att försöka skapa utrymme för något 
annat – mera ”vardagligt” – vid sidan av det aktiva utövandet. Före 
detta ishockeyspelaren Mats Sundin säger följande angående arbets-
situationen för professionella spelare: 
 

[Under] en hockeysäsong spelar man alla helger, du kan aldrig säga till din 
chef att nu sticker jag bort fredag, lördag, söndag – du vill göra något annat i 
helgen. Du är ju ledig två dagar vid jul, 24:e och 25:e är man ledig, sedan 
snurrar det på hela säsongen så att… just det där att inte veta från september 
till maj vad man ska göra varje dag, det ska bli skönt. Att verkligen kontrollera 
sin egen tid och vad man ska göra, det ska bli det bästa [nu när den aktiva 
karriären är över].148 

 
Att själv bestämma över sin tid som något värdefullt lyfts även fram 
av före detta elitidrottare i såväl Stråhlmans (1997) som Stephan et 
als. (2003) studier:  
 

…1990 var den första sommaren jag hade tillsammans med min familj. Vi 
åkte ned i Europa i fyra veckor nästan, tre och en halv. Och det är alltså den 
första riktiga semestern jag har haft under en lång sammanhängande period 
sen jag blev vuxen. Och det är oerhört skönt måste jag säga (Stråhlman 
1997:184). 

 
Det är framför allt tiden. Att kunna planera sin egen tid och känna att man är 
ledig en helg. Du kan bestämma själv och inte känna att du är bunden. Det är 
ju så om man ska göra nånting med jobbet säger ska vi åka iväg och åka 

148 http://www.tv4.se/1.1243041/2009/10/01/mats_sundin_summerar_karriaren_i_nyhetsmorgon. 
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skidor en helg. Och så tittar man. Nej jag är inte ledig en helg på hela våren… 
Nu kan man bestämma själv. Nu ska vi åka bort på sportlovet och åka skidor. 
Åka ner och spela golf en helg. Att man får styra det mer på det sättet 
(Stråhlman 1997:207). 

 
Nu känner jag att det är jag som har kontroll över mitt liv. Nu är det jag själv 
som bestämmer när och var jag ska springa och hur ofta. Om jag inte har lust 
att springa så struntar jag helt enkelt i det. Det är skillnad mot hur det var 
under min karriär då tränaren och förbundet kontrollerade takten och 
bestämde när och var jag skulle träna, då hade jag inget eget inflytande 
(Stephan et al. 2003:364, egen översättning). 

 
Bland somliga som varit framgångsrika under förhållandevis lång tid 
verkar det som att den initiala passionen, som i vissa fall tangerat 
besatthet, med tiden mattas av. När Ronnie James Dio (1942–2010) får 
frågan om det kommer att bli någon mer skiva från bandet Heaven & 
Hell (som i praktiken är ett återförenat Black Sabbath) svarar han:  
 

Vi har inte pratat om det alls. Vi får se vad som händer med den här plattan 
först, vi hoppas att den uppskattas för vi älskar att spela tillsammans. […] 
Samtidigt lever vi ett annat liv nu, allting handlar inte längre om bandet på 
samma sätt som det gjorde när vi var yngre. Nu finns det andra saker vi 
också gillar och uppskattar i livet.149  

 
Även om man fortfarande uppskattar det sätt på vilket man försörjer 
sig förefaller det som att den primära attraktionen i det specifika 
yrkesutövandet faktiskt kan komma av andra medföljande fördelar, 
än av det konkreta utövandet i sig. Ett sådant förhållningssätt antyds 
då Kjell Samuelsson (vid 39 års ålder och dåvarande ishockeyproffs i 
Philadelphia Flyers) säger: 
 

Visst lever jag ett underbart liv. När vi är hemma med laget åker jag till 
träningen vid nio på morgonen och kommer hem vid 13-tiden, sen har jag 
resten av dagen med familjen. Dessutom är vi ju lediga två och en halv 
månad varje sommar. Då är vi alltid i Sverige (Nyström 2004:45). 

 
Då Kjell Samuelsson säger att han har ett underbart liv betonas ingen-
ting som har med ishockey i sig att göra, utan snarare vad en försörj-
ning som firad ishockeyspelare medför och då i synnerhet före-
komsten av att vara ”ledig” från utövandet. Spelares eventuella 
149 Sweden Rock Magazine, nr. 60, april 2009. 
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önskan om ledighet tas även upp i en krönika av sportjournalisten 
Per Mårtensson med anledning av uppfattat mediokra insatser av is-
hockeylaget Färjestad BK i mitten av säsongen 2009/10: 
 

Kan det vara så illa att FBK har för många inhyrda, välbetalda legoknektar 
som bara spelar för pengar och redan nu längtar efter semestern? […] Som 
helt enkelt inte bryr sig? Spelare med samma inställning som Justin Morrison, 
före detta Frölunda och Modo och i vinter hemmahörande i finska Lukko. 
Morrison skriver så här på just Lee Gorens [kritiserad spelare i Färjestad BK] 
Facebook-sida: ”Håll ut kompisar, nu har vi kommit mer än halvvägs till fri-
heten. Jag kan inte vänta…”150 

 
Den glädje och entusiasm som initialt existerat i samband med ett 
stort fritidsintresse eller en hobby kan mycket väl reduceras då det 
blir ett heltidsyrke; som exempel på det berättar bilmekanikern 
Tomas som enligt egen utsago har sin hobby som arbete: ”Man 
tappar mycket intresse för bilar på fritiden eftersom man håller på 
med dem hela dagarna.”151 Bland personer som försörjer sig på sitt 
stora intresse kan det förmodligen över tid uppkomma ett behov av 
att ägna sig åt något annat, i syfte att koppla av eller som förströelse. I 
en intervju säger musikern Paul Stanley (Kiss) att han för ett antal år 
sedan började måla tavlor ”som ett sätt att rensa systemet, få koppla 
av och reducera stress” utan någon tanke på att visa upp konst-
verken.152 Vad som eventuellt började som ren förströelse och av-
koppling förefaller emellertid ha utvecklats till en hobby eller till och 
med ett sidoprojekt till karriären som rockmusiker då Stanley numera 
regelbundet ställer ut sina tavlor på konstgallerier runtom i USA. Det 
är långt ifrån otänkbart att människor med mer eller mindre nöd-
vändighet behöver ha ett fritidsintresse eller en hobby som dessutom 
är skild från det sätt man försörjer sig på. Tennisspelaren Mats 
Wilander hade under sin aktiva karriär alltid musik som hobby och 
stundtals prioriterades musiken som hobby högre än jobbet som 
tennisspelare (Wilander & Yng 1990). För musikern Eric Clapton 
hävdas det vara jakt och fiske som utgör fritidsintresset och artist-

150 NWT, 2010-01-07 
151 Bil & Bostad, 2008-02-27 
152 http://www.youtube.com/watch?v=dcuuOzHZX9s&feature=related 
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kollegan Neil Young påstås ha modelljärnvägar som sin hobby.153 
Lars Ulrich, trummis i Metallica, utvecklade med tiden ett intresse för 
konst och konstsamlande, vilket han kommenterar på följande sätt: 
 

När man tillbringar så mycket tid med ett gäng som Metallica behöver man 
ibland göra saker på egen hand. Och man behöver känna att man har en 
egen identitet som är okonstlad och som inte är en del av någonting annat 
(Wall 2012:382). 

 
De fritidsintressen, hobbyer eller sidoprojekt personer har, förefaller 
för de flesta inte medföra någon uppenbar prioriteringsförändring då 
de fortsätter med sitt respektive utövande som dessutom till synes 
verkar vara den huvudsakliga och viktigaste sysselsättningen. Gene 
Simmons i bandet Kiss har under många år konstant anklagats för att 
vara mest intresserad av pengar och rikedom (inte minst på grund av 
sitt affärsmässiga sinnelag) och att musiken sedan länge endast skulle 
utgöra ett medel för detta mål. Huruvida det är sant eller inte vet för-
modligen bara Simmons själv men som välmående 60-årig mång-
miljonär med framtiden ekonomisk tryggad säger Simmons dock följ-
ande angående uppträdanden:  
 

Jag känner hjärtat slå och hur adrenalinet rinner till. När jag dundrar in på 
scenen måste jag göra det hårt. Och jag älskar det. Det finns inget som är 
mer upphetsande än att stå på scen med Kiss. Inget.154 

 
Möjligtvis kan den så kallade renheten – som kan formuleras som 
entusiasters önskemål om en sorts puritansk inställning hos utövare – 
spela in på bedömningen om vem som är genuin och vem som är en 
sorts bedragare och svikare. För många fans och supportrar placeras 
idrottsstjärnor, rockidoler och liknande på piedestal och de förmodas 
”andas och leva” fotboll, rock ’n’ roll eller vad det nu är de ägnar sig 
åt. Om beundrarna eller supportrarna anar, alternativt märker, att det 
för utövarna existerar annat vid sidan av den huvudsakliga syssel-
sättningen som dessutom skänker utövarna stor glädje och tillfreds-

153http://blogs.smh.com.au/noisepollution/archives/2007/12/hobbies_of_the_rich_and_famous.html?
page=2#comments 
154 Sweden Rock Magazine, nr. 66, november 2009. 
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ställelse kan de känna sig bedragna. Utövares eventuella sido-
intressen/-projekt kan faktiskt skapa ett slags svartsjuka hos fans och 
supportrar. Gitarristen Glenn Tipton (Judas Priest) kommenterar det 
fyra år långa uppehållet mellan två av bandets studioskivor på 
följande sätt: 
 

Folk glömmer bort att efter det att [skivan] Jugulator släpptes turnerade vi 
under lång tid, ungefär ett år. Därefter behövde vi en paus. Men jag tror att vi 
alla hade nått en tidpunkt i livet – jag hade det i alla fall – då privatlivet 
prioriterades. […] Alla av oss har barn och familjen var tvungen att komma i 
första hand. Och det tog tid (Popoff 2007:316, egen översättning). 

 
I de fall det dock rör sig om förändrade prioriteringar – oavsett om de 
uppstår vid enstaka tillfällen, är ett resultat av en särskild situation, 
eller är mer omvälvande till sin karaktär – kan dessa inbegripa 
diverse olika omständigheter med varierad upprinnelse. I viss mån är 
det förmodligen alltid så att förändrade prioriteringar handlar om att 
den tidigare attraktionskraften minskat i den meningen att utövandet 
allena inte längre ger fulländning eller tillräcklig tillfredsställelse. En 
sådan känsla eller upplevelse kan vara en följd av att man inte längre 
anser utövandet vara lika roligt eller att det inte längre skänker 
samma glädje av en eller annan anledning. Medan vissa upplever en 
mättnadskänsla till följd av stora framgångar kan andra erfara det 
motsatta, det vill säga uteblivna framgångar eller att de framgångar 
man förvisso upplevt inte har varit av den beskaffenhet man önskat 
och strävat efter. Andra kan uppleva att deras andra fritidsintressen, 
hobbyer eller sidoprojekt av en eller annan anledning skänker mer 
glädje och tillfredsställelse och därmed övertar rollen som primär 
attraktionsskapare. Rockbandet Thunder som aldrig nådde de riktigt 
stora framgångarna bestämde sig för att lägga ner verksamheten år 
2009 (19 år efter att bandet släppte sin första skiva) och i det följande 
pressmeddelandet stod det bland annat: 
 

I samband med Thunders 20-årsjubileum har vi blivit varse om att vi blir allt 
mer upptagna med olika aktiviteter utanför bandet, och vi har kommit till slut-
satsen att det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för att kunna syssla med 
allt. Efter omfattande diskussioner har vi beslutat att tidpunkten är den rätta 
för att rida bort i solnedgången. Vi vill härmed förvarna om att vi avser att 

 448 



upphöra med all skivinspelning och allt turnerande i och med sommaren 2009 
(egen översättning).155 

 
Från pressmeddelandet framgår det klart och tydligt – trots att det 
inte står i klartext – att andra aktiveter och/eller projekt upplevs mer 
angelägna än bandet; sångaren Danny Bowes, som uppfattas vara 
den drivande kraften bakom bandets upphörande, säger till tid-
ningen Classic Rock Magazine:  
 

Jag var ganska överarbetad i slutet av förra året och jag kom till insikt att jag 
inte kan fortsätta med att vara bandets sångare, sköta skivbolaget, vara 
ansvarig för gruppen och dess Internet-verksamhet och dessutom arbeta som 
artistagent (egen översättning).156 

 
I och med att bandet uppenbarligen får stryka på foten när Bowes 
olika angelägenheter kolliderar blir det uppenbart att andra projekt 
eller arbeten upplevs mer tillfredställande. Att huvudsysslan inte 
självklart står som vinnare i dragkampen mellan olika intressen 
verkar också gälla för Brian Johnson, sångare i AC/DC. Efter ett åtta-
årigt skivuppehåll – som i sig eventuellt kan betraktas som en indik-
ation på förändrade prioriteringar – kom plattan Black ice. Den efter-
följande världsturnén befaras dock vara den sista för den då 61-årige 
sångaren som, förutom att ha påtalat sin förhållandevis höga ålder, 
visat prov på andra intressen vid sidan av AC/DC: 
 

[Brian Johnson] vill ägna sig åt sitt intresse för veteranbilar och han är dess-
utom rejält intresserad av musikteater. Han har gjort några cameo-inhopp157 i 
filmproduktioner och medverkat i BBC:s bil-magasin Top Gear (egen över-
sättning).158  

 
I vissa fall kan de förändrade prioriteringarna uppstå inom ramen för 
utövandet som att till exempel bryta sig loss från någon typ av kol-
lektiv (till exempel rockbandet eller teatergruppen). En sådan prior-
itetsförändring kan ses som såväl en reaktion på rådande arbetsför-

155 http://www.classicrockmagazine.com/news/thunder-split-up/ 
156 http://www.classicrockmagazine.com/news/thunder-split-up/ 
157 Cameo är en beteckning för när en känd person gör en statistroll eller dyker upp som sig själv i 
en film eller tv-serie. Ett välkänt exempel på detta är regissören Alfred Hitchcock som syntes i flera 
av sina egna filmer. 
158 http://www.rockradio.co.uk/rock-news/johnson-wants-to-quit-acdc/mi8vxmvn/ 
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hållanden som ett karriäranspråk. Inom rockmusiken finns det flera 
exempel på personer som lämnat sina band och startat något eget, 
endera som soloartister eller som orkesterledare.159 Ibland kan utbryt-
andet vara ett resultat av en kombination av missnöje med den rå-
dande situationen och en åsikt om att det gynnar karriären. Joe Perry 
som under en tid lämnade bandet Aerosmith för en solokarriär säger:  
 

Det var en fråga om att endera spela samma låtar ännu en gång i samma 
femtio arenor eller åka ut med mitt eget band, inte för pengarnas skull utan för 
musikens skull, som förr. För upphetsningen av att återvända till att spela på 
klubbar och liknande […] En stor Aerosmith-turné var planerad efter [skivan] 
Night in the Ruts. […] De skulle ut på turné; samma låtar, samma nerdrogade 
uppträdande i samma arenor. Jag tänkte: Jag har inte längre kontroll över 
detta. Jag måste fatta ett beslut. Så jag sade: ”Åt helvete med dem, jag be-
höver dem inte längre” (Davis & Aerosmith 2003:353 & 357, egen översätt-
ning). 

 
Förändrade prioriteringar tas även upp av före detta gitarristen i Kiss, 
Ace Frehley, som efter stegrande missnöje slutligen lämnade bandet i 
början av 1980-talet till förmån för en solokarriär:  
 

En av anledningarna till att jag började med rock ’n’ roll var för att jag älskade 
det, jag tyckte att det var världens bästa jobb, för jag fick betalt för att göra 
något jag älskade att göra. Men så fort vi blev kända var det som att alla gick 
sin egen väg. Vi var inte kompisar som vi var i början. Jag tror att pengar 
hade en stor del i det. Jag tror att vi alla förfördes av pengar och det på-
verkade oss alla på olika sätt.160 

 
Gebert och McAdams (2010:35, egen översättning) hävdar att Kiss med 
åren ”inte längre var ett rockband som i början. De blev ett stort kom-
mersiellt företag”, vilket för somliga – inte minst gitarristen Ace 
Frehley – innebar en stor och väsentlig förändring, till det sämre. 
Frehley berättar: ”Saker och ting förändrades, i synnerhet för mig, i 
och med att musiken blev underordnad showen” (Frehley et al. 
2011:102, egen översättning). Vidare hävdar Ace Frehley att skivbolags-
direktören Neil Bogart (1943–1982) – som var djupt involverad i att 

159 Ett urval: Ace Frehley och Peter Criss lämnade båda Kiss till förmån för solokarriärer; Ronnie 
James Dio lämnade Black Sabbath för att bilda ett nytt band under hans namn Dio; Ian Gillan (ex 
Deep Purple) startade Gillan; Michael Schenker slutade i UFO för att bilda Michael Schenker 
Group, förkortat M.S.G. 
160 Sweden Rock Magazine, nr. 52, juni 2008. 
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marknadsföra Kiss på alla tänkbara och otänkbara sätt – hade intr-
essen som inte sällan överskuggade de musikaliska: 
 

För Neil handlade det aldrig om musiken. Det handlade bara om showen; om 
att tjäna pengar och utvidga varumärket. Men till vilken pris? […] Jag tror att 
vi alla – till och med Gene [basist], som aldrig tackade nej till en PR-möjlighet 
– kände på samma sätt. Men det var Neil som bestämde. Han ägde 
[skivbolaget] Casablanca Records. Han kunde sätta stopp precis när han 
ville. Han kunde skära ner vår budget för turnéer och skivinspelningar. Han 
var cirkusdirektören och vi var en del av cirkusen (Frehley et al. 2011:118f, 
egen översättning). 

 
För många kan en egen individuell karriär hägra och anses vara ett 
bättre alternativ och innefatta större möjligheter till önskad framgång, 
i jämförelse med att vara en del i ett kollektiv. Westby (1960:227f, egen 
översättning) konstaterar i enlighet med det att bland symfonimusiker 
strävar många mot att bli solister, en 24-årig violinist säger: ”Det här 
är början av min karriär och så småningom vill jag stå på egna ben 
och bli solist.” 
     Trots att många utövare älskar det de sysslar med och knappast 
kan tänka sig något bättre yrke medför en försörjning på passionen 
för många arbetsvillkor som förmodligen inte skulle accepteras om 
det handlade om ”vanliga” arbeten, exempelvis gällande hur mycket 
man arbetar, när man arbetar, nivån på den ekonomiska ersättningen 
och inte minst osäkerheten som råder huruvida arbetet finns kvar i 
morgon. Annorlunda uttryckt utgör passionen en buffert mot under-
måliga arbetsförhållanden i vid mening, något som också kan explo-
ateras på olika sätt. 
 

Exploatering  
 
Att exploatera kan förvisso i en mera neutral mening betyda bearbeta 
eller utnyttja (som när man till exempel bygger industriområden eller 
shoppingcentra på tidigare obebyggd mark), men vanligare är att 
betrakta exploatering i klart negativa termer, som att man utnyttjar 
hänsynslöst eller drar oskälig fördel av någon eller något. I ett socialt 
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sammanhang definierar Van Rheenen (2012:563) exploatering som 
”ett orättvist utbyte mellan två parter.” 
     I kontexten arbete och dess ekonomiska fördelning kan man alltid 
betraktas vara exploaterad om värdet på det arbete man utför över-
stiger den ekonomiska ersättningen, dvs. lönen. Det skulle innebära 
att exempelvis en idrottare med en årsinkomst på 50 miljoner kronor 
(vilket inte är ovanligt bland de bäst betalda) ändå skulle vara explo-
aterad om hans/hennes idrottsliga prestationer genererar en inkomst 
åt klubben (dvs. ägaren) på 100 miljoner kronor (Van Rheenen 
2012:556). Även om exemplet ovan kan verka långsökt i och med det 
tveksamma i huruvida klubben ifråga hänsynslöst utnyttjar eller drar 
oskälig fördel av idrottarens arbetsprestation, kan vi förmodligen enas 
om att man som lönearbetare (oavsett om man bygger bilar åt Volvo 
eller spelar fotboll för Manchester United) sällan eller aldrig får fullt 
betalt för det sammanlagda värdet av arbetsinsatsen. I en sådan 
mening är exploatering inbyggd och djupt förankrad i det kapital-
istiska samhällssystemet. Man kan till och med hävda att explo-
atering är en grundförutsättning för vårt samtida samhällssystem. 
     Van Rheenen (2012:553) menar dock att exploatering framför allt 
handlar om moral och refererar till Fry (2000:52, egen översättning) 
som hävdar att ”vi måste alltid behandla och betrakta människor som 
att de har ett värde i sig, bortsett från deras bruksvärde.” Bruksvärdet 
av någon eller något kan sägas vara dess användbarhet i en eller 
annan mening. Bruksvärdet av exempelvis min bil är kanske först och 
främst att den tar mig från A till B, men om nu bilen ifråga råkar vara 
en Porche eller en Ferrari som förser mig med hög status har den 
ytterligare ett bruksvärde, som eventuellt upplevs mer värdefullt än 
transportfunktionen i sig (jfr: iögonfallande konsumtion). Om nu 
bilen ifråga däremot skulle vara en rostig Toyota Corolla, årsmodell 
1980, som inte fungerar särskilt bra är det ytterst tveksamt om den 
har något större bruksvärde över huvud taget. En vara som ingen är 
villig att köpa har inget bruksvärde, och definitivt inget bytesvärde. 
     (Löne-)arbetare har också ett bruksvärde i form av deras arbets-
kraft. En ishockeyspelares bruksvärde består huvudsakligen i de 
idrottsliga prestationerna; en utpräglad målgörare eller en excellent 
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målvakt utgör en väsentlig komponent för ett lags idrottsliga fram-
gång och är således ytterst användbar och nyttig för klubben ifråga. 
Allt som har ett bruksvärde har också ett bytesvärde och i fallet ovan 
medför de goda idrottsliga prestationerna att människor gärna löser 
biljett till matcherna för att få bevittna detta. Genom att en excellent 
ishockeyspelare genererar stort intresse och drar stor publik till 
matcherna har ett mervärde skapats, och det är detta mervärde som 
ligger till grund för klubbens vinst. Uppskattade idrottare som prest-
erar goda resultat och attraherar stor publik är givitvis intressant för 
andra konkurrerande klubbar, och således har dessa idrottare ett högt 
bytesvärde.161   
     Inom vissa hobbyliknande yrkesområden och i vissa avseenden är 
exploatering ganska tydlig medan exploateringsaspekten är mer dold 
inom andra områden. Som utövare av somliga sporter – exempelvis 
fotboll och ishockey – betraktas spelaren som en handelsvara, vilket 
obestridligt kan betraktas som en form av exploatering. 
     Många sporter har över tid utvecklats till stora ekonomiska 
industrier och förhållandet mellan utövarna och klubbarna kan hård-
draget liknas vid ett slags ”slaveri” – inte sällan bekvämt dolt bakom 
en idrottslig fasad (Robidoux 2001:30). Innan år 1976 var de nord-
amerikanska spelarna i baseball, basket, amerikansk fotboll och is-
hockey än mer livegna då de var knutna till klubben så länge som 
den ville ha dem kvar (the reserve clause); att själv kunna erbjuda sina 
tjänster på marknaden (som så kallad free agent) var helt enkelt inte 
möjligt (Kahn 2000:80). I anknytning till exploatering i samband med 
professionell fotboll formulerar Roderick (2006b:154, egen översätt-
ning) följande fråga:  
 

Kan en spelare som betraktar sig själv som en vara, eller som anser sig bli 
behandlad som ett köttstycke av sin arbetsgivare, verkligen förverkliga sig 
själv och vara nöjd och belåten med arbetet?  

 
Coakley (1983:2) konstaterar att forskningen om elitidrott inte sällan 
betonar organisationernas rigiditet, förekomsten av exploatering och 

161 Den som vill fördjupa sig i bruksvärde, bytesvärde och mervärde kan med fördel vända sig till 
marxistisk ekonomisk teoribildning. 
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hoten mot idrottarnas självbestämmande och deras välbefinnande. 
Som yrkesidrottare – och för all del professionell musiker, skådespel-
are och liknande – är man vanligtvis verksam inom ett område som 
man är ytterst passionerad över, vilket komplicerar ett identifierande 
och ett ifrågasättande av utövandets exploaterande sida. Van 
Rheenen (2012) som studerat exploatering inom den amerikanska 
college-idrotten påpekar att värdet av elevernas idrottsliga prestat-
ioner för skolorna är betydligt högre än värdet av den utbildning 
dessa elever erbjuds som kompensation: 
 

…exploatering kan uppträda som ekonomisk, utbildningsmässig och social. 
Ekonomisk exploatering kan mätas genom kommodifieringen av college-
idrottarna och deras produktion av idrottsligt mervärde och ekonomisk vinst 
för skolorna, vilka gynnas oskäligt av [idrottarnas] arbete. Det ekonomiska ut-
bytet är orättvist när college-idrottarnas arbetsinsatser överstiger deras ersätt-
ning, vilken utgörs av [endast] idrottsstipendium [dvs. kostnadsfri utbildning] 
(Rheenen 2012:563, egen översättning).  

 
Inom idrottens värld i allmänhet och vissa sporter som fotboll i 
synnerhet har det tillämpats en självreglering – man har från sam-
hällets sida helt enkelt valt att låta idrotten sköta sig själv vad gäller 
sådant som anställningskontrakt (Snögren Johansson 2008). I Sverige 
existerar det förvisso kollektivavtal för elitfotbollsspelare (till vilka de 
som har en månadslön på över 3000 kronor räknas) men det är av så 
kallat ramavtalskaraktär och i jämförelse med ett traditionellt kollekt-
ivavtal är det ”påtagligt fåordigt” (Snögren Johansson 2008:56). Som 
utövare inom områden som professionell fotboll har man inte särskilt 
många rättigheter, däremot har man en hel del – formella som in-
formella – skyldigheter. 
     Smith och McKinlay (2009:13, egen översättning) kommenterar vill-
koren för dem som ibland kallas den ”kreativa klassen” – vilket in-
kluderar yrkesgrupper som skådespelare, musiker, konstnärer, för-
fattare med flera på följande sätt:  
 

De nya formerna för (själv-)exploatering av de ”kreativa” […] innefattar en 
uppsättning besvärliga arbetsvillkor, långa arbetsdagar för liten eller ingen 
ekonomisk ersättning, och för dem som inte är fackligt anslutna: individual-
iserat ansvar för arbete, pension, arbetslöshetsersättning och sjukförmåner. 
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Den självexploatering som är tämligen utbredd inom somliga 
”attraktiva” branscher grundas ofta i individers passion. Det är pass-
ionen för t ex musik, konst eller teater som gör att enskilda personer 
på obetald tid ägnar sig åt ett visst utövande som vanligtvis någon 
annan drar ekonomisk nytta av. En redaktör på en musiktidning 
berättar om sin arbetssituation: 
 

Jag är en av dessa människor som verkligen gillar att ha fullt upp men visst 
riskerar det att gå för långt… och folk förväntar sig att man ska göra vissa 
saker och så märker man att det finns helt enkelt ingen tid för det. Jag gick till 
min chef och sade ”Jag kommer att få ett sammanbrott endera dagen för jag 
jobbar enormt långa dagar och jag jobbar på helgerna och håller på med alla 
möjliga saker”. Jag gillar det, det ska jag erkänna, men när det börjar påverka 
en, är det riktigt illa (Hesmondhalgh & Baker 2010:9, egen översättning). 

 
Denna självexploatering resulterar ironiskt nog sällan i trygghet på 
och i arbetet, snarare förefaller det som att de som i störst utsträck-
ning exploaterar sig själva är de som också är mest utsatta för 
osäkerhet och otrygghet i arbetet. 
     Enligt Furåker (2005:151) upplevs anställningstrygghet vara viktigt 
för människor även om det har framförts åsikter om det motsatta. I en 
jämförelse mellan flera olika länder (Sverige, Norge, Tyskland, 
Italien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA) framkommer 
det att mellan 89 och 98 procent ”anser att anställningstrygghet är 
mycket viktigt eller viktigt.” Det förefaller emellertid som att idrott-
are, musiker, konstnärer och andra accepterar den rådande otrygg-
heten och dessutom betraktar den som mer eller mindre självklar. 
Människors starka önskan om en viss sysselsättning inom ett visst 
område kan såleds exploateras av företag, organisationer och 
föreningar genom att inte behöva erbjuda den anställningstrygghet 
som de allra flesta önskar och upplever vara (mycket) viktig. 
     För många inom olika yrkesområden av mera hobbyliknande 
karaktär, såsom idrott och musik, är rättigheterna som bekant betyd-
ligt färre än skyldigheterna, vilket medverkar till att skapa utrymme 
för exploatering. I Thompsons (1999) intervjuer med ishockeyspelares 
fruar, alternativt flickvänner, framkommer det att även de känner 
vissa skyldigheter att ställa upp för klubben ifråga, till exempel i sam-
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band med olika välgörenhetsarrangemang. En av de intervjuade 
säger:  
 

Jag känner en plikt att ställa upp, det gör jag. Jag vet hur det fungerar och det 
bästa är att hålla god min och göra vad man kan. Jag påstår inte att han 
[maken ifråga] kommer att bli bortbytt om jag inte ställer upp men jag tror att 
ledningen gillar om man gör vad man kan för laget. Jag antar att det liksom 
ingår (Thompson 1999:178, egen översättning). 

 
Att ha en ”god attityd” verkar således omfatta fler än endast utöv-
arna. Som framkommer i citatet ovan finns det inom vissa områden 
och i vissa situationer krav på att även andra mera perifera personer 
(primärt partners) också ska visa en så kallad god attityd och ställa 
upp. Detta kan tolkas som att exploateringen breder ut sig och om-
fattar fler än endast de aktiva utövarna. Att på olika sätt mer eller 
mindre tvingas ställa upp för en arbetsgivare (exempelvis en idrotts-
klubb) som man de facto inte har någon formell förbindelse med är 
ett villkor eller en situation som för all del kan beskrivas i termer av 
just exploatering. 
     Även om organisationerna i form av olika typer av arbetsgivare 
ägnar sig åt ett tydligt exploaterande kan också utövare betraktas 
exploatera det så kallade systemet (primärt arbetsgivare och konsu-
menter), främst genom de i det närmaste obegripliga summor pengar 
(och andra materiella som immateriella förmåner) som existerar – 
dock endast för ett i sammanhanget fåtal utvalda.  
     Exploateringsaspekten kan eventuellt också kopplas till de person-
liga problem som utövare inom vissa branscher förefaller vara mer 
eller mindre benägna att utveckla. Särskilt inom underhållnings-
branschen verkar det finnas en risk för att hamna i alkohol- och/eller 
narkotikaberoende och huruvida det ska betraktas som en effekt av 
någon form av strukturell exploatering eller som ett individuellt pers-
onlighetsproblem kan eventuellt diskuteras. Musikern Plura Jonsson 
(Eldkvarn) berättar att hans mamma tidigt avrådde från en karriär som 
musiker då hon menade att det oundvikligt skulle leda till alkohol-
missbruk (Jonsson 2008). Ulla Hansson, mamma till numera avlidne 
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Freddie Hansson (1963–2001) från bandet Noice, säger följande i an-
knytning till samma tema: 
 

Hade jag fått bestämma så hade det aldrig blivit något Noice. Jag tror inte att 
det hade blivit några drogproblem om de aldrig hade slagit igenom. Det tror 
jag inte, men jag kommer aldrig att få veta säkert (Bogerius 2008:251). 

 
Sångaren Ozzy Osbourne hävdar att rockbranschen som sådan upp-
muntrar och hyllar ett vilt leverne där alkohol och droger är fram-
trädande (Osbourne & Ayres 2009), vilket givetvis medför att somliga 
hamnar i ett beroende. Detsamma kan sägas om musikgenren jazz, 
vars utövare – åtminstone under de första decennierna – var intimt 
förknippad med ett allmänt bruk och missbruk av såväl alkohol som 
narkotika, inte sällan heroin (Tolson & Cuyjet 2007).   
     Många memoarer av och biografier över musiker vittnar om ett 
mer eller mindre besinningslöst leverne där vissa tilldragelser, situ-
ationer och levnadsöden mild uttryckt kan uppfattas chockerande 
och också ibland tragikomiskt (se exempelvis Adler & Spagnola 2012; 
Davis & Aerosmith 2003; Di’Anno 2010; Gebert & McAdams 2010; 
Osbourne & Ayres 2009; Sixx & Gittins 2009; Straus 2002; Tengner 
2013). Anders Tengners biografi över gitarristen Yngwie Malmsteen 
(som i mångt och mycket emellertid överensstämmer med innehållet i 
många andra rockmusikers levnadsskildringar) inleds på följande 
sätt: 
 

Välkommen till ett liv som inte är ditt. Eller mitt. Yngwie Malmsteens snart 50-
åriga livsresa påminner inte om någon annans, på gott och ont. […] Hans väg 
kantades av skandaler, slagsmål, fyllor, bilolyckor och braskande tidnings-
rubriker, men också av hyllningsrop och prestigefyllda utmärkelser. […] Det 
var miljontals dollar hit och Rolexklockor dit. Ferraris åt höger och flotta 
mansions åt vänster. […] Det är en berättelse som inte alltid är vacker och 
som kommer att uppröra lika ofta som den lockar till skratt (Tengner 2013:11). 

 

Den livsstil som framträder i många memoarer av och biografier över 
i synnerhet musiker – och som generellt fångas i uttrycket ”lev 
snabbt, dö ung” – visar sig ha påtaglig verklighetsförankring då död-
ligheten bland pop- och rockartister är signifikant högre i jämförelse 
med befolkningen i övrigt (Bellis et al. 2007). I huvudsak kan den 
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högre dödligheten på olika sätt kopplas till (det omfattande) bruket 
av såväl alkohol som narkotika, vilket av allt att döma är mycket ut-
brett i musikbranschen (Oksanen 2013).  
     Det besinningslösa leverne (som förutom alkohol- och narkotika-
bruk omfattar sådant som ofta förekommande tillfälliga sexuella för-
bindelser, sönderslagna hotellrum, vanvettiga bil- eller motorcykel-
färder, vapenhantering etc.) som framförallt förefaller vara utbrett 
bland i synnerhet rockartister kommenteras på följande sätt av 
musikern Ace Frehley (f.d. Kiss): 
 

För en normal person som lever ett ordinärt liv framträder det fullständigt 
bisarrt. Men det var normalt för oss. Det hedonistiska, avvikande beteendet 
blir en livsstil när man befinner sig på toppen av rock ’n’ roll-stegen. […] Man 
ägnar sig åt det och utnyttjar sin ställning av flera skäl, det mest uppenbara är 
tristess och tillgänglighet (Frehley et al. 2011:142, egen översättning). 

 

Steven Tyler (Aerosmith), en av alla de rockmusiker som hamnar i 
alkohol- och/eller drogberoende, berättar: 
 

Min Gud, när 1983 kom hade jag inga pengar och ingen framtid förutom att 
gräva ner mig ytterligare. Det kändes som att jag kunde höra undergångens 
röst, ”Tyvärr grabben, du har sjungit din sista aria.” Jag hade gjort allt det som 
jag sade att jag inte skulle göra. När jag omkring 1976 läste historier om 
grabbar som hade förlorat allt, som hade snortat upp en miljon dollar brukade 
jag säga, ”Det kommer aldrig att hända mig.” Men när allt kommer omkring 
brände jag 20 miljoner dollar. Jag snortade min Porsche, jag snortade mitt 
flygplan, jag snortade mitt hus i larmet av droger och sprit och vilsenhet (Tyler 
& Dalton 2011:229, egen översättning). 

 
Även i Dobsons (2011) studie framkommer det att i synnerhet alko-
holkonsumtion är ett naturligt inslag i musikbranschen och att det till 
och med påverkar chanserna till arbete; en av de intervjuade berättar: 
 

Förmodligen dricker jag för mycket; jag dricker faktiskt regelbundet, dagligen 
och det är ju inte bra. Men särskilt när man provspelar för en orkester för att 
få jobb, det är faktiskt så att många musiker inte har erbjudits jobb, och det 
har inget med deras musikaliska förmåga att göra, utan för att de helt enkelt 
inte hänger med ut och umgås och tråkigt nog innebär det att man dricker sex 
öl varje kväll på den lokala puben efter konserterna. Det är olyckligt och lite 
sorgligt men det är så det fungerar, i alla fall i brittiska orkestrar (Dobson 
2011:249, egen översättning). 
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Många som på något sätt uppträder och underhåller får vanligtvis en 
kick av det och framträdandena sker oftast på kvällstid i en kontext 
där alkohol är ett mer eller mindre naturligt inslag. Det är inte särskilt 
svårt att förstå att rockmusiker, skådespelare vid teatern och även 
fotbollsspelare kommer upp i varv när de framträder inför publik och 
att det kan vara svårt att varva ner efter framträdanden. För många 
blir det naturligt och legitimt att dricka alkohol då det fyller flera 
funktioner (Dobson 2011). En cellist säger följande: 
 

Det är det här med att vara så uppe i varv efter en konsert, man vill liksom be-
hålla det ruset – det känns väldigt konstigt att bara gå hem efter en konsert. 
Jag menar, ibland gör jag det numera om jag är riktigt trött, jag tänker, ”Okej, 
jag måste upp tidigt i morgon för att göra något”. Jag kommer faktiskt att gå 
hem men det känns ändå lite främmande att inte gå till puben och ta en drink 
med alla de andra, varva ner lite. Men jag antar att de som är missbruks-
benägna kommer att utveckla ett missbruk, för det här är så inbäddat i livs-
stilen av att stå på scen (Dobson 2011:251, egen översättning). 

 

Att det som först börjar som något trevligt och roligt, som görs i syfte 
att varva ner, behålla en viss känsla eller för att helt enkelt vara social 
kan övergå i missbruk finns det många som kan vittna om. Musikern 
Joey Kramer (Aerosmith) säger: ”Vid mitten av 1970-talet hade drog-
erna, som jag inledningsvis tog för att slappna av efter hårt arbete, 
helt tagit över” (Kramer et al. 2009:99, egen översättning). Sångaren 
Alice Cooper som efter några år som firad rockstjärna också blev 
alkoholist berättar: 
 

När jag var sexton och drömde om att bli en stor rockstjärna och få pengar 
och bilar, räknade jag aldrig med att bli alkoholist. Det kom smygande. Jag 
gillade att dricka och hänga ute med killarna som drack. Vi var ute på långa 
turer genom Staterna, så jag drack en öl eller tre, och några till efter 
konserterna. Rätt snart började jag ta en öl på morgonen också. Men jag 
kände mig inte som en alkoholist. Sedan upptäckte jag att ölen var slut och 
jag började dricka Whisky på morgnarna och ännu mer Whisky på efter-
middagarna. Och mer både före och efter konserterna – det var inte roligt 
längre – det var som en medicin (Thompson 2013:294). 

 

Man kan också tänka sig att den stressande och pressande arbets-
situation som råder för många musiker (och för all del andra jämför-
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bara yrkeskategorier) bidrar till bruket (och missbruket) av alkohol 
och droger. Med anknytning till ett utbrett heroinbruk bland jazz-
musiker skriver Tolson och Cuyjet (2007:531, egen översättning) att 
”det hjälpte till att mjuka upp kanterna på den skitiga värld, i vilken 
musikerna var tvungna att försörja sig.” 

     Den överrepresentation av drog- och alkoholberoende som exist-
erar inom vissa områden vittnar om att strukturella faktorer spelar en 
väsentlig roll och att de förmodligen utgör en tämligen god förklaring 
till det utbredda missbruket, om än i kombination med vissa pers-
onliga faktorer. 
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Det är inte bara guld och gröna skogar 
 

Så tidigt som i det antika Grekland filosoferades det om arbete och 
dagens vedertagna uppfattning är att dessa filosofer föraktade arbetet 
och istället prisade en sorts fritid, i vilken man kunde och borde ägna 
sig åt sådant som filosofi och musik (Grenholm 1988). Svendsen 
(2008) lyfter emellertid fram att de antika filosoferna hade en betyd-
ligt mer nyanserad uppfattning om arbete och att det egentligen 
handlade om distinktionen mellan vad man gör av tvång utifrån för-
sörjningsaspekten och vad man gör frivilligt för att man finner glädje 
i det. Att tvingas ägna sig åt en viss aktivitet, i vilken man också är 
styrd av andra, uppfattades som mindervärdigt och förnedrande. 
Däremot fanns ingen utbredd uppfattning om att vissa aktiviteter i 
sig skulle vara mindervärdiga och förnedrande. Svendsen (2008:15, 
egen översättning) ger följande beskrivning av de antika filosofernas 
uppfattning i frågan: 
 

Det som ansågs förnedrande var den sociala ställning som följde av att 
tvingas arbeta för att skaffa livets materiella nödvändigheter; aktiviteterna i sig 
kunde för all del vara helt okej. Följaktligen, om en adelsman bestämde sig 
för att på egen hand tillverka en stol ansågs inte det förnedrande eftersom det 
var adelsmannens fria vilja och något han fann glädje i att göra. Däremot 
ansågs det förnedrande att som snickare tillverka en stol, då anledningen var 
ekonomisk nödvändighet. Dessutom var snickaren tvungen att följa kundens 
önskemål och därmed saknade han egenkontroll och självbestämmande över 
aktiviteten. 

 
Bland allmänheten existerar det förmodligen en tämligen utbredd 
uppfattning om att en försörjning på det stora intresset/passionen är 
himmelskt, oavsett om det handlar om sådant som musik, konst, 
skådespeleri, dans eller idrott. Hunt et al. (2004:146f, egen översättning) 
skriver följande i anknytning till en sådan uppfattning: 
 

Den vanligt förekommande romantiska uppfattningen om yrkesmusiker kan 
mycket väl sträcka sig från en idealiserad bohemisk zigenarliknande tillvaro, 
till ett slavliknande tillstånd av manodepression och inspiration, till societets-
lejonets glamourösa och extravaganta liv. Trots att dessa uppfattningar 
baseras på några artisters liv och leverne, och som också skildras på film och 
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i operor, förefaller livet för framgångsrika symfonimusiker vara ganska annor-
lunda. 

 
Även Menger (1999:555, egen översättning) som intresserar sig för 
arbetsvillkor inom konstnärliga och kulturella områden vidrör all-
mänhetens bild av att försörja sig som exempelvis musiker eller 
skådespelare och skriver: 
 

Konstnärligt arbete kan ses som mycket attraktivt vad gäller en mängd mät-
bara dimensioner av arbetstillfredsställelse, såsom varierat arbetsinnehåll; 
hög grad av självständighet med många tillfällen att ta egna initiativ; stora 
möjligheter att använda ett brett spektra av färdigheter och upplevelse av 
självförverkligande; ett excentriskt sätt att leva sitt liv; en stark känsla av 
gemenskap; låg grad av det rutiniserade och hög grad av socialt erkännande 
för den som är framgångsrik.  

 
En uppfattning om att det skulle vara himmelriket på jorden att 
försörja sig på sin hobby kan mycket väl vara en illusion. Personer 
som ägnar sig åt – i detta fall – ishockey kan få en smått heroisk ställ-
ning hos somliga människor inom vissa grupperingar, vilket bidrar 
till illusionen att dessa ishockeyspelare skulle ha makt och inflytande, 
något de emellertid sällan har (Robidoux 2001:179). Enligt såväl 
Brodsky (2006:674) som Bennett (2008:44) tenderar människor i all-
mänhet att betrakta sådant som till exempel ett musicerande i en 
symfoniorkester i ett slags romantiserat sken (ett drömyrke), där ut-
övarens liv förmodas vara glamouröst och innefatta mycket goda 
möjligheter att uttrycka och förverkliga sig själv. De här naiva före-
ställningarna finns även hos nästa generations aspirerande musiker 
(Bennett 2008:44). De musiker som påbörjar utbildning i klassisk 
musik och därmed tar de första stegen mot en (önskad) karriär som 
professionell symfonimusiker förväntar sig ett rikt och kreativt liv, 
något som dessvärre sällan inträffar; myterna uppfylls aldrig på för-
väntat sätt. Mogelof och Rohrers (2005:93f, egen översättning) beskriv-
ning av livet i en symfoniorkester visar tydliga tecken på att det som 
av många uppfattas vara en drömtillvaro, faktiskt innehåller en hel 
del negativa upplevelser: 
 

 462 



Vad kan vara mer euforiskt än att få sin försörjning från att spela en del av 
den mest underbara musik som någonsin komponerats, omgiven av begåv-
ade och motiverade musiker, överöst med entusiastiska applåder från en 
sofistikerad publik, aktad för sin kreativitet, sitt artisteri och sitt kulturella 
bidrag till samhället? Få arbeten kan erbjuda sådan belöning. Det kan vara 
idealiskt, men livet i en symfoniorkester medför många prövningar. […] I en 
ensemble är individuellt erkännande för prestationer ovanligt; musikaliska 
ledare kan vara besvärliga att behaga och svåra att respektera; att repetera 
och uppträda tillsammans med samma människor dag efter dag kan vara 
krävande. Dagtid ägnas åt träning, kvällar och helger jobbar man. Att spela 
stycken från den symfoniska repertoaren år efter år blir enformigt. Ansträng-
ningen från träning och uppträdande kan medföra fysisk och psykiskt oför-
måga, och de magiska musikaliska ögonblicken som gör det hela värt kan 
vara få och sällsynta. 

 
Det finns en myriad föreställningar och myter om hur positiv och 
glädjande tillvaron måste vara för dem som fått ynnesten att kunna 
livnära sig på sitt stora intresse, sin passion (Robidoux 2001; Roderick 
2006b). Emellertid är det så att de som försörjer sig på något hobby-
liknande som vi andra kanske uppfattar vara exotiskt, roligt, självför-
verkligande och till och med underbart, upplever samtliga olika typer 
av bekymmer av varierad karaktär och omfattning. Men det är inte 
alls liktydigt med att dessa personer hellre skulle vilja försörja sig på 
något annat. Roderick (2006b:157) menar att inställningen till arbetet 
– i detta fall bland fotbollsspelare – är betydligt mer komplex än vad 
en grov uppdelning i tillfredsställelse–missnöje kan fånga. Robidoux 
(2001:154, egen översättning) drar samma slutsats då han konstaterar 
att trots att – i detta fall – ishockeyspelare ”talar väl om sitt yrke, 
tycktes de medvetet och omedvetet brottas med sin besvärliga situ-
ation.” I relation till detta konstaterar Gould et al. (1993:370, egen över-
sättning) följande från intervjuer med mycket framgångsrika konst-
åkare:  
 

Trots att ingen av konståkarna beklagade att de vunnit sina titlar eller de 
positiva aspekterna av den livsstil som följde med vinsterna, var den roll som 
följde av att vara en nationell mästare förenad med många negativa erfaren-
heter, liksom nya former av stress. 

 
Att människor som har mera ordinära och traditionella yrken har en 
uppfattning om att de som är verksamma inom området för passion-
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en (konst, musik, litteratur, idrott, skådespeleri etc.) lever ett slags 
drömliv är kanske inte särskilt besynnerligt. När vi läser i tidningen 
om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovićs nya kontrakt med Paris Saint-
Germain (PSV) som ska ge honom 120 miljoner kronor i årslön, vilket 
omräknat motsvarar 228 kronor i minuten162, eller ser hur filmstjärn-
orna i Hollywood tar sig fram på den röda mattan på Oscarsgalan163 
symboliserar det för oss en främmande och kanske fascinerande värld 
där inga bekymmer verkar råda. 
     Det är inte bara personer utanför ett visst område som har före-
ställningar om andras tillvaro och det sätt de försörjer sig på. Det 
visar sig att även bland dem som försörjer sig inom samma område 
(exempelvis musik) men är verksamma inom olika inriktningar (ex-
empelvis jazz kontra klassisk musik) finns det generaliserande före-
ställningar om villkoren för andra gruppers utövande. I MacDonald 
och Wilsons (2005) studie framträder detta på ett ganska tydligt sätt 
då jazzmusiker anser att de som spelar klassisk musik i symfoni-
orkestrar har högre status, får mer betalt och blir bättre omhänder-
tagna i samband med uppträdandena; en jazzmusiker säger: 
 

Kolla på de klassiska musikerna, det är som en helt annan värld. Jag gjorde 
några spelningar där och det är helt otroligt hur stor skillnaden är. Om man 
håller på efter midnatt får man extra ersättning och man får ett ordentligt mål 
mat när man uppträder. Om man spelar till efter midnatt betalar någon för taxi 
hem och det finns någon som sätter upp notställen. Spelar man exempelvis 
gitarr finns det en förstärkare på plats. Allting är ordnat. Det är skillnad mot en 
jazzspelning… (MacDonald & Wilson 2005:404, egen översättning). 

 
Det förefaller vara vanligt att jämföra sig med andra som man för-
modar har det bättre på ett eller annat sätt. Ett sådant exempel är ler-
duveskytten Håken Dahlby som anser att ishockeyspelare har det all-
deles för bra, dels i relation till andra idrottsutövare (inte minst ler-
duveskyttar), dels i relation till deras kunnande och skicklighet; 
Dahlby säger: 
 

162 http://www.expressen.se/sport/fotboll/zlatans-lon-228-kronor-i-minuten/ 
163 Se t ex: http://www.youtube.com/watch?v=VvvE_oU3m4Y 
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Det är ingen som kommer till mig och ger mig 1,7 miljoner för att jag skjuter 
för Sverige [i OS]. Titta på en vanlig hockeyspelare i elitserien så tjänar de 
över 200 000 [i månaden] och de är inte ens bra.164 

 
Vi har alla olika typer av föreställningar och uppfattningar om andra 
människor/grupper och deras villkor för försörjningen. Förmodligen 
tror vi felaktigt att somliga har en ytterst bekymmersfri tillvaro. Detta 
kan relateras till Mengers (1999:555) påstående om att de som saknar 
egen erfarenhet av att arbete inom – i detta fall – den konstnärliga 
sfären omöjligtvis kan veta hur det är. Robidoux (2001) som belyser 
det faktum att det inte alltid upplevs vara så underbart som många 
tror att försörja sig på sin passion konstaterar:  
 

Utan tvekan är det så att de dagliga svårigheterna och bekymren som följer 
av att vara professionell ishockeyspelare utmanar spelarnas kärlek till sporten 
och tvingar dem att återinföra sin personliga mening och innebörd till yrket 
(Robidoux 2001:172, egen översättning). 

 
Skillnaden mellan föreställningen om hur det kommer att bli och hur 
det senare faktiskt blir, är också framträdande bland dem som 
aspirerar på vad många vill benämna ett drömyrke. En professionell 
ishockeyspelare som är verksam i NHL säger följande om att försörja 
sig på detta speciella – och för somliga betraktare exotiska – sätt: 
 

…det är en bedrift, och det är ett arbete, och det är ett sätt att leva. Efter det 
att nyhetens behag av att ha kommit till NHL försvunnit, betraktade jag det 
inte som det spel [sport, lek] människor utanför ishockeyn gör, utan som ett 
jobb. Det finns bra dagar och det finns dåliga dagar. Det finns dagar då jag 
inte vill spela och dagar då jag inget hellre vill. Men folk ser det nog inte på 
det sättet, de tycker: ”Men du spelar ju i NHL, jag skulle göra vad som helst 
för att få spela i NHL.” Det är lätt för dem att säga. Och det är också lätt för 
mig att säga att allt inte är så bra som alla tror, för det är fenomenalt; det är 
på högsta nivå men det är slitsamt. Man får helt enkelt ta det onda med det 
goda (Robidoux 2001:153f, egen översättning). 

 
Intervjuer med konstnärliga utövare visar att de under sin studietid 
(på exempelvis konstfack eller scenskola) har en illusion om att livet 
som konstnär, skådespelare eller musiker kommer att vara alltigenom 
förtrollat, vilket det i realiteten sällan blir (Røyseng et al. 2007:9). 

164 Aftonbladet 2012-07-27. 
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Inledningsvis i yrkesutövandet överraskas många av mängden rutin-
mässiga och standardiserade procedurer och de förvånas – och blir 
besvikna – över att möta (äldre) kollegor som inte ägnar all sin tid och 
hela sin existens åt konsten, utan snarare drar en mer eller mindre 
tydlig gräns mellan arbete och övrigt liv.  
     Inom vissa områden finns en strävan mot en idealiserad men 
ouppnåelig självbild och individer kan bli frustrerade över alla de 
oönskade och uppfattat mindre intressanta aspekter och uppgifter 
som utgör ”arbetet” (dvs. innehållet) men inte ”definierar” yrkesut-
övaren, exempelvis konstnär eller musiker. När symfonimusiker 
pratar om sin arbetssituation beskrivs den inte sällan i termer av 
smutsig, sjaskig politik; diktatoriska arbetsplatser; förskräckligt ledarskap; 
alldeles för lite respekt och avsaknad av konstnärligt inflytande (Bennett 
2008:47). En idealiserad men ouppnåelig självbild kan också relateras 
till Harding et als. (2010:164) studie av akademiker som visar att 
deras bild och definition av en akademiker är någon som läser 
mycket, tänker mycket, debatterar mycket och skriver mycket. Denna 
(önskvärda och idealiserade) bild stämmer emellertid inte särskilt väl 
överens med det dagliga arbetet där mindre intressanta uppgifter och 
diverse möten tar upp stor del av arbetstiden. Skillnaden mellan en 
idealiserad bild av utövandet och verkligheten uppmärksammas 
också av andra forskare, till exempel Bielby (2004) och Roderick 
(2006b). Bielby (2004:12) konstaterar utifrån intervjuer med åldrande 
musiker att livet inte alls blev som de i början av ”karriären” före-
ställde sig, och Roderick (2006b:158, egen översättning) konstaterar i 
samband med professionell fotboll att: ”Med tiden sänks de oreal-
istiska förväntningarna [på utövandet] och spelarna utvecklar synsätt 
där de resignerat, emellertid motvilligt, accepterar arbetsrelaterade 
upplevelser.” En intervjuad fotbollsspelare säger följande angående 
inställningen till utövandet: 
 

Det är inte som det var. Jag tror att ens syn förändras. Jag menar, sättet man 
betraktar saker och ting på förändras generellt sett en hel del och jag har lärt 
mig av sådant som har hänt mig… Förr, när jag kom hem efter matcher 
brukade jag bekymra mig alldeles för mycket, särskilt under perioder då laget 
hade det kämpigt. […] …jag har liksom lärt mig att distansera mig lite mer nu. 
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Det [att spela fotboll] är mitt arbete och jag gör helt enkelt så gott jag kan 
(Roderick 2006b:156, egen översättning). 

 
Citatet ovan antyder en tidsmässig omvandlingsprocess där det 
initiala synsättet (utövandet som ren passion) med tiden övergår i 
eller åtminstone inkorporerar ett annat synsätt där utövandet be-
traktas alltmer som en källa till försörjning och ett arbete i mera 
traditionell mening. En sådan utveckling framträder också i musikern 
Ace Frehleys memoarer där han konstaterar att runt år 1980 hade det 
skett en förändring i inställningen till utövandet; att vara gitarrist i 
rockbandet Kiss ”var inte längre ett drömjobb. Det var bara ett jobb” 
(Frehley et al. 2011:156, egen översättning). 
     Förutom utövandets innehåll och dess karaktär kan också vill-
koren kring det efter hand upplevas mindre angenäma. En av de 
intervjuade musikerna i Bradshaw et als. (2005:229, egen översättning) 
studie diskuterar de villkor som många musiker efter hand får erfara 
i sitt yrkesutövande och dagliga liv:  
 

…de måste försörja sig. Ibland finns det ytterst få alternativ. Till exempel 
många irländska musiker som hamnat i den amerikanska barsvängen; det är 
jäkligt slitsamt att köra fyra 45-minuters set med hyfsat välkända låtar inför 
människor som den mesta tiden inte ens lyssnar. De här musikerna har 
familjer som de måste försörja, de har förpliktelser och ansvar och om man 
skulle ha träffat dem när de var i 20-årsåldern skulle det här inte ens ha 
funnits i deras tankevärld; kanske skulle de ha hyllat inställningen ”vi bryr oss 
inte om pengarna”. Men jag tror att det beror på vilket skede i livet man 
befinner sig. Generellt sett måste en mängd professionella musiker eller 
konstnärer som försöker leva på sin konst kompromissa. Det är bara en fråga 
om hur långt man är beredd att gå. 

 
Att spela inför en pub-publik som mesta tiden inte lyssnar, utan 
kanske är mest intresserad av att umgås med andra och äta och 
dricka, spela biljard eller titta på något idrottsevenemang på pubens 
storbildsteve (vilket medför att musiken hamnar i bakgrunden) upp-
levs besvärande och förnedrande för många musiker vars uppfatt-
ning om en sådan publik varierar från likgiltighet till avsky, där 
sarkastiska omdömen som att ”de är helt intelligensbefriade” före-
kommer (MacDonald & Wilson 2005:409). I Scarboroughs (2012:554, 
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egen översättning) studie finns följande illustration på en sådan eller 
åtminstone liknande situation: 
 

En måndagskväll uppträder gitarristen Slater Lee på en irländsk pub vars 
trottoarpratare kungör: ”LIVE-MUSIK ALLA KVÄLLAR”. Med hjälp av för-
inspelad musik till vilken Slater Lee sjunger och spelar gitarr framför han 
radiohits från 1990-talet, blandat med ett fåtal nutida och klassiska rocklåtar. 
Den här kvällen uppmärksammar bara tre av pubens tjugo besökare enmans-
showen, medan resten fokuserar på en amerikansk fotbollsmatch [som visar 
på pubens teve] där quaterbacken Brett Favre ställs mot sitt forna lag. Varje 
spelsekvens möts av en explosion av jubel eller besvikelse, medan varje 
spelad låt belönas med endast sparsamma applåder. Efter att ha framfört en 
synnerligen uttrycksfull cover-version av Led Zeppelins ”Babe I’m Gonna 
Leave You” som bemötts av tämligen oengagerade applåder, reagerar Slater 
på den högst responslösa publiken genom att säga: ”Den låten tillägnas Brett 
FavRE” (med artikulär betoning på ”re”). Att medvetet uttala Favres namn fel 
är en spydighet som upphäver ett till synes intetsägande framförande genom 
att nedvärdera och ogiltigförklara sporten som fångar publikens intresse. 

 
Att människor som befinner sig utanför ett visst område (som ex-
empelvis konst, teater, musik, idrott) inte förstår sig på utövandet 
ifråga och kanske inte heller anser det vara i närmelse så viktigt som 
den passionerade utövaren upplever det vara, behandlas även av 
Becker (1951:137, egen översättning) som skriver:  
 

Inom yrkesgruppen uppfattas musikern vara en artist som har förlänats en 
gåtfull konstnärlig talang som skiljer denne från andra människor. Till följd av 
att besitta denna talang borde [musikern] vara befriad från kontroll av utom-
stående som saknar motsvarande talang. […] Inte under några omständig-
heter anser musikern att någon utomstående ska tillåtas bestämma vad som 
ska spelas eller hur det ska spelas. 

 
Förekomsten av en ”musikaliskt underlägsen” publik som (i vid 
bemärkelse) dikterar villkoren för den passionerade musikern kan 
mycket väl leda till upprördhet och ilska. Kombinationen av en, i 
vissa fall berusad, publik som inte lyssnar och kravet på att spela 
välkända och populära låtar kan av förståeliga skäl medföra en viss 
misströstan bland de ännu kämpande musiker som tvingas till så-
dana spelningar. Att människor med begränsat kunnande och/eller 
begränsat intresse nonchalerar, nedvärderar eller till och med för-
löjligar utövare och deras (yrkes-)område – oavsett om det rör sig om 
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konst, teater, musik eller idrott – är inte lätt att acceptera, och i 
synnerhet inte om dessa männskor på olika sätt påverkar utövandet 
genom sitt konsumtionsmönster (t ex vilka evenemang de går på; 
vilka skivor och böcker de köper; vilka teaterföreställningar de ser).    
     De som passionerat ägnar sig åt sådant som exempelvis musik, 
konst, teater och även idrott vill gärna själva bestämma över utöv-
andet och omständigheterna kring det. Då en hobby övergår i ett 
betalt arbete minskar – eller till och med försvinner – mycket av indi-
videns möjligheter till bestämmande och kontroll, vilket framkommer 
på ett mer eller mindre tydligt sätt i Cahns (1992:27, egen översättning) 
beskrivning av symfoniorkestrar: 
 

Symfoniorkestrar, i likhet med andra mänskliga institutioner, kräver många 
människors medverkan och är därför i många avseenden politiska enheter. 
Därmed blir den stora frågan för varje musiker i orkestern att fastställa för-
hållandet mellan hans eller hennes behov av musikaliskt självförverkligande 
och motsvarande behov hos andra människor som utgör organisationen – 
kollegor, dirigenter, kompositörer, chefer och publik. Eftersom alla dessa be-
hov ständigt utvecklas och förändras tar processen att balansera olika 
intressen aldrig slut. 

 
Att människor i olika organisationer och andra typer av samman-
slutningar har skilda uppfattningar i olika frågor är förmodligen inte 
något överraskande eller konstigt; snarare är det något naturligt och 
förväntat och något vi alla har erfarenhet av. För de människor vars 
arbete överensstämmer med deras passion får förmodligen de egna 
åsikterna om själva utövandet och eventuella motsättningar med 
andras åsikter en större inverkan på individen än i de fall där passion 
saknas. I och med passionen upplever förmodligen skådespelaren vid 
teatern, violinisten i symfoniorkestern och rockmusikern i skivinspel-
ningsstudion att hans eller hennes uppfattningar om vad som ska 
göras och hur detta ska göras är mycket viktigt, vilket leder till att 
man är ytterst motvillig att kompromissa. Att inte få sin vilja igenom 
gällande sådant som upplevs mycket viktigt (till exempel skåde-
spelarens föredragna rolltolkning, violinistens önskemål om ett solo-
stycke eller rockmusikerns avsikt att inkludera en viss låt på den 
kommande skivan) leder med all sannolikhet till kraftigt reducerad 
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entusiasm. Ju mer de egna önskemålen och uppfattningarna tvingas 
stå åt sidan till förmån för andra människors önskemål och uppfatt-
ningar, desto mindre kan man förvänta sig glädje (och i förläng-
ningen motivation) i utövandet. 
     När det handlar om en övergripande arbetstillfredsställelse är det 
eventuellt lätt att tro att de personer vars förmodade hobby samman-
faller med försörjningen skulle vara betydligt mer nöjda med sina 
arbeten i jämförelse med människor vars arbeten saknar en sådan 
koppling. Tvärtemot ett sådant antagande har Allmendinger et al. 
(1996:201) funnit att exempelvis ekonomiska analytiker, flygvärdin-
nor och fångvårdare är mer nöjda med arbetet än till exempel sym-
foniska musiker och ishockeyspelare. Förklaringen till sådana över-
raskade resultat kan handla om hur väl förväntningarna överens-
stämmer med den faktiska situationen (Schou 1991; Cranny et al. 
1992). Symfoniska musiker och professionella ishockeyspelare har 
eventuellt en annan typ av förväntningar på sina respektive arbeten, i 
jämförelse med personer som har mera traditionella yrken utan 
någon tydlig koppling till personligt intresse, hobby eller passion. 
Även Björkman och Lundqvist (1981) berör detta och anser att upp-
levelsen av arbetet till stor del hänger samman med huruvida man 
lyckas anpassa sig till rådande omständigheter och villkor. Det är 
troligt att personer som försörjer sig på sin passion (t ex musik, idrott, 
konst, teater etc.) har svårare att acceptera och anpassa sig till arbetets 
realiteter av just det skäl att utövandet är deras passion och inte 
betraktas som ett arbete bland andra.  
     Då och då antyds eller till och med hävdas det att arbetstillfreds-
ställelse och arbetsmotivation skulle vara samma sak, något som 
Rainey (1993:20, egen översättning) argumenterar emot: ”Somliga 
människor uttrycker tillfredsställelse utan någon motivation för att 
prestera väl. Starkt motiverade personer kan uttrycka missnöje i olika 
avseenden till följd av deras måttstock eller att de anser sig vara 
värda mer än vad som erbjuds.” Musikern Ace Frehley säger följande 
om sina upplevelser av att vara med i Kiss, vid tidpunkten ett av 
världens mest framgångsrika rockband: 
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I början brukade jag säga till mig själv: ”Du har världens bästa jobb. Du får 
göra det du älskar och du får betalt för det.” Men en dag vaknade jag upp, 
såg mig själv i spegeln, utmattad och bakfull, och tänkte, Herregud, jag gillar 
inte alls det här (Frehley et al. 2011:125, egen översättning). 

 
Att inte uppleva sitt utövande som alltigenom förtjusande kan ha en 
hel del att göra med bristande kontroll. Tomlinson (1983:173) konstat-
erar att åtminstone professionella fotbollsspelare har mycket låg kont-
roll över sitt arbete och sin arbetssituation. Makten ligger hos andra 
personer som befinner sig i olika typer av arbetsledande ställning (till 
exempel tränare, lagledare och sportchefer), vilket inte minst blir 
synligt i de fall då huvuddelen av ett lags spelare har bytts ut från en 
säsong till nästa. Då en professionell ishockeyspelare, verksam i 
NHL, berättar om sitt jobb framträder bristen på kontroll på ett 
ganska tydligt sätt: 
 

Man blir helt enkelt bortbytt – du förstår, ett lag vill inte ha dig, ett annat lag vill 
ha dig. Det är så det är… jag är ganska van vid det nu. […] Jag har varit över-
allt – östkusten, västkusten, Pennsylvania, Kanada. Det är en hel del flytt-
ande. […] Det är alltid en massa saker som rör sig i huvudet – olika 
distraktioner. Förluster, förstår du? Eller att man gjort en dålig match eller 
något liknande; det går på slentrian och man gör inga mål. Det påverkar 
humöret eftersom det givetvis är ens liv och ens jobb, man vill göra bra ifrån 
sig. Men man måste kunna fokusera och försöka att inte låta det påverka en. 
Ibland känns det inte alls bra att gå ut på isen. Säsongen är lång och man blir 
sliten. […] I NHL är grundserien 82 matcher och om laget går långt i slut-
spelet, för att vinna Stanley Cup är det fyra omgångar á sju matchers serie. 
Så vissa år kan man spela över 100 matcher. Det är mycket hockey. Och så 
tränar man varenda dag. Eventuellt kan man ha en ledig dag i veckan. 
Eventuellt. Det beror på vilken tränare man har. Så det är slitsamt (Bowe et 
al. 2000:400f, egen översättning). 

 
Då sångaren Ian Gillan (Deep Purple) i sina memoarer berättar om hur 
det som från början var en källa till stor glädje med tiden förvand-
lades till en minst sagt oangenäm situation, var det eventuellt brist-
ande kontroll över tillvaron som utgjorde själva kärnan till missnöjet: 
 

[Skivan Machine head ] hade ganska snabbt sålts i tre miljoner exemplar, 
vilket gjorde Deep Purple till ett av världens bäst säljande band. […] Vi drog 
iväg för att oavbrutet uppträda men det hela blev en mardröm. …det fanns så 
lite glädje kvar. Vi satt rejält fast i ekorrhjulet, traskandes från spelställe till 
spelställe och den nedåtgående spiralen måste ha varit uppenbar – det var 
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bara det att ingen verkade ta notis eller bry sig. Var fanns leendet, var fanns 
glimten i ögat, var fanns gnistan? Var fanns rock ’n’ roll? Jag skulle gärna ha 
bytt alla pengar, alla första klassens hotell, alla limousiner, alla hjälpredor och 
alla de förmåner som följer av att vara en rockstjärna för en spelning på en 
klubb eller en pub (Gillan & Cohen 1998:116f, egen översättning). 

 
När ekonomisk ersättning kommer in i bilden tenderar förtjusningen 
med ett visst utövande att drastiskt minska (Roadberg 1983; Lee & 
Lin 2011). Det kan förklaras av att med ekonomisk ersättning följer 
vanligtvis skyldigheter och ansvar (Juniu et al. 1996). Friheten att på 
egen hand fatta fundamentala beslut som om man ska utöva aktiv-
iteten och när och hur denna ska utövas begränsas kraftigt och indi-
viden erfar förmodligen att omgivningen har vissa förväntningar och 
till och med krav på hur man utför aktiviteten som numera är ett 
yrke. Andreas Carlsson (professionell låtskrivare) minns den förtjus-
ning som inledningsvis var framträdande då han komponerade 
musik enbart utifrån en inneboende glädje till musiken: 
 

Att göra musik blev nog aldrig bättre än just då. Skapandet var än så länge 
okomplicerat och kom utan förpliktelser och utan prestationsångest (Carlsson 
2010:38). 

 
Samma andemening finns i följande citat av en person som tidigare 
har försöjt sig på sin hobby, i detta fall design av hemsidor på Inter-
net: 
 

Från att ha designat websidor enbart för nöjes skull blev jag konsult och för-
sörjde mig på det. Jag hade riktigt roligt och uppskattade ovanligheten av att 
få betalt för att göra något jag tyckte om att göra. Efter sju år lämnade jag det; 
glad att jag hade gjort det men var redo att gå vidare. Jag gillade jobbet men 
inledningsvis förstod jag inte hur mycket jag egentligen värdesatte att göra 
saker och ting på mitt eget sätt; det svåra med jobbet var att anpassa sig och 
kompromissa med andra människors idéer och visioner. Det är viktigt att inte 
bara titta på vad man tycker är roligt att göra [i detta fall designa websidor], 
utan också på de faktorer och omständigheter som gör det till en älskvärd 
syssla [labour of love] för personen ifråga (egen översättning).165 

 

165 http://ask.metafilter.com/97411/Has-anyone-made-their-hobby-their-job-and-NOT-been-happy-
with-the-decision 
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Att efter eget huvud skriva låtar, måla tavlor, designa websidor eller 
ägna sig åt något annat med företrädesvis kreativt inslag – som är 
intimt sammankopplat med positiva känslor – förefaller till stor del 
handla om just det att utövandet sker i enlighet med eget tycke och 
smak. Den kick eller det flow som inte sällan upplevs i samband med 
olika typer av utövanden förefaller vara intimt sammankopplat med 
en hög grad av egenkontroll och självbestämmande; man gör helt 
enkelt det man själv vill och på det sätt man själv föredrar, utan 
någon större hänsyn till andra människors önskemål och åsikter. När 
utövandet villkoras av andra människors preferenser – och i synner-
het när dessa inte är helt överensstämmande med de egna – förefaller 
glädjen och den eventuella euforin att minska eller till och med för-
svinna.  
     Rapuano (2009) som studerat den irländska pubscenen konstaterar 
att historiskt har puben varit en samlingsplats där (amatör-)musiker 
träffas för att spela och ha roligt tillsammans. För dessa har det 
handlat om ett utövande inom ramen för ett mer eller mindre fritids-
intresse (för somliga till och med en passion) och de musicerande har 
i vid bemärkelse kunnat diktera villkoren för utövandet. När sedan 
irländsk pubmusik blev ”trendig” förändrades villkoren drastiskt. 
Inte minst drog den irländska pubmusiken till sig professionella 
musiker som gärna vilja exploatera den i syfte att tjäna pengar. Pub-
ägarna välkomnade denna utveckling då yrkesmusikerna – till 
skillnad från amatörmusikerna – anses ha utvecklat önskvärda egen-
skaper såsom punktlighet; konformitet; arbets- och etikettsregler; 
respekt för arbetsgivaren och andra auktoriteter. De traditionella 
amatörmusikerna kom till puben av egen vilja på sin lediga tid och 
ägnade sig i stort sett åt en fritidsaktivitet med tillhörande stort ut-
rymme för eget beslutsfattande; de upplevde stor frihet och betrakt-
ade aldrig någonsin musicerandet som ett arbete. ”I och med att 
dessa sessioner [spela musik på puben] har blivit kommersialiserade 
och därmed rationaliserade handlar det om att spela musik för andra 
i syfte att generera vinst åt pubägarna, såsom i lönearbetet” (Rapuano 
2009:628, egen översättning).  
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     När utövandet sker inom ramen för försörjning uppkommer mer 
eller mindre automatiskt en reducering av individens autonomi, 
vilket inte sällan medför minskad glädje och tillfredsställelse. Som ut-
övare kan man bli tvingad, eller åtminstone uppleva sig tvingad, att 
försöka tillgodose andra människors önskemål och krav och därmed 
ge avkall på sin egen vilja och sitt eget intresse. Att utövandet med 
tiden kan präglas av mindre angenäma känslor framkommer då 
sångaren Brian Connolly sammanfattar bandet Sweets situation vid 
tidpunkten för skivan Off the record som släpptes år 1977: 
 

I stort sett spelade vi in en skiva som vi inte tyckte om, gav den till personer 
[skivbolaget] som inte ville ha den, så att de kunde släppa den till människor 
som inte ville köpa den (Thompson 2010:220, egen översättning). 

 
Att glädjen i en viss hobby eller i ett visst fritidsintresse kan minska – 
eller till och med försvinna – när det omvandlas till en inkomstkälla 
vittnar även personerna som kallar sig Ticketrider respektive Harle-
quin om när de i ett diskussionsforum166 på Internet skriver:  
 

Jag brukade spendera timmar på eBay [global auktions-sajt], köpte och sålde 
många saker. Jag startade ett företag och snabbt insåg jag att ”eBayande” i 
vinstsyfte inte var särskilt kul (egen översättning). 

 
Jag gjorde min hobby till ett arbete; det medför bra liksom dåliga saker. Jag 
njuter inte av mitt arbete såsom jag gjorde när det var en hobby, men jag 
gillar det mer än andra jobb (egen översättning). 

   
I samma diskussionsforum gör en person som kallar sig Thorzdad 
följande insiktsfulla inlägg angående frågan huruvida det är en god 
idé att göra sin hobby till försörjning: 
 

Jag är säker på att det finns många som ångrar att de gjorde sin hobby till ett 
yrke. Det är en stor skillnad mellan att göra något för personlig tillfreds-
ställelse och göra detsamma mot betalning. När det är en hobby har man 
bara sig själv att tillfredsställa och man kan ta sig den tid det kräver och fin-
slipa sina färdigheter som man vill; man kan utforska de vägar som är verkligt 
stimulerande och intressanta. Så fort man gör det i vinstsyfte, som löne-
arbete, blir man tvungen att handskas med andras uppfattningar, åsikter, 

166 http://ask.metafilter.com/97411/Has-anyone-made-their-hobby-their-job-and-NOT-been-happy-
with-the-decision. 
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stress och tidsfrister. Man är inte längre sin egen chef. Sedan är det också 
den företagsmässiga sidan… att marknadsföra sig, räkningar, nätverkande 
etc. Hobbyn kan ganska snabbt förvandlas från kärlek till slaveri, det är 
potentiellt förgiftande. Eller inte. Hur det verkligen blir beror på den mentala 
föreställningen och hur lyckosam man blir (egen översättning). 

 
Att utövandet kan upplevas annorlunda med tiden framkommer 
också i en biografi över Ramones där gitarristen Johnny Ramone efter 
hand förlorade den initiala ”gnistan”: 
 

Johnny hade givit upp hoppet om bandet, artistiskt sett: det var hans yrke, ett 
jobb han gjorde bra och som han skulle fortsätta med ända till slutet. Som 
många andra musiker kände han en enorm skräck för att behöva återvända 
till den riktiga världen; han hade haft nog av skitjobb under 1970-talet. Om 
bandet bara kunde överleva ytterligare några år skulle han äntligen kunna 
pensionera sig (True 2005:217, egen översättning). 

 
Roderick (2006b:176) ställer (som tidigare nämnts) frågan hur det 
kommer sig att personer stannar i en sysselsättning där de blir högst 
medvetna om att de betraktas som varor och också behandlas som 
sådana. Enligt Roderick finns svaret i att många helt enkelt inte har 
särskilt många attraktiva alternativ vad gäller sin försörjning. En 
liknande förklaring går att finna även hos andra. Från intervjuer med 
personer som har spelat amerikansk fotboll på college-nivå men inte 
har lyckats ta sig vidare till den högsta divisionen (NFL) konstaterar 
Parker (1994:301, egen översättning): 
 

Om de fortfarande siktade mot en professionell fotbollskarriär var det inte till 
följd av storslagna drömmar eller kärlek till sporten, utan för att de upplevde 
sig sakna alternativ och/eller ett behov av att förbättra sin sociala ställning 
och ekonomiska situation. 

 
Ett mycket tydligt exempel på hur en gränslös passion sakta men 
säkert kan dö ges av Martin Bengtsson som i den självbiografiska 
boken I skuggan av San Siro berättar om tidig elitsatsning på fotboll 
som förvisso ledde till en kortare proffskarriär i Italien, men också till 
sammanbrott och självmordsförsök.  
 

Att tro att fotboll bara är fotboll är naivt. Idag pumpas det in otroliga mängder 
pengar i fotbollen. Runtomkring i världen jagar man efter talanger att utveckla, 
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och det finns miljontals småkillar över hela världen som drömmer om att bli 
fotbollsstjärnor. Klubbar, förbund och medier, till och med den fotbollsälsk-
ande allmänheten, är alla en del i detta maskineri. […] Men det borde vara 
fler inom idrotten som ifrågasätter hur unga människor behandlas, varför de 
inte får vara egna individer, utan likriktas efter en och samma mall (Bengtsson 
2008:10). 

 
Att utövare inom olika områden likriktas (inte minst genom ritualer 
och socialisering) tas även upp av Robidoux (2001:128, egen översätt-
ning) som – i en idrottslig kontext – konstaterar att ”den konstruerade 
normen diskriminerar inte enbart i termer av kön, utan också i termer 
av etnicitet, övertygelser och färdigheter. Resultatet blir en homo-
geniserad arbetsstyrka skapad på bekostnad av individen.” Även om 
många oreflekterat accepterar och tar till sig den likriktning som 
råder inom ett specifikt utövande finns det bevisligen personer som 
ifrågasätter detta och som också tar avstånd från det; en av de inter-
vjuade i Beckers (1951:144, egen översättning) studie säger: 
 

Jag är faktiskt glad över att lämna [musik-]branschen. Jag är trött på att vara 
med musiker. Det är så många ritualer och ceremonisk skit. Man måste prata 
på ett visst sätt, klä sig annorlunda och bära originella glasögon. Och det 
betyder inte ett jävla dugg mer än att ”vi är annorlunda.” 

 
Att kunna ha sin hobby som ett yrke, tjäna rejält med pengar och få 
uppskattning och vara beundrad kanske framstår som attraktivt för 
människor som befinner sig på utsidan men bland dem som faktiskt 
har en sådan tillvaro verkar inte samma förtjusning råda. Bland de 
fotbollsspelare (såväl nuvarande som före detta aktiva) som Roderick 
(2006b) har intervjuat framträder en tydlig bild av sig själva som 
varor, köttstycken och bara ett nummer bland andra. Även musiker i 
symfoniorkestrar har uttryck en upplevelse av att bara vara en kugge i 
maskineriet (Parasuraman & Purohit 2000). Men trots sådana insikter 
ifrågasätts sällan själva organiserandet av arbetet och de villkor 
många lever under. Robidoux (2001:156, egen översättning) skriver 
följande i anknytning till professionell ishockey: ”Till och med efter 
ett kraschat äktenskap, fjärmande från sina barn, och praktiskt taget 
inga färdigheter för att klara av omställningen till ett liv utanför 
ishockeyn, ges stöd för ligan och dess ideologi.” 
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     Gould et al. (1993:370) menar att det finns en missvisande uppfatt-
ning om att individer som når stor framgång inom exempelvis idrott 
aldrig eller åtminstone mycket sällan upplever stunder av självtvivel, 
ångest och minskat självförtroende. Sanningen är snarare den om-
vända. Studier som har fokuserat på ett eventuellt samband mellan 
personlighet och en viss typ av utövande, t ex musik eller idrott, visar 
motstridiga resultat (Woody 1999). Det verkar emellertid som att 
konstnärliga och idrottsliga utövare kännetecknas av en mix av till 
synes oförenliga egenskaper och personligheter; å ena sidan förefaller 
de vara självsäkra med gott självförtroende, å andra sidan osäkra och 
ytterst sårbara. Musikern Ace Frehley som var mycket framgångsrik 
med rockbandet Kiss berättar: 
 

Jag tog mitt gitarrspelande väldigt seriöst men jag undrade ofta om jag var 
tillräckligt bra. Det hjälpte inte heller att de andra i bandet sällan gav någon 
positiv feedback. Det kändes alltid som att de ville att jag skulle vara bättre, 
som att de förväntade sig mer. Det var förvisso inget som någon sade; det var 
bara något jag kände (Frehley et al. 2011:102, egen översättning). 

 
I detta avseende kan även Ken Dryden (före detta ishockeymålvakt i 
Montreal Canadiens) nämnas, som i sina memoarer beskriver den råd-
ande situationen och stämningen efter det att laget under ett par 
säsonger varit otroligt framgångsrikt: 
 

Flera gånger under den här säsongen har jag upplevt samma gnagande 
stickande känsla – vi kommer inte att vinna det här året. Känslan brukar dyka 
upp efter en dålig match, då tecken och signaler svärmar kring oss med sina 
uppenbara budskap, men inte alltid. Jag har känt det tidigare, under andra 
säsonger men inte så ofta och inte med samma sorts känsla av att om vi 
förlorar är det på grund av oss, ingen annan. Det är inte alls roligt att känna 
hur laget håller på att bryta ihop, att finna svaghet där jag tidigare fann styrka; 
att upptäcka att disciplin och passion kan blekna och ersättas av självbelåten-
het och likgiltighet; att upptäcka att vi inte är så annorlunda som vi en gång 
trodde; att inse att vinst är det väsentliga kortet i detta korthus och utan det, 
eller mindre av det, grumlas den motivation som tidigare var så ren och klar, 
och personliga kvaliteter som en gång var ädla och rikliga förändras radikalt; 
att förstå att jag är en del i detta sammanbrott. […] Glädje förvandlas till för-
pliktelser, tillfredsställelse blir lättnad och anledningen att vinna handlar 
mindre om att segra och mer om att inte förlora (Dryden 2005:7f, egen över-
sättning). 
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Roderick (2006b:151) konstaterar att trots att många – i detta fall pro-
fessionella fotbollsspelare – helt eller delvis uppnår sina drömmar 
och ambitioner kan de uppleva en sorts alienation när de på olika sätt 
är missnöjda med en rådande situation. I likhet med det som Ken 
Dryden ger uttryck för i citatet ovan, hävdar Roderick att spelarna 
kan uppleva misslyckanden vad gäller att leva upp till deras intent-
ioner, förväntningar och idealiserade bilder av sig själva som profess-
ionella idrottare. 
     Ryan (2001:149, egen översättning) som intresserar sig för elitidrotts-
satsningens (i detta fall gymnastikens och konståkningens) baksida, 
skriver följande i anknytning till strävan att få fram vinnare och 
mästare: 
 

Det har varit tillräckligt med självmordsförsök, tillräckligt med ätstörningar, 
tillräckligt med förstörda kroppar, tillräckligt med ångerfulla föräldrar och till-
räckligt med bittra unga kvinnor för att kräva en omvärdering av vad vi gör i 
det här landet i syfte att producera olympiska medaljörer. 

 
Bain (2005:30) som intresserar sig för konstnärsyrket menar att det 
finns ett idealiserande av konstnärer som har sin grund i ett romantis-
erande av deras kreativa förmågor. Hur det än må vara med allmän-
hetens idealiserande, hävdar Bain att åtskilliga konstnärer delar 
samma upplevelser som många traditionella yrkesgrupper, inte minst 
vad gäller arbetsmarknadens alltmer påtagliga ”flexibilisering” i det 
senmoderna samhället.  
 

Inskränkning av privatlivet 
 
En specifik typ av påfrestning kommer av att vara en person som 
många känner igen, oavsett om det rör sig om internationell, nationell 
eller lokal nivå. Påfrestningen i att vara så kallad ”offentlig” i en eller 
annan mening kan innefatta olika aspekter som i olika stor utsträck-
ning är kopplad till svårigheter till och behov av avskildhet samt 
rätten till ett privatliv. Ace Frehley, före detta gitarrist i Kiss, säger: 
”Framgång och succé är inte vad jag trodde att det skulle vara, men 
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så är det väl med det mesta. Jag förstod inte hur mycket jag skulle bli 
tvungen att försaka i mitt privatliv” (Leaf & Sharp 2003:93, egen över-
sättning). Sångaren Paul Di’Anno (f.d. Iron Maiden) delar en sådan 
upplevelse och säger följande i anknytning till kändisskapet: 
 

Jag är inte så förtjust i det här att vara en ”stjärna”; jag vill kunna gå på 
gatorna utan att bli igenkänd men man måste förstå att det inte alltid är 
möjligt. Det är en av de uppoffringar man är tvingad till (Di’Anno 2010:47, 
egen översättning). 

 
Även musikern Duff McKagan, med ett förflutet i Guns N’ Roses, berör 
den oönskade uppmärksamheten som många kända personer erfar: 
 

Det finns inget sätt att förbereda sig inför den underliga och klaustrofobiska 
känslan av att alltid bli igenkänd. Man kan inte träna sig inför det. Den ena 
dagen kan man kila in i en livsmedelsbutik för att köpa ett paket cigaretter – 
nästa dag uppstår hysteri i samma stund som man kliver in genom dörren. I 
teorin började världen och framtiden öppna sig för mig, och pengarna och 
berömmelsen tycktes representera obegränsade möjligheter. I praktiken 
kändes det som om världen krympte omkring mig, eftersom det fanns färre 
och färre ställen där jag kunde röra mig fritt utan att dra till mig uppmärksam-
het och behöva fungera som framför en publik. Jag började känna mig som 
ett djur på zoo: djungelns konung instängd i en bur (McKagan 2012:160f).  

 
Som offentlig person upplevs det svårt att röra sig fritt som andra. 
Man känner sig ständigt iakttagen, uttittad och ibland också på-
hoppad. En fotbollsspelare i Noblet och Giffords (2002:9, egen översätt-
ning) studie berättar: 
 

Uppmärksamheten som man får i det dagliga livet är det jag tycker är 
jobbigast. Bara en sådan sak som att gå till ett café för att äta något, endera 
ensam eller tillsammans med andra; folk stirrar på en… den mesta tiden står 
jag ut med det. Men ibland blir det bara för mycket. 

 
Att inte kunna vandra ostört på gatorna verkar generellt anses vara 
en av de största nackdelarna som följer med kändisskapet; musikern 
Thom Yorke (Radiohead) säger: 
 

Människor kommer fram till mig på gatorna i Oxford och frågar: ”Kan jag få 
din autograf?” Jag har lust att svara: ”Fatta, det är inte för det här som jag 
började [med musik], jag bryr mig faktiskt inte ett skit om du har min autograf 
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eller inte och jag skulle önska att du inte stör mig för om jag vore vem som 
helst på gatan så skulle du inte göra det” (Heatley 2008:64, egen översätt-
ning). 

 
Att många utövare känner sig fångade och inte kan röra sig fritt som 
”vanliga” människor kan, framkommer också när dåvarande is-
hockeyspelaren Wayne Gretzky berättar att hans flickvän Vicky 
stundtals glömmer bort hur situationen är och ibland vill att de ska 
gå till McDonald’s för en hamburgare och han säger att ”jag kan inte gå 
till McDonald’s på lördag eftermiddag, jag skulle inte ens komma 
fram till disken” (Gzowski 2006:61, egen översättning). Dåvarande is-
hockeyspelaren Börje Salming säger å sin sida: 
 

Jag var inte förberedd på den uppståndelse som drabbade mig. Visst var det 
kul att folk tyckte om mig, men jag ville gärna gå in på ett fik och ta en macka 
och en öl utan att massor av folk kom fram och snackade (Salming & 
Karlsson 1991:101). 

 
Det negativa och stundtals påfrestande i att vara en offentlig person 
upplevdes också av musikern Nikki Sixx från Motley Crue då bandet 
befann sig på toppen av sin karriär: 
 

Herregud, så jobbigt det är att gå ut nuförtiden. Jag kan inte gå nedför gatan 
eller till affären utan att bli omringad av fans, som vill prata, eller ha min 
autograf, eller följa med mig hem (Sixx & Gittins 2009:124). 

 
Före detta världsrekordhållaren i höjdhopp Patrik Sjöberg berättar 
om den främst mediala, men också i viss mån den vardagliga, på-
frestande uppmärksamheten och säger: ”Jag känner mig som en apa i 
en för trång bur: alla djävlar står och kommenterar minsta rörelse jag 
gör. Det är fullkomligt olidligt” (Sjöberg & Sjöberg 1994:145). Brian 
Connolly, före detta sångare i Sweet, uppger att den tid då bandet 
hade en rad låtar på hitlistorna kännetecknades av en Beatles-lik-
nande hysteri och på turnéerna förvandlades hotellen till fängelser 
för bandets medlemmar; Connolly sade vid tidpunkten:  
 

Fansen måste förstå att musiker är precis som andra människor. De skiljer 
sig inte från någons bror eller syster. Allt som gör dem annorlunda är den 
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oerhörda mängd publicitet de får. Men bara för att deras ansikten syns över-
allt är de inte övermänskliga (Thompson 2010:119, egen översättning). 
 

Även Stier (2005:85) lyfter fram den negativa upplevelsen av att vara 
en (offentlig) person som andra människor känner igen och i detta 
avseende citeras en före detta tennisspelare som säger: 
 

Jag tror att det kommer att följa en hela livet. Om du sitter i en bar och 
snackar så vet du aldrig om någon lyssnar. Är man en offentlig person som 
jag känner många igen mig och jag kan inte slappna av till hundra procent. 
Kanske blir det en annan sak när jag är sextio, sjuttio, men inte i dagsläget. 
Det finns ju så många galningar i samhället, så man måste vara på sin vakt. 
Vad händer runt omkring? Jag har ganska bra koll på vad som händer där – 
om det finns människor i bakgrunden. Man får ha lite ögon i nacken ibland 
och vara lite misstänksam. Vad vill de här människorna? Jag tror att jag har 
byggt upp en liten mur omkring mig. 
 

Det är också många som vill frottera sig med kändisar. Musikern 
Glenn Hughes berättar om sin begynnande tid i bandet Deep Purple (i 
vilket han spelade bas och sjöng under några år):   
 

1974, när vi alla blev framgångsrika överöstes vi med kvinnor, med gratis 
sprit, med gratis det ena och det andra. Allting var alltid gratis – men i verklig-
heten är ingenting gratis (Hughes & McIver 2011:56, egen översättning). 

 
Musikern Duff McKagan kommenterade Guns N’ Roses enorma fram-
gångar i början av 1990-talet på följande sätt:   
 

Man blir bara förvirrad när [framgången] plötsligt kommer. Först fattar man 
ingenting. Folk kommer fram och smörar, alla vill vara kompis med dig. ”De 
gillar mig”, tänkte jag som faktiskt är rätt osäker innerst inne. Jag började 
undra varför? Kanske var jag rätt hyvens ändå. Men det var inte mig de 
gillade. Det var makten runt mig och alla pengar, stjärnglansen. Då blir man 
förtvivlad (Tengner 2011:442). 

 
En liknande upplevelse har musikern Ace Frehley som minns tillbaka 
på tiden då han var gitarrist i rockbandet Kiss: 
 

Närhelst vi åkte ut på turné behandlade människor mig annorlunda eftersom 
jag var en rockstjärna, men mina kompisar förstod att jag ville bli behandlad 
som vem som helst. Jag behövde verkligen en paus från min [spaceman-] 

 481 



karaktär för ibland kändes det som att jag var på väg att förlora min identitet. 
Avskildhet var viktigt för mig… (Frehley et al. 2011:185, egen översättning). 

 
Förmodligen är det inte bara de stora stjärnorna inom olika områden 
som upplever att människor runt omkring intresserar sig för dem och 
deras förehavanden; sannolikt upplever även mindre berömda och/ 
eller lokala celebriteter detsamma, om än i mindre skala. I Mac-
Donalds (2012:109f) studie av yngre semiprofessionella ishockeyspel-
are, som går på vad som kan jämföras med idrottsgymnasium och 
befinner sig på gränsen till den högsta nivån, framkommer det att 
många vill bekanta sig med spelarna och inte sällan ge sken av att de 
skulle vara kompisar. En av de intervjuade, Bobby, säger att folk helt 
plötsligt beter sig som de känner honom och de skickar sms till 
honom som om de vore gamla vänner.  
 

Inflytande och självbestämmande 
 
Rapuano (2009:634) menar att en försörjning på det stora intresset kan 
vara ”arbete förklätt till hobby”. Smith och McKinlay (2009:32f) argu-
menterar å sin sida för att det råder en missuppfattning om att det 
som kallas ”kreativt arbete” – såsom att måla tavlor, skriva böcker, 
komponera musik, spela teater och så vidare – skulle vara väsenskilt 
från det arbete som utförs av rörmokare, trädgårdsmästare eller 
tekniker. Å ena sidan påstår de att allt arbete innefattar vissa kreativa 
element; å andra sidan hävdar de att kreativiteten inom de så kallade 
kreativa yrkena inte är så omfattande som det vid första anblicken 
förefaller. I detta avseende talar Smith och McKinlay (2009:32f) om 
”institutionalisering av det unika.” För många består utövandet av 
rutinmässiga inslag till följd av vissa genrers eller skolbildningars 
ramar, regler och normer. På så vis är kreativt arbete hantverkslik-
nande. Smith och McKinlay (2009:33, egen översättning) konstaterar:  
 

[Arbetet] kräver att man håller sig inom en viss tradition eller etablerad form 
som fungerar som ett förkroppsligande och institutionaliserande av en upp-
sättning normativa regler som individen måste lära sig och följa. När individen 
väl har lärt sig stilen eller tekniken finns det utrymme för ”innovation” och tolk-
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ning som kan skilja sig från vedertagen standard, och som speglar individens 
särdrag eller ger uttryck för en ny skolbildning som individen delar med upp-
hovsmän eller revolutionärer inom området.  

 
Att hålla sig inom en viss tradition eller etablerad form, som Smith 
och McKinlay (2009) talar om, framkommer också delvis i Rapuanos 
(2009) studie av irländsk folkmusik och ”pubspelningar”. Rapuano 
hävdar att det har skett ett ökat intresse – inte minst bland turister – 
för att besöka uppfattat genuina irländska pubar och där få ta del av 
den irländska traditionen av spontant musicerande. Detta innebär att 
det historiskt spontana musicerandet som traditionellt har handlat 
om samvaro och glädje i musikens tecken på den lokala puben har 
förvandlats till en sorts affärsidé i vilken musikerna tvingas rätta sig 
efter önskemål från pubägare och turister. Här gäller det att förmedla 
en bild (illusion) av den autentiska irländska puben där musiken som 
framförs också måste överensstämma med vad besökarna förväntar 
sig. Det egna inflytandet angående vad man vill och tillåts spela 
minskar drastiskt när musicerandet sker på ekonomiska premisser till 
skillnad från personlig tillfredsställelse. 
 

En signifikant ökning av kommersialiserad turistorienterade pubspelningar 
skiftar fokus från personlig njutning på fritiden till standardiserad rationell 
produktion för ekonomisk vinning (Rapuano 2009:627, egen översättning). 

 
Att många som försörjer sig på sin passion och befinner sig i en till 
synes avundsvärd sits inte har något direkt inflytande eller med 
andra ord saknar kontroll i och över arbetet står helt klart. Sångaren 
Ronnie James Dio beskriver sitt missnöje med utvecklingen i Rainbow, 
vilket ledde till att han omsider slutade i bandet: 
 

Han [Ritchie Blackmore, bandets grundare] ville att vi skulle bli mer av ett 
popband. […] Visserligen hade jag fria händer att komponera det jag ville 
men jag saknade inflytande över bandet. […] Det är trots allt Ritchies band 
och det är han som bestämmer (Popoff 2005a: 76f, egen översättning). 

 
Kee Marcello, som övertalades att lämna bandet Easy Action till för-
mån för Europe med löfte om att få inflytande över den musikaliska 
inriktningen och få vara högst involverad i låtskrivandet, redogör för 
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en liknande situation i vilken hans kompositioner till största del ändå 
avvisades: 
 

Stjärnproducenten Ron Nevison [som skulle producera uppföljaren till The 
Final Countdown] fick en miljon dollar, lyssnade igenom alla våra demos och 
läste lagen för mig. ”Med tanke på situationen och hur [sångaren och bandets 
huvudsakliga kompositör] Joey är kommer du bara att få med en låt”, sa 
Nevison. Lex Europe, London, våren 1988. Presenterad av en amerikansk 
producent som fått klara direktiv inför inspelningen av Out Of This World, min 
första studioplatta med bandet. ”Var nöjd med det”, sa Nevison. Det var inte 
därför jag signade upp. Jag tackade ja till Europe för att [managern] Thomas 
Erdtman hade garanterat min roll i bandet. Han vann över mig när han pump-
ade mig full av löften om att jag skulle få vara med och påverka bandets 
musikaliska utveckling. Mina låtidéer skulle bedömas på samma sätt som 
Joeys, och jag såg ett scenario där Joey och jag gjorde det här ihop. Jag blev 
övertalad att lämna Easy Action just när det var på väg att hända grejer i 
USA… Nu började jag tvivla på att beslutet varit rätt och jag kände kalla kårar 
av ångest utmed ryggraden (Marcello & Johansson 2011:157). 

 
Den åsikt som Ronnie James Dio och Kee Marcello ger uttryck för 
ovan överensstämmer mycket väl med arbetsvillkoren bland scen-
artister vid teatern och Torkelson (1998:115) fastställer: 
 

Ska någon utöva inflytande riskerar det att bli på andras bekostnad. Ofta är 
det den konstnärliga ledningen som fattar besluten, och artisterna får lära sig 
acceptera detta som en naturlig del i yrket. Det egna inflytandet får stå åt 
sidan. 

 
Rotella och Newburg (1989:59, egen översättning) som intresserar sig 
för idrottsutövande delar Torklesons påstående och konstaterar: 
 

De idrottare som bestämmer sig för att delta i lagidrott behöver vara med-
vetna om de uppoffringar som följer, såsom att avsäga sig mycket av den 
kontroll och det beslutsfattande som påverkar deras idrottsliga karriär. Dessa 
sorters uppoffringar är förmodligen de svåraste för en idrottare att acceptera. 
Lagidrottare tenderar att värdera sig själva utifrån speltid. De som förbinder 
sig till ett lag måste inse att de kan tvingas acceptera en position eller roll som 
inte upplevs idealisk. Deras åtagande och engagemang måste vara starkt för 
att de ska kunna genomlida tider när speltid helt enkelt inte erbjuds. 

 
I Carl Linnaeus (2013) biografi över rockbandet Kiss framgår det tyd-
ligt att det sedan länge är Paul Stanley och Gene Simmons som styr 
skutan och att de övriga medlemmar som under årens lopp har 

 484 



passerat revy inte har tillåtits något större inflytande på vare sig det 
konstnärliga uttrycket, de karriärmässiga besluten eller de ekonom-
iska aspekterna. Vissa tidigare medlemmar – som gitarristen Bruce 
Kulick – har haft lättare att acceptera detta än andra, som i synnerhet 
trummisen Eric Carr (1950–1991) som under sina elva år i bandet 
aldrig kände sig som en fullvärdig medlem vars åsikt var lika mycket 
värd som de andras; Bruce Kulick minns tillbaka till tiden då han 
nyligen hade blivit officiell medlem i Kiss som precis inlett en stor 
turné: 
 

Gene och Paul åkte tillsammans i en limousin och jag och Eric åkte i en 
annan. Därför fick jag ta del av alla Erics klagomål, vilka jag aldrig riktigt 
förstod. Vi bodde på första klassens hotell och flög alltid första klass och här 
satt vi i limousin och Eric bara klagade. Det gjorde mig upprörd och förvånade 
mig. Jag försökte att ignorera det. Efter några dagar sa jag: ”Förstår du inte 
hur lyckliga vi är över att få vara här?” Jag hade ännu inte blivit inssatt i 
politiken inom Kiss, men snart förstod jag varför han kände sig åsidosatt. Alla 
band har en rangordning. Eric var dock inte nöjd med det och den delen av 
hans personlighet förstod jag aldrig riktigt. Själv visste jag min roll, vilket fick 
Eric att ibland tro att jag var på Genes och Pauls sida och var emot honom, 
men jag var bara villig att rätta mig in i ledet. Eric kände sig ofta frustrerad 
över att han inte fick vara mer delaktig i låtskrivandet, vilket jag kan förstå. 
Gene och Paul delade upp det mellan sig och det var svårt att ta del av den 
kakan. Emellanåt tog Eric det väldigt hårt, vilket fansen aldrig såg. De såg 
bara sidan av Eric som alltid var uppsluppen och väldigt tillgänglig” (Linnaeus 
2013:253). 

 
Groce (1989:406) slår fast att som musiker vill man vara framgångsrik 
i den musikaliska världen som man dessvärre har liten kontroll över. 
Att andra bestämmer över utövande i varierad omfattning förefaller 
inte vara ovanligt och det skapar ofta besvikelse och ilska. Dåvarande 
sångaren i Sweet Brian Connolly kommenterar det faktum att skiv-
bolaget i början av bandets karriär anlitade studiomusiker för att 
spela in själva musiken på singlarnas A-sidor, medan bandmedlem-
marna själva tilläts spela endast på B-sidorna: 
 

Det finns inget värre än att vara en frustrerad musiker. Nu är jag i och för sig 
egentligen inte musikern i bandet, men självklart är det frustrerande. Visst, 
det är toppen att ha hitsinglar. Det ger inkomst och prestige, men det finns 
också en musikalisk aspekt. Varför ägna fem år åt att lära sig spela gitarr? 
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Någon gång i karriären borde man få göra det man är kapabel att göra 
(Thompson 2010:145, egen översättning). 

 
För kontrakterade musiker har skivbolaget ifråga vanligtvis mycket 
stort inflytande över den konstnärliga inriktningen. Är man inte nöjd 
med de låtar en artist har komponerat säger man helt enkelt nej till att 
ge ut dessa på skiva, vilket kan exemplifieras med Europe och deras 
försenade album Prisoners in paradise vars ursprungliga musikaliska 
inriktning var betydligt hårdare (Kling 2012). För Europes del känne-
tecknades denna period av att skivbolaget Sony beordrade bandet att 
ta hjälp av externa professionella låtskrivare, vilket i sin tur klar-
gjorde ”motsättningen mellan vad andra vill att Europe ska vara, och 
hur bandet själv vill presentera sig” (Kling 2012:340). 
     En av de intervjuade musikerna i Kubacki och Crofts (2011:813) 
studie säger att det enda som är konstnärligt tillfredsställande är att 
spela tillsammans med det egna bandet, spela egen vald musik som 
man komponerat själv och helt enkelt kunna tacka nej till alla yttre 
erbjudanden. Verkligheten är vanligtvis något, eller till och med helt 
annorlunda; artisters egna kompositioner avvisas inte sällan från 
skivbolag till förmån för låtar skrivna tillsammans med, eller enbart 
av externa professionella låtskrivare (som bevis räcker det att bara 
titta på vilka namn som står angivna som kompositörer till de låtar 
som finns på ett stort antal artisters skivor). Det är inte heller alldeles 
ovanligt att studiomusiker ersätter ett bands egna medlemmar under 
skivinspelningar. Detta faktum belyser även trummisen Herman 
Rarebell (f.d. Scorpions) som säger att ”fansen skulle verkligen bli för-
vånade om de visste hur många skivor som är inspelade av andra 
musiker än de som ingår i bandet ifråga” (Rarebell & Krikorian 
2011:39, egen översättning). Sammantaget handlar det – från skivbolag-
ens sida – dels om att få till stånd en produkt (skiva) med god försälj-
ningspotential (därav professionella externa låtskrivare med gott re-
nommé), dels om att denna produkt produceras snabbt och kostnads-
effektivt (därav anlitandet av erfarna och skickliga studiomusiker).  
     I Groces (1989) studie av musiker inkluderas såväl sådana som 
spelar covers (dvs. låtar som andra artister har gjort kända) som 
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sådana som komponerar sitt eget material. De som uppträder med 
andras låtar tenderar att i huvudsak betrakta sig själva som under-
hållare, inte som konstnärliga utövare. Dessa uppvisar också en tyd-
lig instrumentell inställning till utövandet:  
 

…de som uppträder med andras låtar ser sig själva som tekniker, kompetenta 
musiker som snabbt, utan ansträngning och på egen hand lyckas lära sig de 
stundtals komplicerade arrangemangen i samtida rocklåtar. Majoriteten av 
dessa berättade att repetitioner med bandet var något man ”tolererade”, inte 
såg fram emot. Den här åsikten förefaller förenlig med uppfattningen om att 
det handlar om att dra in pengar; att ägna timmar åt att gång på gång spela 
samma låtar anses inte som väl spenderad tid. Som Jack (trummis) beton-
ade: ”Vi försöker klara oss med så lite repetition som möjligt eftersom det inte 
är det som genererar pengar” (Groce 1989:396, egen översättning).  

 
Det är förståeligt att många inte upplever samma (konstnärliga) 
känsla av att spela välkända (och populära) låtar som till exempel 
Lynyrd Skynyrds ”Sweet home Alabama”, Creedence Clearwater Revivals 
”Proud Mary” eller Deep Purples ”Smoke on the water” i jämförelse 
med att få uppträda med låtar de själva har komponerat. Joey 
Tempest, sångare i Europe, säger att ”redan från första dagen när vi 
bildade bandet började jag ta med egna låtar till replokalen, vilket 
berodde på att jag tyckte att det var så tråkigt att spela covers.”167 På 
motsvarande sätt säger Herman Rarebell (f.d. trummis i Scorpions) an-
gående de inledande stegen i musikbranschen i början av 1970-talet:  
 

Så här var jag nu, en tysk i London som försökte skapa sig ett namn i musik-
branschen. Jag spelade med olika band den här tiden men det var inget som 
verkade särskilt lovande. […] Inom mig visste jag vad det var jag ville spela 
och vilken typ av band jag ville vara med i. Att endast spela andras musik 
[covers] resten av livet var inget alternativ. Jag ville betydligt mer än så 
(Rarebell & Krikorian 2011:42, egen översättning). 

 
Det finns fler exempel på musiker som känner att de vill eller till och 
med måste spela egna låtar, istället för de covers som de allra flesta 
nystartade band börjar med. James Hetfield, sångare och gitarrist i 
Metallica, minns att medlemmarna i ett av hans tidigare band – 
Obsession – bara ville spela andra artisters låtar, vilket så småningom 

167 Sweden Rock Magazine, nr. 92, april 2012. 
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inte var tillräckligt för Hetfield som valde att sluta i bandet: ”…jag 
ville börja skriva lite egna låtar och de var inte intresserade av det” 
(Wall 2012:51).  
     I rock- och popmusikens inledning och utbredning på 1950- och 
1960-talen var gränsdragningen mellan covers och originalmusik 
dock inte lika angelägen och viktig. Olika väletablerade artister spel-
ade ofta in samma låtar som i exemplet med ”Blue suede shoes” – en 
rocklåt komponerad och utgiven av först Carl Perkins år 1956 och 
senare samma år av Elvis Presley. ”Blue suede shoes” har under åren 
spelats in av många artister, inkluderat berömda sådana som t ex 
Buddy Holly, Jimi Hendrix, Motörhead och Black Sabbath. Gregory 
(2012:34) tar också upp temat covers kontra originalmusik och kon-
staterar att Rolling Stones första skiva innehåll bara en låt som med-
lemmarna själva (i detta fall Mick Jagger och Keith Richards) hade 
komponerat, resterande var i huvudsak versioner på andra artisters 
(kända) låtar. Med tiden har emellertid fenomenet att olika välkända 
artister mer eller mindre samtidigt släpper versioner av samma låtar 
(som i fallet med bland andra ”Blue suede shoes”) upphört.  
     Många av de som börjar med att spela in andras låtar övergår allt 
eftersom till att spela in mer eget komponerat material som i fallet 
med nämnda Rolling Stones. Gregory (2012) uppmärksammar emeller-
tid att för den tidiga och pop- och rockpubliken var själva låtarna ofta 
”viktigare” än de uppträdande artisterna: 
 

De tidiga cover-banden i England erbjöd live-versioner av de mest aktuella 
och populära låtar som fanns på hitlistorna, och cover-bandens popularitet 
hos publiken på den tiden tyder på att publiken var nöjd och belåten med att 
betala för att få höra reproduktioner av samtida hitlåtar. Trots att de flesta 
unga vid denna tidpunkt hade råd att köpa skivor, erbjöd cover-banden 
spänningen av live-musik tillsammans med möjligheten och upplevelsen av 
att få dansa. Det här var i en tid då idén om diskotek fortfarande var i sin linda 
(Gregory 2012:34, egen översättning). 

 
Bland dem som vill komponera egen musik och uppträda med egna 
låtar finns ett konstnärligt kreativt inre behov som inte kan tillfreds-
ställas genom att i huvudsak spela andra musikers låtar. På en direkt 
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fråga om man kan tänka sig att spela i ett cover-band svarar en 
musiker i Groces (1989:404, egen översättning) studie följande: 
 

Nej, nej. Jag har haft den möjligheten men jag tackade nej utan att tveka. Jag 
vet att jag skulle klara av att spela låtarna men det är ingen utmaning i det 
och det finns ingen glädje i det. 

 
Det är svårt att hävda konstnärlig integritet som cover-musiker och 
frågan är om inte dessa personer innerst inne helst skulle vilja komp-
onera och framföra eget material. En musiker som skriver sina egna 
låtar säger att ”vem som helst kan spela covers. Men med original-
låtar, man måste själv skapa, det måste komma inifrån en själv, man 
måste sätta sin egen känsla på dem… det känns helt enkelt som att 
det är en större utmaning att skriva egna låtar” (Groce 1989:400, egen 
översättning). En annan musiker säger följande om dem som spelar 
covers: 
 

…jag ser det inte som särskilt kreativt. Det kan inte vara [själv-]förverkligande 
att luta sig tillbaka och spela sådant som någon annan redan har skapat. Det 
är ungefär som att ta en författares roman och bara kopiera den i sin ord-
behandlare (Groce 1989:403, egen översättning). 

 
En liknande omständighet uppmärksammar Rapuano (2009) i en 
studie av musiker som uppträder på irländska pubar, där besökarna 
– som till stor del består av turister – har tydliga förväntningar vad 
gäller musiken som framförs. En av de intervjuade säger: 
 

Nyligen lade jag märke till att turistaktiga ställen som Doolin är ett Mekka för 
turisterna; musikerna som spelar där får betalt, låtarna och framträdandena är 
inte särskilt spännande då de gör samma sak kväll efter kväll efter kväll. Det 
kommer enorma mängder turister från Europa, Amerika och Australien och 
det är det enda publiksegment de spelar för. Från den stund musikerna får 
betalt blir det precis som att lägga en slant i jukeboxen (Rapuano 2009:629, 
egen översättning). 

 
Det ständiga reproducerandet av specifika (och välkända) låtar eller 
genrer (på t ex barer och pubar) anses leda till en mer eller mindre in-
strumentell inställning till utövandet som tämligen snabbt förmodas 
bli repetitivt. I anknytning till detta säger trummisen i Backyard Babies 
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Peder Carlsson följande om de som spelar dansbandsmusik där en 
stor del av repertoaren utgörs av just covers: 
 

Jag kan inte tänka mig att en dansbandsmusiker brinner för att spela. Det är 
bara något han eller hon tjänar pengar på och så är det inte för oss (Bogerius 
2005:85). 

 
På frågan varför vissa musiker väljer att spela covers tror många att 
det beror på pengar, i kombination med att det helt enkelt är lättare 
att få spelningar på klubbar och barer om man spelar välkända och 
uppskattade låtar i jämförelse med eget komponerat material. Även 
om man som musiker redan inledningsvis har ambitionen att kom-
ponera och framföra egna låtar visar det sig att majoriteten av nu-
mera etablerade pop- och rockmusiker började sina karriärer med en 
repertoar bestående av covers i varierad omfattning (Gregory 
2012:82). Tony Iommi (gitarrist i Black Sabbath) säger följande angå-
ende sin inledande karriär i musikbranschen, då i bandet The Rest: 
 

Vi gjorde massor med coverlåtar. På Shadows, på Beatles och kanske på 
[Rolling] Stones, mer eller mindre direkt från Top 20. För att få spelningar var 
man tvungen att spela poppiga saker (Iommi & Lammers 2013:34). 

 
Steven Tyler – sångare i rockbandet Aerosmith som med tiden blev 
mycket framgångsrikt – berättar om medlemmarnas tidiga inställning 
och strategi, baserad på Tylers tidigare negativa erfarenheter av att 
spela covers på olika klubbar: 
 

Jag hade ägnat sex år åt att spela på klubbarna i New York och jag visste hur 
utmattande och frustrerande det är. Så med Aerosmith skydde vi klubb-
scenen som pesten. Det är en fälla. Pengarna är okej – tusen dollar i veckan 
är en hyfsad lön – men att köra fyra set per kväll (á 45 minuter även om 
klubben är halvtom), två veckor i sträck, spela andras låtar, det bryter ner en. 
Ingen tid att repa, komponera, utveckla nytt material. Folk skriker ”Spela 
’Maggie May!” och ”Kan ni några Creedence-låtar, era jävlar?” […] När vi 
började måste det ha funnits fem tusen rockband enbart i Boston-området 
som försökte slå igenom. För att sticka ut från mängden måste man utveckla 
en egen identitet och det gör man inte genom att spela andras låtar (Tyler & 
Dalton 2011:98f, egen översättning). 
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Motviljan att uppträda med andra artisters låtar framkommer även i 
Biff Byfords (Saxon) memoarer där han berättar om hans tidigare 
band Coast och dess medlemmars inställning och drivkraft: 
 

Vårt huvudsakliga mål här i livet var att Coast skulle få ett skivkontrakt, kom-
ponera egna låtar och inte spela covers som de andra banden i Yorkshire, 
vilka vi betraktade som pub-band som förvisso tjänade bra men som praktiskt 
taget hade sålt sin själ (Byford & Tucker 2007:33, egen översättning).  

 
Att välja (eller tvingas) att vara ett cover-band kan mycket väl vara ett 
resultat av rådande omständigheter som man som musiker faktiskt 
inte har särskilt stora möjligheter att påverka. Gregory (2012:41, egen 
översättning) skriver följande om bandet Rain som anses vara ett av de 
allra första så kallade tribute-banden: 
 

…bandet bildades i mitten av 1970-talet då [Mark Lewis] slog sig samman 
med fyra lokala musiker för att uppträda live med en repertoar innehållande 
ett stort antal Beatles-låtar. Rains ursprungliga ambition om att säkra ett skiv-
kontrakt lyckades inte och slutligen, i samband med stegrande nostalgi som 
ledde till än större efterfrågan på Beatles-låtar, inriktade de sig enbart på den 
delen av sitt uppträdande. 

 
Som i exemplet ovan med bandet Rain är det troligt att majoriteten av 
rock- och popmusiker inledningsvis drömmer om och strävar efter en 
framgångsrik karriär där det egna musikaliska skapandet står i 
centrum. Gregory (2012:79, egen översättning) konstaterar: ”Ingen av 
de musiker jag har intervjuat började spela ett instrument i syfte att 
gå med i ett tribute-band…”  
     Det förefaller inte ovanligt att musiker som uteslutande spelar i 
tribute- eller cover-band är mycket skickliga och somliga har också 
erfarit viss framgång tidigare i sina karriärer, till exempel med egna 
kompositioner eller som studiomusiker (Gregory 2012:83f). Trots viss 
framgång är det svårt att överleva i en ytterst trendkänslig bransch 
där utbudet så att säga överstiger efterfrågan. 
 

Ett hyllande [dvs. det som tribute-band ägnar sig åt] kan å ena sidan innebära 
att man måste ge upp sina konstnärliga ambitioner och offra en del av sin 
kreativitet, men pressen att tjäna pengar på originalkompositioner [dvs. egna 
låtar] kan å andra sidan leda till ohälsosamma nivåer av anspänning och 
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frustration. Ett imiterande erbjuder i alla fall en potentiell regelbunden in-
komst. De som väljer denna väg med en intention att återvända till en karriär 
som originalartist kan emellertid upptäcka att valet att bli ett tribute-band 
effektivt stänger en sådan möjlighet (Gregory 2012:84, egen översättning). 

 
För somliga bleknar de musikaliska ambitionerna om en framgångs-
rik karriär baserad på egna kompositioner allt eftersom de erfar att 
signifikanta personer (t ex konsertarrangörer och publik) samt företag 
(t ex skivbolag) inte visar tillräckligt intresse. För att kunna hålla sig 
kvar inom området väljer då somliga att bli ett tribute-band medan 
andra väljer att bli ett cover-band. En musiker som uppträder med 
andras låtar säger: 
 

I Green River och området runt omkring vill folk höra covers. När de går ut vill 
de höra låtar som de är bekanta med. De är inte intresserade av att lyssna på 
en om man spelar sådant som de inte känner igen. Om vi spelade låtar de 
inte har hört förut skulle vi inte tjäna några pengar (Groce 1989:394, egen 
översättning). 

 
I Gregorys (2012:89f, egen översättning) studie av musiker som spelar i 
tribute-band berättar Dave, en av de intervjuade, om den händelse 
som utgjorde startpunkten för att inleda en karriär som tribute-
musiker i bandet The Sex Pistols Experience istället för att kämpa vidare 
med egna låtar: 
 

För mig kom vändpunkten efter att ha rest i tre timmar för en spelning. […] Vi 
kom till stället, satte upp utrustningen och väntade på att publiken skulle 
komma – såsom den hade gjort i vår hemstad. […] Vi genomförde spelningen 
inför bara åtta personer, varav fyra hade följt med oss hemifrån, Vi hade ut-
arbetat och bekostat affischer och flygblad som inte kom till användning; rese-
kostnaden och ansträngningen var till ingen nytta alls, ingen vinst på något 
sätt. För att strö extra salt i såren fick vi lägga ut 50 pund för hyra av PA-
anläggning för det här ”nöjet”. Jag kom till slutsatsen att om jag skulle offra 
mina helger, inte träffa min flickvän eller mina kompisar som normala männ-
iskor gör, kunde jag lika gärna lägga ner tanken på att spela egna låtar, köra 
huvudet i väggen, och istället spela cover-versioner på populära låtar; upp-
träda inför hyfsat stor publik, ha kul OCH få betalt. 

 
Enligt citaten ovan upplevs det mer eller mindre omöjligt för somliga 
att överleva som musiker om man inte accepterar och anpassar sig till 
det som en potentiell publik (och arrangör) förväntar sig. I samma 
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anda säger en kompromissande jazzmusiker i Beckers (1951:140, egen 
översättning) studie följande om publiken han uppträder inför och hur 
den påverkar villkoren för yrkesutövandet: 
 

Visst, de är en jävligt töntig skara men vem fan betalar räkningarna? Det är 
de [publiken man spelar för] som gör det, så man måste spela sådant som de 
vill höra. Jag menar, vad fan, det går inte att försörja sig om man inte spelar 
för dessa töntar. […] De fattar ingenting. […] Om man vill tjäna några pengar 
måste man behaga dem. […] Jag vill leva gott. Jag vill tjäna pengar. …det är 
ingen vits att kämpa emot, man måste bli kommersiell. Jag menar, det är 
töntarna som står för ens lön, så det är lika bra att vänja sig vid att det är dem 
man ska göra nöjda. 

 
Att ge avkall på en förmodad önskan om konstnärlig integritet kan 
mycket väl leda till den instrumentella inställningen som många 
cover-musiker förefaller ha (alternativt med tiden utvecklat) gente-
mot utövandet. De musiker som betraktar musicerandet enbart i 
termer av arbete – i jämförelse med de musiker som ser musicerandet 
som endera en hobby eller en kombination av hobby och arbete – är 
mer motiverade av den ekonomiska ersättningen (yttre motivation) 
än av den potentiella glädjen (inre motivation) som kommer av utöv-
andet (Juniu et al. 1996:53f). Dessa personer upplever också att utöv-
andet är förknippat med en hög grad av skyldigheter och ansvar. 
     Upplevelsen av skyldigheter, ansvar och brist på egenkontroll, 
eller med andra ord att det är någon annan som bestämmer och att 
inte ha något direkt inflytande i eller över arbetet, framkommer ex-
empelvis då Rudy Sarzo, avlönad basist i Ozzy Osbournes turnéband, 
återger de tydliga instruktioner han fick från Osbournes manager: 
 

Innan soundcheck ville Sharon [managern] att jag skulle komma till logen. 
”Rudy, Ozzy är lite besvärad av dina upptåg på scenen” förklarande hon 
lugnt. ”Som du vet härstammar han från den konservativa hårdrockskolan och 
han tycker att du rör dig för mycket över scenen. Så det här är reglerna: Du 
får inte stå framför Ozzy. Om han står framför dig och backar så backar du 
också. Du får inte gå över till Randys [gitarristen] sida av scenen. Du får inte 
vända ryggen mot publiken eller sätta upp foten på trumpodiet (Sarzo 
2008:45f, egen översättning). 
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Även om personer kan ha viss kontroll i själva utövandet kan inflyt-
ande saknas vad gäller omständigheter omkring det. Thompson 
(1999:175) konstaterar att den mest svårhanterliga sidan vad gäller 
utövandet för – i detta fall – professionella ishockeyspelare är att de 
sällan har ett val angående var (dvs. för vilket lag) de ska spela. 
Uttagningsprocedurer (draft), byte och försäljning (transfer) av spelare 
gör att omständigheterna kring utövandet blir en bekymrande aspekt 
som är ständigt närvarande och påverkar tillvaron inte bara för utöv-
aren själv, utan även för resterande del av familjen. Roderick (2006b) 
konstaterar att yrkesmässig omplacering (byta lag) och omlokaliser-
ing (byta arbetsort) kan få djupgående konsekvenser för familjen och 
dess medlemmar: 
 

Det kan medföra att barnen måste byta skola och partnern måste byta jobb. 
Dessutom kan det medföra olika problem som är förbundna med att sälja och 
köpa fastigheter på den föränderliga fastighetsmarknaden (Roderick 2006b: 
135, egen översättning). 

 
Haunschild och Eikhof (2009:166) påpekar att för även skådespelare 
vid teatern (i likhet med ishockey- och fotbollsspelare) är flexibilitet i 
tid och rum mycket viktigt. De som ingår i ensemblen vid de större 
teatrarna stannar i genomsnitt fem år (yngre personer mellan två och 
tre år) innan de söker sig vidare till företrädesvis än större teatrar. 
Detta innebär att skådespelarna med viss regelbundenhet flyttar till 
nya städer, vilket medför svårigheter att rota sig och fatta långsiktiga 
beslut angående olika aspekter i privatlivet. Ett konkret synliggör-
ande av bryderier angående livet utanför yrkesutövandet är boendet 
– ofta föredrar skådespelare att hyra, istället för att köpa, en bostad. 
Skälet till att man helst hyr sin bostad är att man tämligen snabbt ska 
kunna flytta till en annan stad. Att vara beredd på snabba föränd-
ringar, som i många fall har med arbetets osäkerhet att göra, fram-
träder också i Börje Salmings redogörelser för den första tiden som is-
hockeyproffs i det kanadensiska laget Toronto Maple Leafs: 
 

Till att börja med bodde [dåvarande flickvännen] Margitta, jag och Inge 
[Hammarström, som värvades till NHL i samma veva som Börje Salming] på 
hotell Westbury nära [arenan] Maple Leaf Gardens, det var mest praktiskt för 
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man visste ju aldrig hur länge vi skulle bli kvar. Men ganska snart när serien 
kom igång förstod både jag och Inge att vi inte skulle trejdas [bli bortbytta] i 
första taget. Vi skulle inte behöva flytta den första säsongen i alla fall, så jag 
och Margitta skaffade en fyra en bit från centrum… (Salming & Karlsson 
1991:83). 

 
Haunschild och Eikhof (2009:166) hävdar att skådespelare bör vara 
rumsligt flexibla – det vill säga villiga och beredda att flytta, alter-
nativt pendla – under åtminstone de första 20 åren i yrket. Den rums-
liga flexibiliteten påverkar naturligtvis inte bara utövaren själv, utan 
också dennes eventuella familj. En skådespelare i Haunschild och 
Eikhof (2009:167, egen översättning) studie säger angående förekom-
sten av att behöva flytta: ”Så här satt vi i bilen igen; alla fyra grät när 
vi lämnade vår hemstad. Men så är livet.” Att tvingas flytta och kon-
sekvenser av det uppmärksammas även av Thompson (1999:176, egen 
översättning) som i anknytning till professionell ishockey skriver: 
 

På grund av klubbyten måste familjen flytta till nya städer för att kunna vara 
tillsammans. Medan spelarna kommer till ett redan existerande socialt nät-
verk, har fruarna begränsade möjligheter att knyta nya vänskapsband.   

 
Problematiken för den medföljande familjen – och i synnerhet 
partnern (vanligtvis hustrur eller flickvänner)168 – utvecklas något av 
en före detta professionell fotbollsspelare som säger angående 
konsekvenserna av att behöva flytta till en ny stad: 
 

Jag tror inte att det är något problem för spelarna. För när en spelare kommer 
till en ny klubb får han tjugo nya vänner, hans lagkamrater. Däremot är det 
tufft för familjen, i synnerhet för fruarna. Jag har hört om fruar som blivit 
deprimerade. Jag menar, de kan ha flyttat till ett ställe där hon inte känner 
någon alls och de kanske har småbarn. Fruarna kan bli fruktansvärt uttråk-
ade. Grabbarna är ute varje morgon och tränar; han har kul tillsammans med 
de nya lagkamraterna, så det är inte särskilt svårt för honom. Sådant som att 
ordna med ny skola åt barnen och inskolning ligger alltid på fruarnas ansvar. 
Det kan bli väldigt tufft för dem (Roderick 2006b:139, egen översättning).  

 
En försörjning (karriär) inom somliga områden – som exempelvis 
idrott och teater – kännetecknas av såväl horisontella som vertikala 

168 Det förefaller vanligare att partnern till manliga idrottare anpassar sig i större utsträckning än 
partnern till kvinnliga idrottare. 
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förflyttningar som kan vara svåra för individen att planera för och 
förutse. En horisontell förflyttning handlar vanligtvis om att fysiskt 
flytta från en stad till en annan, vars upprinnelse kan vara såväl 
tvingande (t ex ishockeyspelaren som mot sin vilja blir såld till en 
annan klubb) som frivillig (t ex skådespelaren som välkomnar ett er-
bjudande om anställning). En tvingande horisontell förflyttning, t ex 
att som ishockey- eller fotbollsspelare bli såld till en annan klubb kan 
kategoriseras som en form av misslyckande. Att bli bortbytt eller såld 
är ett tecken på att det klubben får i utbyte (en annan spelare eller 
pengar) är av större värde, något som kan få den drabbade spelaren 
att uppleva känslor av personligt misslyckande (Ball 1976:730).  
     En vertikal förflyttning – som för all del kan vara sammankopplad 
med en horisontell förflyttning – handlar om rörelser uppåt eller 
nedåt på den skala som markerar karriärmässig framgång. Det kan 
exempelvis handla om en mindre känd sångare som erbjuds arbete 
hos ett etablerat och framgångsrikt rockband, som i fallen med Tim 
Owens och Judas Priest (Popoff 2007) respektive Brian Johnson och 
AC/DC (Engleheart & Durieux 2006). Det kan givetvis också handla om 
motsatt vertikal förflyttning som att inte få förnyat skivkontrakt eller 
bli skickad till ishockeyklubbens farmarlag. Roderick (2006b:28) hän-
visar horisontella och vertikala karriärförflyttningar till de ”nya 
flexibla anställningsvillkor” som förvisso förekommer och breder ut 
sig inom en mängd olika branscher av traditionellt lönearbete men 
som är mer eller mindre norm inom diverse hobbyliknande yrkes-
områden, som till exempel fotboll. Roderick (2006b:28, egen översätt-
ning) konstaterar: ”De arbetsvillkor som erfars av anställda på ”nya” 
flexibla arbetsplatser är liknande de arbetsvillkor som de flesta fot-
bollsspelare alltid haft. Historiskt sett får alla utom de allra bästa spel-
arna med tiden uppleva osäkerhet och otrygghet angående den 
befintliga anställningen.” 
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Yttre krav och anpassning 
 
Att yttre krav kan få negativa konsekvenser för utövandet har påvisas 
i studier inom bland annat fritidsforskningen och uttrycks på ett tyd-
ligt sätt av (dåvarande) boxaren Åsa Sandell när hon beskriver varför 
hon var ovillig att skaffa sig en manager: ”Jag är orolig för att min 
passion för sporten ska dö om någon, vid sidan av min tränare, 
lägger sig i vad jag gör i och utanför ringen. Jag vill vara min egen 
chef” (Sandell 2009:164). Att det upplevs önskvärt och viktigt att be-
hålla kontrollen själv framkommer också då före detta boxaren 
Muhammad Ali säger: 
 

Angelo Dundee [tränare i boxning] var med mig från min andra match som 
professionell boxare och oavsett vad som hände var han alltid min vän. Han 
lade sig aldrig i mitt privatliv. Det var aldrig något ”bossande” från hans sida, 
han sade aldrig åt mig vad jag skulle göra vare sig i eller utanför ringen 
(Hauser 2004:36, egen översättning). 

 
Det är dock långt ifrån alla som upplever att de kan bibehålla kontroll 
över utövandet, inbegripet privatlivet. I dokumentärfilmen ”CCCP: 
Super-femman”169, som handlar om dåvarande Sovjets, tillika värld-
ens bästa femma i ishockey (bestående av Vladimir Krutov, Igor 
Larionov, Sergej Makarov, Vjatjeslav Fetisov och Aleksej Kasatonov), 
framkommer det att spelarna hade en enorm press på sig att alltid 
vinna och att de i ishockeyns tjänst tvingades spendera större delen 
av året på träningsläger borta från sina familjer. Det råder knappast 
något tvivel om att dessa personer befann sig i så kallat högstress-
arbete (Karasek & Theorell 1990) och med tiden uppstod också miss-
nöje bland spelarna, ett missnöje som ledde till öppna konflikter inom 
femman och med tränaren Viktor Tichonov och som slutligen result-
erade i en upplösning av den så kallade ”superfemman”. Att vara 
verksam i en påtagligt prestationsorienterad miljö med uttalade krav 
på vinster och framgång med tydligt mätbara resultat kan medföra 
att den tidigare glädjen till aktiviteten försvinner och med den också 

169 SVT Dokumentär av Bengt Löfgren, Suzanne Nilsson och Malcolm Dixelius; utgiven på DVD 
av SE PanVision. 
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motivationen att fortsätta (Ojala & Norell 2006; Löfström & Nilsson 
2007). Före detta höjdhopparen Patrik Sjöberg berör i sina memoarer 
omgivningens krav och dess påverkan på inställningen till utövandet 
när han berättar: 
 

Efter att ha tagit SM-guld i Karlskrona [1986] genom att hoppa 2.30 känner 
jag att säsongens glädje och motivation är borta. Kraven från massmedia och 
från publiken svävar hela tiden flera centimeter över mina resultat (Sjöberg & 
Sjöberg 1994:124).   

 
Att vara en så kallad stjärna inom ett visst område är bevisligen inte 
enbart förknippat med positiva känslor. Utifrån intervjuer med konst-
åkare som vunnit nationella mästerskapstitlar konstaterar Gould et al. 
(1993:364, egen översättning) följande: 
 

Att befinna sig på toppen medför förväntningar (både egna och andras) om 
att alltid åka felfritt, att aldrig ha en dålig dag och att höja prestations-
standarden från föregående säsong. Människor förväntar sig hela tiden allt 
större och bättre prestationer. Det finns en ifrågasättande attityd huruvida en 
konståkare, [som förvisso har vunnit nationella mästerskap men] som inte för-
mår att hålla sig kvar på den allra högsta toppen, verkligen är en mästare. 

 
Att de yttre kraven påverkar glädjen i samband med utövandet fram-
kommer också i följande uttalande av gitarristen Ritchie Blackmore 
(dåvarande Deep Purple), bara några år efter bandets genombrott: 
 

Det finns stunder då jag känner för att säga: ”Nu skiter vi i det här, vi lägger 
ner.” Vi har alla tillräckligt med pengar för att säga: ”Jag spelar in en ny skiva 
när jag känner för det.” För det är faktiskt vad varje band borde göra, men 
varje band är pressat av skivbolagen som bara tar hänsyn till sina intressen. 
Varje band existerar endast en begränsad tid så de [skivbolagen] mjölkar ur 
allt de kan. Det spelar ingen roll om ett band splittras efter fem år, bara de har 
spelat in tio skivor under de åren. Det stör mig verkligen att gå in i studion och 
säga: ”Vi måste göra en ny skiva grabbar, måste skriva en låt i dag.” Det är 
inte klokt. Jag vet inte om jag har modet men jag har ofta tänkt att jag vill 
sluta, inte i bandet men lämna branschen; uppträda när jag har lust, spela in 
en skiva när jag har lust. Det vore fantastiskt men man kan inte alltid få som 
man vill (Heatley 2007:86, egen översättning). 

 
Musikers (och även andra konstnärliga utövares) kreativitet begrän-
sas av vad marknaden vill ha, eller kanske snarare av vad exempelvis 
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skivbolag tror att marknaden vill ha, vilket leder till att endast de med 
uppfattad kommersiell potential får skivkontrakt (Thompson et al 
2009:63). Denna uppfattning stöds också av musikerna i Kubacki och 
Crofts (2005:233, egen översättning) studie och författarna skriver: 
 

Ett ytterligare klagomål var att de stora skivbolagen undantagslöst är ointress-
erade av att stötta mer svårtillgänglig musik och till och med musikalisk mång-
fald då de främst är intresserade av att få avkastning på investerade pengar. 

 
Det är emellertid inte bara de utövande musikerna som är kritiska till 
hur musikbranschen fungerar. En – i brist på bättre etikett – talang-
scout (på engelska: A&R) på ett skivbolag med uppgift att vaska fram 
och skriva kontrakt med nya lovande artister kommenterar sitt arbete 
på följande sätt:  
 

Jag tvingas jaga de här banden som jag inte bryr mig ett dugg om. Som deras 
musik, jag tycker att den är skräp. Och jag ställer frågor som jag inte borde. 
”Hur ser de ut?” eller ”Kan hon dansa?” Egentligen ovidkommande frågor. 
Men det handlar om att få artisterna på teve, vad som krävs för att vara på 
MTV… Vilka som kan bli inkluderade i stormarknadernas [cd-]utbud (Bowe et 
al. 2000:352, egen översättning).  

 
Uppgiften för talangscouterna på skivbolagen är att vaska fram och 
kontraktera artister som förväntas skapa ekonomisk vinst åt bolaget 
och det handlar mer eller mindre uteslutande om en bedömning av 
huruvida artisterna har potential att attrahera en större publik. 
Talangscouternas personliga smak och preferens spelar mindre roll 
då beslut om vem eller vilka man ska satsa på baseras på sannolik-
heten att få artisterna spelade i radio och synliga i teve (Zwaan & ter 
Bogt 2009:96). Förmodligen kan man hävda att musikbranschen och 
skivindustrin kännetecknas av en sorts ångestframkallande osäker-
het, i vilken musikalisk talang egentligen inte spelar så stor roll; 
Negus (1999a:32, egen översättning) hävdar: 
 

De artister som skivbolagen skriver kontrakt med och de låtar som prioriteras 
för skivinspelningar speglar inte alls den talang som finns tillgänglig. Det är 
istället en urvalsprocess baserad på en rad kommersiella bedömningar och 
kulturella antaganden. Förvärvandet av artister, och de medföljande invester-
ingar som krävs, innebär ett antal återkommande dilemman och frågor: Vilka 
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artister kommer att bli framgångsrika och kommer de att kunna bibehålla sin 
framgång? Vilka genrer är värda att investera i, på såväl lång som kort sikt? 
Vilka kommande framtida musikaliska trender är mest troliga – och har 
bolaget förmågorna (artister, personal) och strukturerna (distribution och 
marknadsföring) för att kunna hantera dessa?  

 
Oavsett vem som är i kontroll över själva utövandet upplever 
musiker, konstnärer, författare och andra – dock i varierad utsträck-
ning – att de bör ta hänsyn till det som marknaden uppfattas efter-
fråga. Konstnären Michael Kalish säger följande om anpassning och 
ekonomiska omständigheter: 
 

Att skapa konst utifrån vad andra vill betala för är en stor del av alla konst-
närers yrkesliv, det kallas uppdrag […] Det utgör en stor del av mitt konst-
utövande, och ju tidigare i karriären man befinner sig desto mer uppdrag 
måste man ta; det är det man överlever på. Människor tar kontakt och säger 
att de vill köpa ett visst konstverk men undrar om jag kan ändra vissa detaljer 
eller använda vissa önskade färger. Sådant är en del av de flesta konstnärers 
liv. Men ju mer framgångsrik man blir desto fler valmöjligheter har man… 
(Björsson 2008:27, egen översättning). 

 
Att framgång medför fler valmöjligheter framkommer också i Brad-
shaw et als. (2005:231, egen översättning) studie där en av de inter-
vjuade musikerna säger att han numera kan tacka nej till arbets-
erbjudanden som han tidigare var tvungen att acceptera av ekonom-
iska skäl:  
 

Det finns saker som jag tackar nej till. Jag vägrar att spela inför människor 
som äter och jag vägrar att göra företagsgig och jag vägrar att vara med i 
reklam. 

 
Att man befinner sig i en position där man kan tacka nej till vissa 
uppdrag innebär emellertid inte att man har obegränsad frihet; det är 
det ytterst få som har. I ett diskussionsforum170 på Internet upplyser 
en person som kallar sig Guitar Man – och som tidigare försörjt sig 
som musiker – om den anpassning eller kompromiss som vanligtvis 
uppstår för många i avseende på den musik man själv vill spela och 
den musik som genererar en inkomst.  

170 http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=256x2371 
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     Bourdieu (1993) hävdar att konstnärlig produktion ofta sker på två 
typer av arenor; en i vilken artisten (t ex konstnären eller musikern) 
skapar konst för konstens skull, och en i viken han eller hon skapar 
konst i försäljningssyfte. Även andra har poängterat detta, att ex-
empelvis många konstnärer skapar viss konst i syfte att försörja sig 
och annan konst för att utveckla och förverkliga sig själv (Bain 2005; 
Björsson 2008). Sådana omständigheter vittnar om att det inom ramen 
för passionen existerar såväl tvång som frihet. Det här kan jämföras 
med personer som försörjer sig på dataspelande i den virtuella 
Internet-världen som också gör skillnad mellan spelande i syfte att 
tjäna pengar och spelande i syfte att roa sig själv (Lee & Lin 2011:462). 
Till viss del gäller också detta för de musiker som parallellt med det 
”egna” musicerandet erbjuder sina tjänster (på marknaden) med det 
huvudsakliga syftet att tjäna pengar. Det kan handla om att anlitas 
som studiomusiker på någon annan artists skiva, komponera reklam-
jinglar, ingå i ett turnéband, tacka ja till företagsgig osv. Cellisten 
Theodore Mook – som får delar av sin försörjning från komponer-
ande av jinglar och genom medverkan i Broadway-musikaler – säger 
att ”den musik som verkligen intresserar mig har inget som helst 
kommersiellt värde” (Allen 1998:146, egen översättning). Om upp-
draget ifråga inte överensstämmer med de egna musikaliska prefer-
enserna är inte sällan nivån på den ekonomiska ersättningen – i kom-
bination med tidsåtgången – helt avgörande för huruvida individen 
tar uppdraget ifråga (Kubacki & Croft 2011:810).  
     Musiker förefaller emellertid vara medvetna om att de uppdrag de 
åtar sig i varierad grad påverkar den egna karriären och det egna 
ryktet och somliga är noga med att de ”sidoprojekt” de är involv-
erade i också är förenliga med det egna ”varumärket”. För en del är 
den artist man inte vill vara lika viktigt som den artist man vill vara 
(Kubacki & Croft 2011:810). Andra ser dessa mindre tilltalande ”sido-
projekt” helt enkelt som en möjlighet att tjäna pengar (Bradshaw et al. 
2005:235), vilket kan ses som en instrumentell inställning till åtmin-
stone vissa delar av (yrkes-)utövandet. 
     McCall (1978:294, egen översättning) slår fast: ”En hängiven konst-
när strävar mot att kunna försörja sig på sin konst, eller åtminstone 
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inte låta försörjningsbehovet komma i vägen för skapandet av konst.” 
En sådan inställning handlar om att utövandet i sig är överordnat, att 
inte låta något inkräkta på eller begränsa engagemanget i det utöv-
ande som individen ifråga är passionerad över. Det handlar i grund 
och botten om att följa sitt hjärta och inte sälja sig – inte offra konsten 
ens för försörjningens skull. Andy Scott (dåvarande gitarrist i Sweet) 
belyser dilemmat mellan konstnärlig integritet och ekonomisk ersätt-
ning då han omkring tio år efter bandets bildade säger:  
 

Jag tror att vi plötsligt har insett att det är en stor skillnad mellan att göra 
musik i försäljningssyfte och göra musik som är artistiskt tillfredställande. […] 
Tidigare verkade vi mest jaga den stora penningpåse som dinglade framför 
våra ögon, och det stod i vägen för vår konstnärliga utveckling. Numera 
känner vi att det viktigaste är att göra musik som först och främst tillfreds-
ställer oss, därefter skivbolaget och fansen. Det här innebär ingalunda att vi 
förminskar våra fans (Thompson 2010:223, egen översättning). 

 
Uppfattningen om att skapa (konst, musik, litteratur etc.) utifrån en 
inre personlig önskan och uppfattning om ett slags god kvalitet är 
tämligen utbredd bland dem som försörjer sig inom olika (kreativa) 
områden. Gitarristen Ritchie Blackmore säger: ”Jag vill inte spela den 
musik som enligt management eller konsertarrangören genererar 
pengar. Jag vill spela sådant som jag själv föredrar” (Bloom 2008:334, 
egen översättning). Konfliketen mellan konstnärlig integritet och eko-
nomisk ersättning är något som exempelvis musiker förefaller ha 
upplevt allt sedan det blev möjligt att kunna försörja sig på musik.  
     Eftersom det sker regelbundna och ibland mycket snabba sväng-
ningar vad gäller den konsumerande allmänhetens musikaliska pre-
ferenser kommer endast ett fåtal vid varje specifik tidpunkt att be-
finna sig i en position där den sorts musik de själva komponerar och 
älskar att också vara överensstämmande med det som för tillfället är 
populärt och kommersiellt gångbart. För mer än 60 år sedan upp-
märksammade Becker (1951:140) den konflikt som råder mellan (a) 
musikers önskan om att kunna leva efter sina konstnärligt kreativa 
ideal och (b) de krafter som tvingar musiker att överge dessa ideal. I 
klartext handlar det om att de flesta musiker upplever det problem-
atiskt (och ibland till och med omöjligt) att kunna försörja sig på att 
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spela den sorts musik man helst vill spela. Även i Kubacki och Crofts 
(2011:812, egen översättning) studie av musiker och deras förhållnings-
sätt till branschen finns tydliga exempel på konflikten mellan konst-
närlig integritet och ekonomisk ersättning: 
 

I bandets tidiga karriär då de spelade på pubar och restauranger var de ofta 
tvungna att anpassa musiken till vad kunder, speciellt turister, ville höra. 
Eftersom de drevs av en inre motivation och önskan om oberoende bestämde 
de sig till sist för att ”sluta med pubspelningar” då de ”ville vara självständiga 
och spela det [de själva] ville spela istället för det de här människorna ville att 
[de] skulle spela.” […] Äktheten i framträdandet är deras slutmål och det mest 
iögonfallande av deras marknadsmässiga identitet; endast ”ärlig” musik kan 
tillfredsställa deras konstnärliga behov. Deras tydliga produktorientering är 
rotad i deras konstnärliga förtroende: ”Det finns inte en chans att vi skulle 
ändra vår musik till följd av att någon säger att den inte är bra nog, inte en 
chans så länge vi själva tror på vår musik.” 

 
Att behålla den konstnärliga integriteten eller med andra ord inte för-
ändra sig och sin ”produkt” är med all sannolikhet önskvärt bland 
dem som passionerat ägnar sig åt sådant som konst och musik. I detta 
avseende kan gitarristen Slash citeras: 
 

Jag önskade samma belöningar som jag såg sämre musiker åtnjuta men jag 
var inte intresserad om det skulle innebära att jag var tvungen till drastiska 
förändringar. Jag försökte förvisso men jag insåg att jag var oförmögen till allt-
för stora kompromisser. Jag tänker inte ljuga nu, med facit i hand och påstå 
att jag innerst inne visste att allt skulle ordna sig. Då verkade det sannerligen 
inte så men det stoppade mig inte från att göra det enda jag kunde göra: Jag 
gjorde det som kändes rätt och på något sätt lyckades jag. Jag fann fyra 
andra dysfunktionella likasinnade själar (Slash & Bozza 2008:75, egen över-
sättning). 

 
Även om somliga – som exempelvis Slash – slutligen lyckas, trots 
motviljan att anpassa sig till rådande trender, erfar många att det kan 
vara ytterst svårt att inte tvingas ta hänsyn till omgivande faktorer. 
För att bli en framgångsrik musiker existerar det – enligt Kubacki och 
Croft (2005:228) – en mer eller mindre allmän uppfattning eller före-
ställning om att personen ifråga måste ge avkall på sin konstnärliga 
integritet. Cann (2007) poängterar det mer eller mindre självklara i att 
den som vill leva på sin musik är tvungen att skapa musik som andra 
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gillar och är beredda att konsumera på ett eller annat sätt. Det inne-
bär att man som musiker sällan kan ignorera den kommersiella sidan: 
 

Att prata om de kommersiella aspekterna i musikbranschen är inte särskilt 
mycket rock ’n’ roll. Men kom ihåg att vad som är rock ’n’ roll mestadels leder 
till brustna hjärtan och förtvivlan och inga pengar (Cann 2007:8, egen över-
sättning). 

 
En av de intervjuade musikerna i Bradshaw et als. (2005:228f, egen 
översättning) studie resonerar om integritet och ekonomiska omständ-
igheter på följande sätt: 
 

Det finns den här uppfattningen om att en konstnär [inkluderat musiker och 
andra närliggande yrkeskategorier] borde ha integritet livet igenom och integr-
itet är detsamma som att vara fattig; man är inte någon riktig konstnär förrän 
människor 200 år senare säger: ”Var han inte fantastisk den där människan, 
du vet han gjorde allt för konsten, underbart!” Han har inga pengar, han har 
inte hälsan, han har ingen möjlighet att överleva. Som de säger, man kan inte 
leva på endast integritet och hur mycket integritet jag än önskar skulle jag inte 
tacka nej till ett erbjudande på 10 000 från någon som vill använda min musik. 
Helt jävla underbart, verkligen på tiden eftersom ingen annan är intresserad. 
För dem man uppträder för på puben kan integriteten vara betydelsefull; 
”okej, de här är toppenkillar”. Men [integriteten] betalar inga räkningar. 

 
Det bör emellertid nämnas att långt ifrån alla artister och konstnärer 
upplever att den musik eller konst de själva uppskattar, föredrar och 
helst vill ägna sig åt skulle vara helt oförenlig med vad den konsu-
merande allmänheten gillar och är villig att spendera pengar på. 
Florén (2010:113) menar att det inte alls föreligger en så stor konflikt 
mellan konsten och kommersialismen som det vanligtvis hävdas och i 
detta avseende citeras Patrik Boman, grundare av skivbolaget Arietta 
Discs som framförallt inriktar sig på jazzmusik, som säger: 
 

Jag tycker faktiskt inte att det finns någon konflikt alls. […] …den person som 
skriver populära låtar som säljer miljontals exemplar gör bara det. Den pers-
onen tycker förmodligen att det är skitroligt och lägger ner hela sin själ i de 
låtarna. […] Men jag tror att det mest handlar om att det självklart känns 
jobbigt att göra någonting som man tycker är skitbra som sedan ingen köper. 
Jag tror att det blir lite av en självbevarelsedrift att säga att kvalitet står i kon-
flikt till kommersiell framgång (Florén 2010:113). 
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Oavsett om uppfattat god konst, musik, film, litteratur etc är säljbar 
eller inte i större kvantiteter får många utövare erfara att konsu-
menters preferenser kan ändras, ibland väldigt snabbt. Vissa områ-
den och branscher, som i synnerhet musikindustrin kännetecknas av 
snabba förändringar vad gäller konsumenters tycke och smak, där 
dynamiken är direkt observerbar i artisters växlande positioner på 
försäljningslistorna (Seifert & Hadida 2006:795f). Konsumtions-
mönster är i varierad grad avhängigt vad som uppfattas nytt och 
spännande, vad som på olika sätt sticker ut från det etablerade och 
välbekanta och därmed attraherar. Dock föreligger det så att detta 
nya och spännande tämligen snabbt adapteras, vilket leder till 
minskat intresse och minskad entusiasm bland dem som är (potent-
iella) konsumenter av exempelvis musik (Florén 2010:128). Denna 
andemening uttrycker en av cheferna på skivbolaget Universal då han 
säger att ”självklart är det som är radikalt idag det som är main-
stream imorgon” (Wall 2012:471). 
     Kirschbaum (2007:198) lyfter fram hur viktigt, och till och med av-
görande, det oftast är att ha rätt timing för den som söker framgång. 
Timing handlar för tidigare okända utövare om att dyka upp i rätt 
ögonblick medan det för redan etablerade utövare handlar om tids-
enlig omställning av det konstnärliga uttrycket. I många fall handlar 
det om att ha ”örat mot marken” för att vid exakt rätt tidpunkt kunna 
agera i enlighet med vad som så att säga är på gång. Är man för tidigt 
ute är marknaden ännu inte mogen och är man för sent ute är mark-
naden redan mättad (Florén 2010:129).  
     Musiker befinner sig på en arena där de kommersiella skivbolagen 
upplever ett företagsmässigt tvång att ständigt ”förnya” sitt utbud 
musikaliskt sett, vilket kan upplevas som en svår balansgång: 
 

…kommersiell framgång kräver att musiken som ges ut i någon bemärkelse 
är ny men att den heller inte får vara ”för ny”. Om musiken eller artisten är allt-
för avvikande från det rådande utbudet finns risk för att musiken framstår som 
obegriplig och att potentiella skivköpare skräms bort (Florén 2010:168). 

 
Kirschbaum (2007:198, egen översättning) konstaterar: ”Förändringar 
inom ett fälts institutionaliserade strukturer sker sällan ögonblick-
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ligen och inte heller på ett samordnat sätt.” Utövare, kritiker, trend-
sättare, konsumenter, fans och andra utgör olika grupperingar vars 
”sammandrabbningar” luckrar upp ett specifikt fälts normer och 
regler, vilket medför en möjlighet eller till och med ett tvång att 
navigera med hjälp av improvisation och magkänsla.  
     Vissa konstformer och genrer är mer trendkänsliga än andra och 
det är absolut inte bara förhållandevis okända kämpande utövare 
som upplever krav på anpassning och kompromisser – förutsatt att 
de vill sälja. Gene Simmons beskriver hur Kiss – ett av 1970-talets 
absolut största rockband – kände sig tvingade till förändring i början 
av 1980-talet för att inte halka efter och hamna i skymundan: ”Istället 
för att leda beslöt vi oss för att följa” (Simmons 2001:190, egen översätt-
ning). Simmons väljer emellertid att inte gå närmare in på de känslor 
som uppstod i samband med detta, om det upplevdes som ett nöd-
vändigt ont eller som en uppskattad förnyelse av det konstnärliga ut-
trycket. Trots att Kiss redan i slutet av 1970-talet förändrade sin musik 
på ett – enligt vissa – radikalt sätt, genom att föra in tydliga influenser 
från pop och till och med disco, är det först i samband med skivan 
Creatures of the night (1982) som Simmons adresserar frågan om 
musikalisk förändring. Skivan ifråga hade sålt förhållandevis dåligt 
och den följande turnén var bandets minst lyckosamma sedan det 
stora genombrottet ett antal år tidigare. Gene Simmons beskriver an-
ledningen till Kiss något förändrade musikaliska inriktning: 
 

Musiken höll på att förändras; artister som Michael Jackson och The Clash 
var i antågande och ingen kom för att se oss, i Nordamerika vill säga. Utom-
lands, speciellt i Sydamerika spelade vi inför fler människor än någonsin; full-
packade arenor. Trots att detta faktum delvis var deprimerande gjorde det oss 
medvetna om att ingen stad eller marknad är definitiv (Simmons 2001:188, 
egen översättning). 

 
Det finns givetvis fler exempel på artister som har eller har haft såväl 
förmågan som villigheten att känna vartåt vindarna blåser (även om 
de själva inte alltid är så villiga att erkänna detta) och i enlighet med 
det vidta strategiskt baserade beslut angående konstnärlig inriktning. 
Vid sidan av band som Bon Jovi och Def Leppard anser musikskrib-
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enten Mick Wall (2012) att Metallica (det åttonde bäst säljande bandet i 
USA genom tiderna) är ett ypperligt exempel på ett framgångsrikt 
navigerande (åtminstone affärsmässigt sett) i den ombytliga musik-
branschen. Bandet beskrivs på följande sätt: 
 

[Metallica] är inte längre de musikaliska äventyrare de var när de först slog 
igenom, utan har ägnat den absolut största delen av karriären åt att införliva 
vilka musikaliska trender som än har varit rådande för tillfället i sin egen unika 
historia. […] [De har] smärtfritt och framgångsrikt ridit på de ryckiga och våld-
samma vågor som forsat fram under de senaste knappt trettio åren (Wall 
2012:467). 

 
Generellt sett måste artister som vill överleva i den trendkänsliga 
musikbranschen vara smarta i strategisk mening, vilket leder till att 
den konstnärliga integriteten i varierad utsträckning tvingas stå åt 
sidan – åtminstone under vissa perioder. Populärmusikens historia är 
till viss del cyklisk, dels i den meningen att influenser från tidigare 
epoker dyker upp med varierad regelbundenhet, dels att ”bort-
glömda” genrer på nytt blir populära (Cateforis 2011:1). Det är inte 
alls ovanligt att (tidigare) omtyckta band och artister mer eller mindre 
plötsligt får erfara att konsumenter och publik tvärt har vänt sitt 
intresse åt annat håll. En sådan situation placerar många artister i en 
dvala-liknande position (med följande ekonomiska svårigheter) i 
väntan på att deras popularitet förhoppningsvis ska återvända. Ett 
exempel på en sådan berg- och dalbaneliknande karriär är bandet 
Saxon (Byford & Tucker 2007).  
     Vad ska man då som konstnärlig utövare göra när populariteten 
har minskat? Vissa väljer då att helt enkelt lägga ner verksamheten 
(endera för gott eller temporärt) medan andra styvnackat håller kvar 
vid sin ursprungliga inriktning. Ytterligare andra försöker däremot 
att på olika sätt anpassa sig till det som för tillfället verkar vara gång-
bart på marknaden. Det tidigare nämnda rockbandet Kiss kan stå ex-
empel på den anpassning som anses vara en nödvändighet för att 
över huvud taget kunna ha en längre framgångsrik karriär. Trots in-
förlivandet av diverse för tillfället populära musikaliska inriktningar 
(vilket med stor sannolikhet har baserats på mer eller mindre karriär-
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mässigt strategiska bedömningar) säger bandets sångare och gitarrist 
Paul Stanley: ”Oavsett förändringar så har vi alltid varit sanna oss 
själva” (Linnaeus 2013:296). Till följd av den kraftiga betoningen på 
integritet inom konstnärliga områden som inte minst musik, är det 
mer eller mindre otänkbart att som musiker säga att man underkastar 
sig marknaden – att man är villig att exploatera konsten för eko-
nomisk vinning. Till följd av den traditionella motsättningen mellan 
konsten och kommersialismen blir det viktigt att ge sken av att de 
justeringar och anpassningar som görs i syfte att hålla liv i karriären 
inte alls har med ekonomi att göra, utan snarare handlar om 
personlig nyfikenhet och utveckling. 
     Musikskribenten Mick Wall (2012:376) konstaterar (något ned-
låtande) att somliga artister är beredda att göra nästan vad som helst 
för att hålla liv i sina karriärer då konsumenternas preferenser har 
ändrats. Men är det verkligen så besynnerligt? I detta sammanhang 
kan Alice Cooper stå exempel, vars framgångsrika karriär under 
1970-talet dalade högst betänkligt under 1980-talet, och i slutet av 
detta årtionde bestämde sig för att försöka bli mer kommersiell 
genom att haka på rådande musikaliska trender, inte minst med hjälp 
av den professionella låtskrivaren Desmond Child som vid tidpunk-
ten var oerhört framgångsrik. I en biografi över Alice Cooper skriver 
Dave Thompson (2013:369) i anknytning till Coopers mer kommersi-
ella inriktning (som denne av allt att döma verkade ha ett ambivalent 
förhållningssätt till) följande: 
 

”Vi gav bolaget precis vad de ville ha, de fick vad de hoppats på. Vi har spelat 
in tre eller fyra potentiella singlar och behöver ändå inte känna att vi har sålt 
oss. Singlarna är inte ett dugg inställsamma, jag är stolt över varenda låt, de 
är riktiga Alice Cooper-klassiker!” Så sa Alice när han såg tillbaka på 1989–
1990, de år klockan vreds tillbaka till dagarna då han ägde de amerikanska 
listorna. ”Jag är inte dum”, medgav han dock också. ”Jag vet exakt vad jag 
måste göra för att min musik ska spelas [mer] på radio än vad som skedde 
med Constrictor och Raise Your Fist. Så jag skrev låtarna med tanke på det.” 

 
Enligt Freakley och Neelands (2003:59) är det viktigt – åtminstone för 
olika typer av konstnärliga utövare – att vara medveten om vikten av 
att hålla sig á jour med vad som händer inom området och vad som 
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är på gång. Emellertid är det viktigt att uppmärksamma att även 
skivbolag och liknande måste hålla sig à jour: ”Nyckeln till skiv-
bolagens överlevnad handlar om att i varierad grad bibehålla kon-
takten med underjordiska rörelser för att kunna förutspå kommande 
trender” (Colista & Leshner 1998:184, egen översättning). 
     De musiker eller konstnärer som vill vara framgångsrika, inklu-
derat möjligheten att tjäna pengar på utövandet eller åtminstone 
kunna hanka sig fram, bör vara tillräckligt flexibla för att utveckla och 
förändra sina produkter och tjänster samtidigt som de behåller sin 
konstnärliga integritet; det är det som utgör det unika försäljnings-
argumentet, och konstnärliga utövare behöver fortlöpande återupp-
finna sig själva (Freakley och Neelands 2003). Frågan huruvida art-
ister och band som på ett eller annat sätt förändrar sin musik ”säljer 
sig”, eller med genuint intresse införlivar nya influenser, är inte 
alldeles enkel att besvara. Problematiken kring bandmedlemmars 
skilda musikaliska viljor berör Keith Richards (gitarrist i Rolling 
Stones) i sina memoarer där motsättningen mellan hans mer konserv-
ativa musikaliska preferenser inte sällan krockar med sångaren Mick 
Jaggers mer trendkänsliga angreppssätt: 
 

När vi sågs med några månaders mellanrum insåg jag att Micks musiksmak 
ofta förändrats ganska dramatiskt. […] Men Mick jagade det som var inne. 
Jag hade stora problem med att han försökte läsa av publiken. Det här är vad 
de gillar i år. Okej, nästa år då? (Richards & Fox 2011:424). 

 
Att förändra sin produkt eller tjänst i en eller annan form kan upp-
levas vara absolut nödvändigt i syfte att såväl inleda en försörjning 
inom ett visst område som att kunna fortsätta att livnära sig inom 
området ifråga. I samband med att rockbandet Deep Purple hade 
rekryterat en ny sångare i Ian Gillan och år 1969 släppt en singel med 
låten ”Hallelujah” (som emellertid inte var komponerad av bandet) 
sade gitarristen Ritchie Blackmore: 
 

Helt ärligt, vi behöver ha en skiva som är kommersiell i Storbritannien. Vi vill 
slå igenom i England så den nya skivan är ganska kommersiellt inriktad. […] 
Man måste tänka kommersiellt för att klara försörjningen. Det är ingen mening 
med att vara en fantastisk musiker om man håller på att svälta ihjäl. Ibland blir 
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jag så utled på hela branschen – tvånget att anpassa sig till reglerna och vara 
tvungen att gå in i studion och spela in hitlåtar (Bloom 2008:128, egen över-
sättning). 

 
För vissa upplevs kanske inte den mer eller mindre nödvändiga för-
ändringen eller anpassningen som en uppoffring, ett avkall på de 
konstnärliga idealen, utan mer som en tidsenlig och uppskattad 
utveckling. För andra kan en nödvändig anpassning mycket väl upp-
levas som ett tvång att skapa och producera sådant man inte alls 
tycker om, sådant man kanske till och med föraktar. Musikern 
George Lynch (f.d. Dokken) kommenterar detta på följande sätt: 
 

Balladerna var ett nödvändigt ont, det var de som var våra populäraste låtar. 
Det jag tyckte sämst om med Dokken var det som vi var mest framgångsrika 
med. När man börjar skapa musik utifrån vad man borde [dvs. i försäljnings-
syfte] snarare än vad man vill, så kompromissar man givetvis. Och det var 
vad vi gjorde.171 

 
Somliga kan på så att säga ”eget grepp” hamna i en oönskad situation 
som i fallet med bandet Europe som startade som ett mer eller mindre 
renodlat hårdrocksband men som efter den enorma succén med låten 
”The final countdown” delvis hamnade i ett annat musikaliskt fack. 
Gitarristen Kee Marcello säger: ”Vi tyckte att vi ofrivilligt hade fått en 
felaktig stämpel på oss. Efter breaket med The Final Countdown så 
ville skivbolag och producenter av kommersiella skäl profilera oss 
som någon sorts hitlisteband” (Marcello & Johansson 2011:200). 
     Att det sker förändringar på olika sätt (t ex nya trender) som i sin 
tur påverkar möjligheterna för ett framgångsrikt utövande har många 
blivit varse, inte minst i musikbranschen. I detta avseende kan 
Thompsons (2010:160, egen översättning) beskrivning av det musikal-
iska klimatet en bit in på 1970-talet återges: 
 

Glamrocken hade vid den här tiden [omkring 1974] gått in den andra fasen, 
Grundarna hade antingen gått under eller självmant klivit av. […] Glamrocken 
var ett sjunkande skepp. Kapten [David] Bowie lämnade skeppet först och 
besättningen följde snabbt efter. När passagerarna var redo att lämna skepp-
et fanns det knappt en livbåt i sikte; när det var råttornas tur fanns inte ens 
några vrakdelar kvar att klamra sig fast vid. Men innan pannorna explod-

171 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
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erade, innan hela rasket slutligen nådde botten, kom en sista urladdning av 
utsökt besinningslös hänförelse. Den kallades ”The six teens”, och den kom 
från Sweet. 

 
För Sweet innebar den skivköpande publikens förändrade musik-
preferenser att de hamnade i en situation som eventuellt kan beskriv-
as i termer av musikalisk schizofreni (kännetecknad av genremässig 
inkonsekvens grundad i en strävan efter att återfå den tidigare popu-
lariteten). Bandet lyckades aldrig riktigt hitta sin musikaliska identitet 
under de följande år som det var aktivt. I sina memoarer tar också 
gitarristen Tony Iommi (Black Sabbath) upp de svängningar som är 
rådande i musikbranschen: 
 

[Skivan] Sabotage gick helt okej, även om den inte sålde lika bra som de före-
gående skivorna. Det är likadant för alla: det kan inte bara gå upp hela tiden, 
saker går upp och sedan går de ner. Andra människor vinner mark och ny 
musik tar över. Folks smak växlar, förändras. Men vi plöjde vidare i samma 
fåra, gjorde som vi alltid hade gjort. Och trots det hade vi tur med våra fans, 
eftersom de var väldigt lojala (Iommi & Lammers 2013:128). 

 
Kirschbaum (2007:199) konstaterar att om ett visst fälts (t ex musik, 
konst, litteratur, film, teater) normativa struktur förändras över tid 
kan enskilda musiker, konstnärer, författare och skådespelare bli före-
mål för omvärdering. En omvärdering kan innebära att en tidigare 
kritiserad och bespottad, eller i förekommande fall till stor del neglig-
erad utövare så att säga i efterhand får erkännande och upprättelse. 
Emellertid kan en omvärdering också innebära att en nyligen erkänd, 
uppskattad och populär utövare mer eller mindre plötsligt mister sin 
forna ställning och så att säga hamnar i onåd.  
     Att det sker regelbundna förändringar vad gäller populära musik-
genrer (liksom populära artister) är ett välkänt faktum och det med-
för att somliga band och artister (liksom genrer) som tidigare varit 
omåttligt populära och framgångsrika plötsligt betraktas som före-
dettingar; ibland utan något egentligt existensberättigande, åtmin-
stone inom vissa grupperingar. Ett exempel: den engelska progress-
iva rockmusiken (bestående av band som Yes, Genesis, Pink Floyd med 
flera) som var stor i början av 1970-talet och vars utövare besatt en 
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uppenbar musikalisk skicklighet blev med tiden betraktad som en 
tråkig, pretentiös, pompös och perfektionistisk musikstil. Alternativet 
blev punkrocken (inkluderad band såsom Sex Pistols, Clash, Ramones) 
som kännetecknades av en diametralt motsatt musikalisk ståndpunkt. 
Många tidigare etablerade och populära band och artister (oavsett 
genre) fick sin beskärda del av motgångar i samband med punkens 
inträde och gitarristen i Black Sabbath Tony Iommi märkte hur bandets 
skivor sålde sämre än tidigare: ”Året var 1976, punken hade gjort 
entré och en ny generation ungdomar hade växt upp” (Iommi & 
Lammers 2013:136). Ett annat exempel på allmänhetens förändrade 
musikaliska preferenser – omkring 25 år senare – var musikgenren 
grunge (Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden, Pearl Jam etc.) som upp-
stod en bit in på 1990-talet och som enligt vissa bedömare nästintill 
ögonblickligen tog död på den melodiösa och image-betonade hård-
rock (Poison, Ratt, Europe med flera) som under flera år hade haft an-
senlig framgång, inte minst vad gällde skivförsäljning. Musikskrib-
enterna Mick Wall respektive Carl Linnaeus kommenterar händelse-
förloppets konsekvens för de etablerade hårdrocksbanden, oavsett 
deras skilda tillhörighet i subgenre, på följande sätt:  
 

Grungens födelse var omöjlig att konkurrera med. Den tog död på heavy 
metal såsom den sett ut fram till dess, och miljonsäljare som Mötley Crüe och 
Poison, Bon Jovi och Def Leppard, Iron Maiden och Judas Priest – och ja, 
Guns N’ Roses och Metallica – kändes hopplöst ute över en natt (Wall 
2012:374). 

 
Med fast hand föste grungen och den alternativa musiken bort den överjästa 
och uppsvällda arenarocken. […] Band som Poison, Dokken och Winger 
hånades och förpassades till skamvrån där de la sig ned för att förtvina. Den 
lättviktiga pudelrocken var död. Borta. Den trallvänliga uppklädda rock-
musiken hade ruttnat och höll på att bli till mull. 1992 var året då ett nytt 
kretslopp inleddes (Linnaeus 2013:317). 

 
Grunge-rocken var emellertid ganska kortlivad och efter endast ett 
par år hade fokus flyttats till ”något som kallades britpop – indieband 
som plötsligt hade skräniga gitarrer och prydligt utstuderad dålig 
attityd… […] Band som Blur, Oasis, Pulp och den vanliga svärmen av 
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imitatörer i deras efterföljd var musiktidningarnas nya Messias…” 
(Wall 2012:376).  
     Menger (2001:248, egen översättning) sammanfattar underhållnings-
branschen på ett bra sätt då han konstaterar att: 
 

…en artists [t ex musikers eller konstnärs] ryktbarhet placerar denne i en 
temporär monopol-liknande position på marknaden, så länge hans eller 
hennes färdigheter och talang efterfrågas. 

 
En monopol-liknande position kan uppstå då utövaren (exempelvis 
en musiker, en konstnär eller en författare) anses vara unik; givetvis i 
kombination med att andra uppskattar verken eller prestationerna. 
Det handlar om att det – åtminstone tillfälligtvis – saknas respektabla 
och attraktiva substitut och alternativ. Det unika är emellertid van-
ligtvis av temporär karaktär då vissa andra så småningom, på olika 
sätt kommer att anamma och kopiera detta unika på ett – för konsu-
menter – tillräckligt attraktivt sätt (Kirschbaum 2007:193). Emellertid 
kan somliga utövare (exempelvis de som framgångsrikt kan göra an-
språk på att vara den äkta grundaren av en viss stilbildning) vara till-
räckligt skyddade mot ”intrånget” av så kallade imitatörer och där-
med behålla sin starka ställning inom området. Eventuellt kan artister 
som Bob Dylan, Bruce Springsteen och Rolling Stones stå exempel på 
detta då de under väsentligt mycket längre tid än många andra 
artister och band lyckats behålla sin popularitet och starka ställning, 
oberoende av musikaliska trender.  
     Musikbranschens känslighet för trender innebär att de artister eller 
de band som på mer eller mindre ”egen hand” (dvs. utan uppback-
ning från etablissemanget) når popularitet utlöser en intensiv jakt 
bland (de större) skivbolagen efter liknande artister, vilket innebär att 
det plötsligt finns en mängd mer eller mindre ”klonade” artister och 
band. För varje Sex Pistols följer en uppsjö andra punkband; för varje 
Iron Maiden dyker det snabbt upp en mängd liknande hårdrocks-
grupper; för varje Nirvana finns det plötsligt en riklig tillgång på 
grunge-band, och så vidare. Exempelvis påpekar Kling (2012:126) att 
intresset (inte minst bland skivbolag och media) för svensk melodisk 
hårdrock var nästintill obefintligt innan Europe vann det tevesända så 
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kallade Rock-SM år 1982, vars pris var att få spela in en fullängds-
skiva. Efter det tecknades det ”kontrakt till höger och vänster…” 
Musikskribenten Jörgen Holmstedt berättar följande om denna tid-
punkt: 
 

…ingenting hände egentligen med svensk hårdrock på ett större plan innan 
Europe vinner Rock-SM 1982. Året därefter kommer det helt plötsligt en 
massa lp-skivor. Europe, 220 Volt, Torch, Axewitch, Silver Mountain, Lazy… 
[…] [Skivbolaget] EMI, till exempel, var ju inte ett dugg intresserade av hård-
rock. Men när Europe slog igenom började de genast leta efter något 
liknande och då tog de Dalton bara för att de låter ungefär likadant, inte för att 
de var bättre än någon annan grupp… (Kling 2012:126).  

 
I samma andra berättar musikern Anders ”Boba Fett” Lindström från 
numera upplösta The Hellacopters: 
 

När The Hellacopters kom fram så spelades nästan bara radiovänlig musik i 
Sverige… Alla band som spelades på radion låg på storbolag med samma 
producenter och allt var rätt så tillrättalagt och tråkigt. [Hellacopters debut-
skiva som släpptes år 1996] Supershitty To The Max! slog ner som en bomb 
och anledningen till att den skivan över huvud taget kom ut var ju att Calle 
von Schewen [som startat skivbolaget White Jazz Records] och Nicke 
Andersson [sångare och gitarrist i The Hellacopters] var gamla polare. Inget 
annat skivbolag hade vågat släppa en sån skiva. Vad som händer då är att 
helt plötsligt börjar de andra bolagen leta efter nya The Hellacopters och det 
hjälpte ju även Backyard Babies på sitt sätt. Det började finnas ett större 
intresse för den typen av rock. Det dök upp en del bleka kopior… (Bogerius 
2005:142). 

 
De mindre oberoende skivbolagen befinner sig ”närmare gatan” och 
har på så vis betydligt bättre koll på vad som rör sig där och vad som 
är på gång; vilket förklarar hur det kommer sig att förhållandevis 
många framgångsrika skivor har släpps på just mindre oberoende 
skivbolag (Negus 1999b:495f). De stora skivbolagen (Universal, Sony, 
Warner) som befinner sig långt från gatan med dess underjordiska 
rörelser har sämre förutsättningar att identifiera, kontraktera och 
marknadsföra potentiella försäljningssuccéer och har därför anammat 
en affärsstrategi som går ut på att helt enkelt köpa upp de mindre 
oberoende skivbolagen (Rose 1994:7). I dag finns det färre skivbolag 

 514 



än någonsin och branschen styrs i hög grad av ett ytterst fåtal bolag, 
vilket har medfört att musikbranschen har blivit ett oligopol. 
     Skivbolagen (och för all del de kommersiella radio- och tevekanal-
erna samt övrig media) vars intresse främst är ekonomiskt, är mycket 
snabba med att anpassa sitt utbud av artister till det som för tillfället 
är populärt och säljande. Vid slutet av 1980-talet hade tevekanalen 
MTV172 (som inledningsvis sände musikvideor dygnet runt) ett oer-
hört inflytande på vad och vilka som blev populära och framgångs-
rika; David Coverdale som är sångare i Whitesnake berättar:  
 

På nio av tio hotellrum jag checkade in på och slog på MTV visade de någon 
av Whitesnakes musikvideor. MTV var grädden på moset. [Utan MTV] hade 
det behövts tre till fem års turnerande för att nå den typ av framgång. Vi gick 
från att sälja hundratusentals skivor till att sälja miljontals.173 

 
För många unga blev MTV under den senare delen av 1980- och en bit 
in på 1990-talet vad radio hade varit för tidigare generationer. Istället 
för att lyssna på musik på radion kunde man numera – dygnet runt – 
inte bara lyssna, utan också titta på artister och band och hur de 
genom filmsekvenser visualiserade sin musik. Detta innebar att hela 
branschen fokuserade allt mer på det visuella, vilket i sig medförde 
en än mer kraftig betoning på artisters och bands image. En cynisk 
tolkning av MTV och dess påverkan är att hela branschen vid denna 
tidpunkt tog det avgörande steget mot den ytlighet som generellt sett 
karaktäriserar populärmusiken. 
     Vad som sker i musikindustrin är en mycket snabb anpassning till 
den något diffusa ”marknaden” genom känslighet för vad som upp-
fattas vara på gång för tillfället, vilket i sig tämligen snabbt leder till 
stor likriktning vad gäller genre och stil på de artister som skivbo-
lagen, radio- och tevekanalerna samt övriga media väljer att fokusera 
på. Givetvis medför ett sådant agerande att marknaden efter en viss 
tid når så kallad mättnad, vilket gång på gång med olika tidsintervall 
skapar utrymme för något annat som uppfattas nytt och spännande.  

172 MTV (Music Television) började sina sändningar år 1981 och huvudsakligen visades promotion-
videor, dvs. en kombination av en kortare film och en låt. Den första musikvideo som MTV visade 
var The Buggles ”Video killed the radio star” som hade ett otvetydigt budskap. 
173 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
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Exempelvis så kom det under en period under 90-talet en strid ström med nya 
s.k. pojkband. Men i och med att ett större antal band etablerades blev utrym-
met för nya pojkband mindre, marknaden blev mättad (Florén 2010:133). 

 
Nicke Borg som är sångare och gitarrist i Backyard Babies sade i slutet 
av 1990-talet: 
 

Just nu är det lite hypat och trendigt med rock ’n’ roll igen men vi har hållit på i 
tio år och vet att det kommer att ändras, förmodligen flera gånger om innan vi 
har lagt av. Jag tror att folk är uttråkade för tillfället. Det är därför tidningarna 
skriver så mycket om oss – vi är ett band som det är intressant att se och 
lyssna på. Vi tänker inte så mycket på vad vi gör utan spelar den musik som 
vi tycker om… (Bogerius 2005:117). 

 
I dokumentärserien Hårdrockens historia174 säger Frankie Banali som 
är trummis i Quiet Riot att ”nästan alla musikstilar har ett bäst före-
datum” och musikerkollegan Bobby Blotzer som är trummis i Ratt 
säger angående det tidiga 1990-talet: ”Vi spelades inte längre på 
radio. Då insåg jag att det var över.” Under samma period fick med-
lemmarna i Megadeth uppleva att deras tjänster inte längre var sär-
skilt eftertraktade; basisten David Ellefson minns tillbaka till år 1994 
då bandet hade släppt skivan Youthanasia och enligt den tidens praxis 
även spelat in musikvideor för att marknadsföra skivan: 
 

Vi försökte ge våra videor till MTV och de bara sa nej. ”Vad?” tänkte vi. 
”Varför inte?” Och de sa: ”Nej, vi spelar inte sånt nu för tiden. Vi spelar 
Nirvana, Pearl Jam och Alice In Chains…” (Wall 2012:395). 

 
Det behövs inte särskilt mycket efterforskning för att upptäcka hur 
radiokanalerna, i synnerhet de kommersiella som exempelvis Rix FM 
och Mix Megapol men också de statliga som svenska P3 (i likhet med 
1980- och 1990-talens MTV) har i stort sett identiska spellistor. Det är 
samma typ av genre, artister och låtar som spelas gång på gång under 
en viss tidsperiod. Vi kan ta ett exempel: för några år sedan domin-
erade hip-hop och rap radions musikutbud så till den grad att man 
som lyssnare nästan kunde tro att det var den enda existerande 
musikgenren. Nu, några år senare spelas det i stort sett ingen sådan 

174 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 

 516 

                                                           



musik i radio; för gemene man kan genren förefalla död, även om den 
inte är det. Självklart finns det fler exempel på det här, vilket också 
har diskuterats tidigare i texten.   
     Att som artist inte längre spelas i radio är kanske ett uppenbart 
budskap om att man – bland dem som har makten över den musik 
som spelas i etern – anses vara föråldrad. Att man inte spelas i radio, 
trots att man som i somliga fall har skivor på försäljningslistorna har 
upprört vissa artister/band. Ett sådant band är Status Quo, vars låtar 
inte längre spelas i den engelska statligt finansierade Radio 1 trots att 
bandet då och då ligger på försäljningslistan. Sångaren och gitarristen 
i bandet Francis Rossi säger:  
 

Det verkar som att någon på Radio 1 inte gillar oss. Men personalen där är 
inte anställd för att agera skiljedomare vad gäller musikalisk smak. De bör 
spela den musik som ligger på topp-40, för det ingår i deras uppdrag (egen 
översättning).175 

 
För artister är det angeläget att spelas i radio eftersom det påverkar 
popularitet och skivförsäljning. Vad gäller förekomsten av att nekas 
utrymme i radio (trots ett intresse från den skivköpande publiken) 
konstaterar tidningen The Independent att: 
   

…det fanns en tid då en låt som ”Relax” med Frankie Goes To Hollywood var 
bannlyst i radio på grund av referenser till oralsex, och Sex Pistols ”God save 
the queen” ansågs opassande att spela samma år som drottningen firade 25 
år på tronen. I dag löper band betydligt större risk att bli censurerade på 
grund av de anses vara töntiga än till följd av svordomar, drogreferenser eller 
anarkistiska texter (egen översättning).176 
 

Musikbranschen i sin helhet (inkluderat skivbolag, radiokanaler, fans 
etc.) förefaller vara ganska nyckfull. Musikern Gary Numan kom-
menterar detta på följande sätt: 
 

Folk säger att fansen älskar dig och att du måste vara lojal mot dem. Men om 
ett år kommer de att älska någon annan. Var kommer jag då att befinna mig? 
Ingenstans, inga pengar, inga fans, ingenting (Heatley 2008:138, egen över-
sättning). 

175 http://www.independent.co.uk/news/but-radio-1-ban-is-no-fun-for-status-quo-1339625.html 
176 http://www.independent.co.uk/news/but-radio-1-ban-is-no-fun-for-status-quo-1339625.html 
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I samma anda kommenterar sångaren i Europe Joey Tempest det fakt-
um att bandets popularitet sjönk högst betänkligt efter lysande fram-
gångar på världens hitlistor med låten ”The final countdown”:  
 

– Det var väl alla små tjejer som gillade ”The final countdown” som har fått 
nya idoler. Nu springer de iväg och köper plattor med Bros istället… (Kling 
2012:289). 

 
I musikindustrin är själva musiken det centrala, ett påstående som 
kanske kan förefalla självklart. Men trots att musiken är central och 
att branschen inte skulle kunna klara sig utan den är de enskilda 
artisterna inte alls lika viktiga. Maria Molin Ljunggren som arbetar 
som A&R säger följande: 
 

Vår bransch överlever inte utan bra låtar och bra artisteri. Allting börjar med 
en bra låt, det är det som är hjärtat i branschen… Det är ju så att artisters 
popularitet kan komma och gå men jag måste ju hela tiden lyckas hitta det 
nya (Florén 2010:124). 

 
Det föreligger ett tydlig fokus på utveckling, att hitta det ”nya” som 
säljer utan någon större omtanke om de enskilda individer som för 
tillfället skapar ekonomiska vinster åt skivbolagen. I och med för-
ändrat musikklimat får somliga mycket svårt att hävda sig och 
hamnar tveklöst och ofrivilligt i skymundan; långt borta från strål-
kastarnas ljus, publikens intresse och medias bevakning. För vissa ut-
övare medför de förändrade förutsättningarna att de inte längre vill 
eller kan vara verksamma i branschen. Sångaren Danny Vaughn 
(Tyketto) säger angående förändrade preferenser i musikbranschen: 
 

Skivbolaget sa inte ”vi vill ha fler plattor från er men de ska låta som Sound-
garden” utan bara ”tyvärr, killar – ni får kicken”. Jag är säker på att Tyketto 
kunde ha blivit gigantiska om vi hade debuterat 1988 [istället för 1991], men 
sådana var inte de kort som vi fick på handen.177 

 
Menger (1999:553) menar att många inom exempelvis den kulturella 
sfären inte kan skapa sina egna arbetstillfällen. Om det finns ett 
”överutbud” (t ex för många artister inom samma genre) eller om 

177 Sweden Rock Magazine, nr. 92, april 2012. 
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konsumenternas preferenser har ändrats (t ex från att ha gillat mel-
odiös hårdrock till att gilla grunge) hjälper sällan ihärdigt arbete och 
totalt engagemang; den ekonomsika ersättningen blir ändå låg eller 
ingen alls. 
     Trummisen Rikki Rocket (Poison) som under en tid helt lade av 
med musicerandet – till följd av minskat intresse från såväl skivbolag 
som publik – och istället började jobba med produktion av serietid-
ningar säger följande angående sitt förhållande till musiken under 
den tiden: 
 

Jag kunde inte bidra med något till det som Nirvana, Soundgarden och de 
banden höll på med. Det var inget jag kunde relatera till. Det hade varit oärligt 
av mig att göra en skiva som lät så, eller ens i närheten av det.178 

 
Även Herman Rarebell, före detta trummis i Scorpions, berör denna 
tidpunkt och säger att deras skivbolag försökte fösa dem mot den 
musikaliska trend som för närvarande var rådande men det fanns 
emellertid ett visst problem: ”Vi var inga grabbar i något grunge-
band även om det var vad de ville att vi skulle vara” (Rarebell & 
Krikorian 2011:219, egen översättning). Då grunge-musiken var som 
störst sade sångaren Alice Cooper: ”…låt oss ha detta klart för oss. 
Alice Cooper kan inte tala till femtonåriga grunge-killar. Killar som 
Steven Tyler, Ozzy och jag själv har ingen kontakt med dem längre” 
(Thompson 2013:379).  
     Chris Blackwell, grundare av skivbolaget Island Records, säger: 
 

Jag tror inte att det finns kvar några skivbolag i ordets rätta bemärkelse 
längre. Vi är alla i modebranschen. Förr kunde man sälja skivor enbart utifrån 
musiken i sig och den musikaliska skickligheten. Numera handlar det om för-
packning, media, teve och videor (Garfield 1986:244, egen översättning). 

 
Även musikskribenten Dave Marsh (2004:4, egen översättning) ger ut-
tryck för en besvikelse över musikbranschens utveckling då han 
skriver: 
 

178 Hårdrockens historia, del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
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Jag tror att rock ’n’ roll har räddat liv, den var i alla fall avgörande i formandet 
av mitt eget. När Bruce [Springsteen] talar om hur rockmusik tar sig in i kultur-
ellt fattiga hem för att berätta att det finns ett annat sätt att leva har jag en 
personlig förståelse och erfarenhet av det. […] Vi hade ingenting; rocken gav 
oss en känsla av att vi kunde få allt. Men under de senaste decennierna har 
rocken förrått sig själv. Det smärtar mig att kunna nämna så mycket som sålt 
sig, från rockopera-fimer som bara handlade om glamour och saknade hjärta, 
till foton av rockstjärnor tillsammans med diverse kändisar och jetset. Det 
oundvikliga resultatet var skivor som gjordes utan känsla, enbart för att det 
fanns en marknad som efterfrågade en produkt, och konserter som fram-
fördes med ett öga enbart fokuserat på vinstmarginalen. […] Rocken räddade 
mitt liv. Den krossade också mitt hjärta. 

 
I citaten nedan uttalar sig musikerna Carlos Cavazo respektive Bobby 
Blotzer (som båda upplevde mycket stora framgångar under den 
senare delen av 1980-talet då den melodiösa hårdrocken gjorde stor 
succé på försäljningslistorna och fick enormt utrymme i musik-
kanalen MTV) om tillvaron efter det att den så kallade grunge-
musiken tagit över som den nya, intressanta och spännande musiken: 
 

Jag mådde skitdåligt, jag kände mig som ett förbrukat tuggummi som spottats 
ut på marken. Vi hade gjort så mycket för skivbolaget och plötsligt ville de inte 
ha något med oss att göra. Jag blev tvungen att sälja mina hus och gick 
igenom en hel del ekonomiska svårigheter.179 
 

Carlos Cavazo (gitarrist i Quiet Riot) 
   

Planen var att ta ett års paus men det blev fyra år. Pengarna försvann ganska 
fort. Jag köpte en blombutik och ett varuautomatföretag. Jag skaffade 75 
drick- och godisautomater som jag åkte runt och servade. Mina händer 
luktade mynt och sedlar de närmaste fem åren.180 
 

Bobby Blotzer (trummis i Ratt) 
 
Musiker är utan tvekan föremål för en slit-och-släng-attityd som 
också finns inom andra verksamhetsområden, inte minst idrott. I an-
knytning till det kan det nämnas att många idrottare (i likhet med 
utmanövrerade och bortglömda musiker) upplever sig ignorerade, 
förbrukade, bortglömda och kasserade i samband med att det aktiva 
utövandet avslutas (Sinclair & Orlick 1993:146).  

179 Hårdrockens historia, del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
180 Hårdrockens historia, del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012 
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     Bland musikerna i Kubacki och Crofts (2005:234) studie finns en 
uppfattning om att publiken (konsumenterna) bombarderas med 
musik av låg kvalitet; på radion spelas samma låtar inom samma 
genre om och om igen och som ett resultat av det kommer endast den 
musik som flitigt spelas i radio att nå försäljningsmässig framgång. 
Oupphörligt försöker skivbolagen – utifrån ekonomiska intressen – 
övertyga och manipulera den musikkonsumerande allmänheten 
(Negus 1999a:32f). Genom ihärdig och outtröttlig marknadsföring och 
annan publicitet pushas vissa musikstilar och vissa artister så hårt att 
konsumenternas eventuella ”ointresse” eller till och med ”motvilja” 
nöts ner. Med hjälp av ideliga spelningar i radio (och tidigare på MTV) 
hamras de låtar som man vill marknadsföra in i skallen på lyssnarna 
som inte kan värja sig och efter en tid eventuellt börjar gilla musiken 
och förhoppningsvis köper skivan ifråga. Herman Rarebell (f.d. trum-
mis i Scorpions) tar också upp detta fenomen och skriver i anknytning 
till MTV:s enorma påverkan på musikbranschen under 1980- och 
1990-talen: 
 

Om man tvingar människor att lyssna [på vissa låtar] flera gånger per dag 
medan de väntar på en musikvideo med Rolling Stones eller något annat de 
faktiskt gillar – precis som banden som har låtar på top 40-listan – kommer 
människor börja att åtminstone inte hata låtarna ifråga; många kommer så 
småningom till och med att gilla dem. Jag erkänner att det finns många låtar 
som jag inledningsvis avskydde första gången jag hörde dem (Rarebell & 
Krikorian 2011:98, egen översättning). 

 
Uppfattningen bland många musiker (i synnerhet bland dem som för 
närvarande inte tillhör de mest populära) är den att det finns allt 
mindre utrymme för olika nischer då människor i allmänhet inte 
verkar särskilt benägna att på egen hand leta upp intressant och till-
talande musik. Det är en åsikt som även Herman Rarebell delar och 
han anser för övrigt att det är företrädare för branschen som i vari-
erad utsträckning avgör vilken musik den breda allmänheten kom-
mer att konsumera:  
 

Musikindustrin kännetecknas i dag av en rad artister som har PR-team bakom 
sig som marknadsför dem så intensivt att de omöjligtvis kan misslyckas, även 
om deras talang i bästa fall är marginell. Tror du verkligen att den bästa till-
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gängliga musiken är den som du känner till? Om du letar på Internet är jag 
övertygad om att du kommer att finna alla möjliga typer av gömda [musikal-
iska] skatter som ingen har tagit sig tid att upptäcka (Rarebell & Krikorian 
2011:210, egen översättning). 

 
Sammanfattningsvis verkar det faktiskt som att det till mycket stor 
del är skivbolags marknadsavdelningar tillsammans med olika radio-
kanalers musikläggare som i mångt och mycket avgör vem som 
kommer att bli populär och framgångsrik. Enligt Nöjesguiden är P3:s 
musikläggare Karin Gunnarsson, Germund Stenhag och Linda 
Nordeman i skrivande stund de tre mäktigaste personerna i den 
svenska musikbranschen, vilket motiveras på följande sätt: ”De kan 
på egen hand lyfta en singel från obskyr till årets låt, sätta trender för 
säsonger, och göra hela artisters karriärer.”181 Medan somliga 
artister/band omhuldas och uppbackas av personer som på olika sätt 
har inflytande över musikbranschen (t ex musikläggare på radio-
kanaler och musikjournalister), får andra artister/band erfara hur de 
motarbetas på olika sätt. Musikskribenten Anders Tengner kommet-
erar detta med att exemplifiera hur rockbandet Kiss aldrig fick något 
stöd bland de etablerade och självuppfattat seriösa musiktyckarna:  
 

Dåtidens journalistkår bestod inte av nittonåriga Kissfans som jag själv, utan 
av fyrtiotalister som gillade Ulf Lundell och tyckte att Bruce Springsteen var 
det coolaste som fanns” (Linnaeus 2013:197f). 

 
Något elakt kan man kanske säga att människor i allmänhet är täm-
ligen lättpåverkade vad gäller sådant som mode- och musiktrender. 
Vi vill på en och samma gång känna oss så att säga inne och unika. 
För många medför detta en ängslan för att vara omodern, inte till-
räckligt cool och trendig. Man vill inte gärna sticka ut från mängden i 
en negativ mening, vilket i sig kan leda till att åtminstone vissa 
grupperingars preferenser är lätta att påverka. Det här diskuterar 
Klein (2002) med en rad exempel, varav klädföretaget Levi Strauss – 
som under många år var dominerande vad gäller försäljning av 
attraktiva jeans – kanske utgör det tydligaste exemplet: 

181 http://nojesguiden.se/artiklar/100-maktigaste-inom-musikbranschen 
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Ingen går säker för denna brutala utfrysning, som Levi Strauss fick erfara 
1998. Domen var obarmhärtig: Levi’s hade inga stora butiker som Disney, 
inga häftiga annonser som Gap, ingen hiphoptrovärdighet som Hilfiger och 
ingen ville tatuera företagets logga på naveln, som Nikes. Kort sagt, Levi’s var 
inte det minsta coolt (Klein 2002:95). 

 
Gitarristen Reb Beach (för närvarande i Whitesnake) berättar att hans 
tidigare band Winger – i likhet med många andra melodiösa hård-
rocksband – fick en raketartad framgång alldeles i början av 1990-
talet.182 Lika plötsligt som karriären tog fart, lika plötsligt tog den slut 
och enligt Beach berodde det enbart på den vid tidpunkten populära 
tecknade teve-serien Beavis & Butthead som visades på MTV. I korthet 
handlar serien om två tonåriga hårdrocksfans som till stor del sitter 
hemma i soffan och kommenterar musikvideor i hyllande respektive 
nedlåtande ordalag. De två huvudkaraktärerna (Beavies och Butt-
head) bär alltid T-shirts med Metallica- respektive AC/DC-tryck. I serien 
finns också den töntiga killen Stewart Stevensen och han bär alltid en 
tröja med bandet Winger tryckt på bröstet, vilket fick en enorm 
negativ inverkan på Wingers karriär. Enligt Reb Beach ansågs Winger 
inledningsvis vara ett lika coolt band som andra, vars skivor och 
konsertbiljetter sålde bra, ända till Beavies & Butthead började sändas 
på MTV; då avstannade all försäljning och Winger ansågs plötsligt vara 
precis lika töntiga som rollfiguren Stewart Stevensen som ingen ville 
bli förknippad med. Reb Beach berättar:  
 

…så kom Beavies & Butthead där det fanns en kille som de brukade hänga 
upp i kalsongerna och i varje avsnitt bar han en Winger T-shirt och han var en 
riktig loser. När det här sändes [på MTV] så avstannade allt. Vi hade precis 
påbörjat en turné och biljetterna sålde riktig bra och helt plötsligt sålde vi inga 
biljetter. Även skivförsäljningen stannade av. Det fanns där, svart på vitt och 
vi kunde inte förstå varför. Så kom någon till turnébussen med en VHS-
kassett och sade: ”Grabbar, ni måste se det här.” Vi satte på inspelningen, 
”Åh, nej.” …jag blev tvungen att sälja mitt hus. Jag sålde 15 gitarrer… Det var 
det enda sätt jag kunde överleva på det året, jag gick från att tjäna 180 000 
dollar till att nästa år tjäna endast 20 000 dollar. […] Kip [Winger, sångaren i 
bandet] var så förbannad. När han kom in på McDonald’s brukade folk skratta 
åt honom, men det händer i och för sig inte längre (egen översättning).183 

 

182 Classic Rock Magazine, Whitesnake Fan Pack, March 2011. 
183 Classic Rock Magazine, Whitesnake Fan Pack, March 2011. 
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Skivbolagen och i synnerhet radio har ett symbiotiskt förhållande – 
som sträcker sig långt tillbaka i tiden – i vilket skivbolagen och radio-
kanalerna exploaterar varandra för sina egna syften. I de allra flesta 
radioprogram utgör inspelad musik en betydande del av sändnings-
tiden och Bennett et al. (1993:99) menar att det till och med är tack 
vare radio som vissa musikgenrer (exempelvis rock ’n’ roll) har upp-
stått och fått stort genomslag. Medan vissa musikgenrer anses lämpa 
sig bra för att spelas i radio, anses andra genrer lämpa sig mindre bra 
och har inte heller formats och justerats för att passa radio (radio-
vänliga låtar utgörs bland annat av trallvänliga refränger och speltid 
på drygt tre minuter). Ur lyssnarnas perspektiv har (musik-)radio en 
delad ställning vad gäller den musikaliska glädjen och tillfreds-
ställelsen. I detta avseende konstaterar Bennett et al. (1993:99) att 
radio har en tillträdande såväl som blockerande funktion. Genom att i 
huvudsak spela nyutgiven musik, med ett begränsat antal artister 
som för tillfället är populära, får vi som lyssnare ta del av aktuell 
musik. Men på samma gång försvåras tillträdet till musik vi inte 
redan känner till och som vi skulle uppskatta, om vi bara visste att 
den fanns. 
     Det är viktigt att få publicitet och då ”rätt” sorts publicitet. Om 
man har en god relation till inflytesrika personer (exempelvis journal-
ister som skriver för tongivande tidningar eller musikläggare för 
populära radioprogram) kan det vara guld värt för karriären. Ett 
exempel på detta ges av musikskribenten Mick Wall som redogör för 
hur rockbandet Metallica tidigt i karriären fick en ovärderlig bunds-
förvant i skribenten Xavier Russell: 
 

Under uppmuntran av Geoff Barton – Sounds andreredaktör, som så 
småningom grundade Kerrang! – blev Russell i början av 80-talet den första 
journalisten som gav Metallica rejäl exponering i den ökänt svårflörtade 
kommersiella musikpressen. ”Xavier var den på Kerrangs redaktion som 
verkligen snackade för Metallica”, säger Barton idag. ”Han tjatade om dem 
konstant. Det gick så långt att man tänkte: ’Herregud, vi får väl ge dem ett 
mittuppslag [i tidningen] så att han bara håller käften.’ Mycket av den tidiga 
bevakningen de fick var till hundra procent Xaviers förtjänst” (Wall 2012:156). 
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Även sångaren i Saxon Biff Byford berör synliggörandets kraft och 
säger att ”direkt efter det att man har uppträtt i [teveprogrammet] 
’Top Of The Pops’ kan man vara säker på att sälja ytterligare 30 000 
exemplar” (Byford & Tucker 2007:98, egen översättning). En sådan 
uppfattning, eller till och med erfarenhet, vittnar om – och ger ytter-
ligare stöd för – att människor köper eller på annat sätt konsumerar 
det de matas med. I anknytning till det kan det nämnas att tevepro-
grammet ”Så mycket bättre”184, i vilket artister av varierad aktualitet 
ska spela in och framföra varandras (gamla) hits ”skjuter upp vem 
som helst till topplistorna, hur längesedan det än var man senast 
befann sig där.”185 Barrow och Newby (1994:117, egen översättning) 
delar uppfattningen om synliggörandets kraft, och konstaterar följ-
ande: 
 

Personer som köper popskivor, köper dem vanligtvis till följd av att hört 
musiken på radio, sett den aktuella artisten eller bandet på teve, eller läst om 
dem i någon tidning. Självklart finns det många som även köper skivor till följd 
av rekommendationer från vänner, eller som hört musiken på klubbar eller 
kanske på bio. Trots det skulle få personer i musikbranschen neka till att 
media, i synnerhet radio och det skrivna ordet, är den mest effektiva mark-
nadsföringskanalen som också når ut till flest människor. 

 
En välvillig tolkning av den rådande situationen är att musikutbudet 
snarast kan liknas vid en djungel, i vilken det är nästintill omöjligt att 
navigera och att man som konsument således behöver assistans, väg-
ledning och hjälp med att finna tilltalande musik. En mera cynisk 
tolkning är att människor anammar och omfamnar det som andra, till 
exempel radiokanalers musikläggare och tidningars musikkritiker, 
anser vara bra och låter få utrymme i media, utan att närmare 
granska huruvida de faktiskt tycker om musiken ifråga. Enligt Adler 
(1985) når somliga musiker stor framgång och blir stora stjärnor 
främst till följd av att konsumenterna inte är beredda att lägga ner tid 
och energi på att finna andra artister än de som redan exponeras; inte 
att dessa artister skulle vara mer talangfulla och skickligare än andra. 

184 “Så mycket bättre” började sändas i TV4 år 2010, och varje säsong medverkar sju artister som 
får till uppdrag att tolka varandras låtar i ett slags reality-tv format. 
185 http://nojesguiden.se/artiklar/100-maktigaste-inom-musikbranschen 
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Vad Adler menar är att den stora allmänheten följer minsta mot-
ståndets lag och så länge en redan exponerad artist eller band är till-
räckligt bra (i någon mening lika bra som andra) för att lyssna på 
kommer många att nöja sig med att konsumera denna artists/bands 
musik, vilket leder till att artisten/bandet ifråga blir än mer fram-
gångsrik. Man kan eventuellt säga att ryktet i många fall är viktigare 
än talangen vad gäller framgång (jfr: Menger 1999:557). 
     Om man (som konsument av musik) inte är ett stort fan av ex-
empelvis traditionell rock ’n’ roll, men ändå tycker att musiken är 
ganska bra, kommer man förmodligen tämligen snabbt i kontakt med 
artister som Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly och andra 
redan etablerade stjärnor inom genren, och kanske nöjer man sig med 
att lyssna på enbart dessa. Detta innebär att den som inte är mycket 
intresserad inte heller lägger ner tid och energi på att upptäcka de 
mindre kända (och kanske till och med obskyra) artister som med all 
sannolikhet finns inom den specifika genren – oavsett om det handlar 
om rock ’n’ roll, blues, soul, punk, hip-hop, country eller hårdrock. 
     Musik förefaller dessutom ha blivit allt mer av en slit-och-släng-
produkt, en förbrukningsvara som har stora likheter med klädmodets 
skiftningar. Vad det innebär är att många eventuellt så att säga kon-
sumerar en låt (mer sällan artisters hela skivor) under en begränsad 
tidsperiod och sedan aldrig mer. I takt med ökningen av såväl legal 
som illegal nedladdningsbar musik från Internet och/eller ”stream-
ad” tillgång via exempelvis Spotify förlorar sannolikt själva musiken 
(som traditionellt utgjorts av vinyl- och senare cd-skivor) mycket av 
sitt värde. I och med att den fysiska inramningen (själva skivan och 
omslaget med dess information) försvinner, kan det misstänkas att 
själva innehållet, dvs. värdet av musiken påverkas. 
     Trots att skivbolag, radiokanaler, journalister och trendsättare av 
olika slag har stor påverkan på artisters och musikstilars popularitet 
kan framgång och dess omfattning respektive varaktighet emellertid 
uppstå och fortleva även utan etablissemangets (eller trendsättarnas) 
stöd. I anknytning till musikbranschen konstaterar Florén (2010:134):  
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Det finns hårddraget två typer av artister och skivor; de som säljer vid tid-
punkten för lanseringen men sedan inget mer, skivan är efter det ”död”. Det 
kan gälla s.k. ”one hit wonder”, samlingsskivor av typen Melodifestivalen 2010 
eller Idolskivor. Sådana typer av artister och skivor beskrivs i intervjuerna 
[med A&R-personer] i termer av ”tomtebloss”. De säljer mycket under en 
begränsad period men sedan inget mer. Den andra typen av skivor och 
artister är sådana som man kan räkna med kommer att sälja även under en 
längre tidsperiod. Att exempelvis äga rättigheterna till ABBA:s backkatalog 
[dvs. bandets tidigare skivinspelningar] innebär en relativt säker källa till 
intäkter under en lång tid framöver. 

 
Vad gäller just popbandet Abba kan det konstateras att det låg på 
försäljningslistan v.36 år 2013 trots att bandet upplöstes 30 år tidigare 
(1983) och inte har släppt någon ny musik alls sedan dess. 
 

Konkurrens och osäkerhet 
 
De förhållanden och villkor som omgärdar en försörjning på den 
stora passionen kan liknas vid de som egenföretagare eventuellt erfar 
och i viss mån kan utövare inom diverse områden faktiskt betraktas 
som egenföretagare, i ett nästintill projektbaserat arbetsliv. En sådan 
uppfattning framträder då ishockeytränaren Tommy Samuelsson ut-
tryckligen säger att ”spelarna har blivit egna företagare som åker runt 
och tar för sig av en väldigt bra marknad.”186 Att det skulle vara utöv-
arnas marknad gäller förvisso för somliga inom vissa områden och 
branscher men att det skulle vara ”guld och gröna skogar” att försöka 
livnära sig på sin passion är långt ifrån en allomfattande uppfattning 
eller upplevelse. En fotbollsspelare i Rodericks (2006a:253f, egen över-
sättning) studie säger följande: 
 

Efter att ha skrivit under kontraktet är det i början som en smekmånad när allt 
är trevligt och eventuellt har man två år framför sig, garanterad inkomst och 
allt. Men efter ett halvår börjar jag få panik angående andra kontrakt, särskilt 
om jag inte har tagit en plats i laget. Jag menar, om man tar plats i laget 
första året av kontraktet men inte spelar särskilt bra, eller om man inte får 
spela första året börjar man tänka ”tja, jag har ju [den andra] säsongen”. Men 
om jag inte tar plats i början av andra säsongen… det är då jag börjar blir 

186 NWT 2010-01-30. 
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pressad, tänker konstant på nästa kontrakt eller på om någon annan klubb 
kommer att vara intresserad av mig. 

 
En cellist i Dobsons (2011:248, egen översättning) studie berättar om 
osäkerheten och otryggheten som ofta följer av att vara frilansande 
musiker: 
 

Den otrygga atmosfären som finns runt omkring är svår att skaka av sig. Det 
beror på att man inte riktigt vet var man står. Jag menar, till viss del vet man 
det, när folk bokar en och så, men det existerar faktiskt inga kontrakt, inte 
med de flesta grupper jag har spelat med. Dessutom är många dirigenter 
nyckfulla, de kan plötsligt ändra sig och bestämmer sig för att anlita någon 
annan; vips är man dumpad. Och man får liksom ingen andra chans. Det är 
mycket intriger och politik förenat med det, många människor som är väldigt 
osäkra och som håller fast vid sina jobb så gott det går. 

 
När det rör sig om frilansande personer, t ex inom musik, finner 
Cottrell (2002) att de ofta tar på sig mer arbete än de i praktiken klarar 
av – något som för övrigt förekommer även bland egenföretagande 
hantverkare (Ivarsson & Larsson 2011). Som frilansande inom i 
synnerhet konstnärliga områden (och för all del som egenföretagare 
på den traditionella arbetsmarknaden) upplever man sig inte kunna 
tacka nej till arbetserbjudanden och i vissa fall kan det innebära att en 
person är bokad för två skilda evenemang som går av stapeln sam-
tidigt. Ett sådant dilemma kan de frilansande lösa genom att engag-
era en passande och lämplig kollega – en ställföreträdare (deputy, van-
ligtvis kallad ”dep”) – och låta denne ta det evenemang som upplevs 
mindre tilltalande av de två. Cottrell (2002:65) konstaterar för övrigt 
att det här med ställföreträdare inte är något nytt fenomen, utan har 
anor så långt tillbaka som till mitten av 1700-talet.  
     I sammanhanget med ställföreträdare aktualiseras det personliga 
och yrkesbaserade nätverket (det sociala kapitalet) som har en arbets-
förmedlande funktion – ”Ju fler musiker man känner, desto fler ställ-
företrädare finns tillgängliga, och av ännu större betydelse: ju fler 
personer som känner individen ifråga, desto större chans har denne 
att erbjudas arbete” (Cottrell 2002:66, egen översättning). Systemet med 
ställföreträdare är emellertid inte riskfritt. Den frilansande personen 
(till exempel en musiker) som anlitar en ställföreträdare är mån om 
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att ställföreträdaren inte gör ett dåligt jobb eftersom det medför att 
det egna anseendet sjunker. Samtidigt vill inte den som anlitar en 
ställföreträdare att denne gör ett briljant jobb eftersom det kan 
resultera i att ställföreträdaren ”tar över” i den meningen att han eller 
hon blir den som kontaktas först för framtida arbete. En intervjuad 
frilansande musiker säger följande angående detta: 
 

När man anlitar en ställföreträdare vill man inte att han eller hon ska vara 
lysande – det är inte viktigt. Vad man vill är att denne ska vara kompetent och 
nästan osynlig. Om ställföreträdaren är alltför bra, blir man själv inte tillfrågad 
nästa gång. Det värsta som kan hända är om den som bokar säger att ställ-
företrädaren inte var särskilt bra. Det är illa för det är kritik mot en själv. Så 
helst vill man att personen [ställföreträdaren] dyker upp, kommer överens 
med de andra och inte ställer till besvär, utför jobbet och sedan försvinner 
(Cottrell 2002:69, egen översättning). 

 
För en mängd utövare existerar det i sanning mycket osäkra villkor 
och omständigheter som vars karaktär och varaktighet har koppling 
till olika typer av exploatering. En sorts exploatering inom åtmin-
stone sportens värld handlar som bekant bland annat om att klubb-
arna eller föreningarna erbjuder arbete endast så länge individen är 
lönsam, potentiellt lönsam eller på annat sätt användbar. Inom 
idrotten (och andra jämförbara områden) finns inget utrymme för 
fiasko och de misslyckade har ingen annanstans att ta vägen än ut ur 
systemet (Ball 1976:732). När den numera legendariske brasilianska 
fotbollsspelaren Pelé blev skadad under VM år 1962 och ersättaren 
Amarildo gjorde mål mot (dåvarande) Tjeckoslovakien blev Pelé 
orolig: 
 

Var den här [Amarildo] den nye Pelé? Trots min glädje över lagets seger 
kunde jag inte hjälpa att jag plågades av tvivel kring min plats i laget och min 
framtid som spelare (Nascimento el al. 2007:134). 

 
Den kamp om en plats i laget som Pelé illustrerar i sitt uttalade ovan 
– och som av Torkelson (1998:112) formuleras som ”konkurrens med 
kollegor om arbetsuppgifterna” – är sannolikt mycket utbredd och 
dessutom något som åtminstone idrottare, skådespelare och musiker 
är väl medvetna om och som inte heller döljs eller förnekas. I Magnus 
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Hedmans (f.d. fotbollsproffs) memoarer framkommer det (på flera 
ställen) hur flyktig en ordinarie plats i laget kan vara, och hur ett en-
staka misstag eller en tillfällig skada kan få långvariga konsekvenser 
för den individuella ställningen i laget. Ett sådant tillfälle var när 
Hedman, som var uttalad förstemålvakt i Coventry City FC, blev skadad 
och andremålvakten Chris Kirkland följaktligen fick chansen att visa 
sig tillräckligt bra för att konkurrera om platsen som lagets förstemål-
vakt: 
 

När jag rehabiliterades fick Chris Kirkland hoppa in och han var rent makalöst 
bra. Han var 16–17 år, en jättetalang. […] När jag med tiden blev frisk för-
väntade jag mig förstås att få tillbaka min plats. Till slut blev jag tvungen att 
knacka på [tränaren] Strachans dörr och fråga vad tusan det var som hände. 
Då sa han något som jag ofta tänkt på sedan dess. ”Ibland, Magnus, har vi 
helt enkelt otur i vår karriär. Just nu har du otur eftersom Chris råkar vara ett 
underbarn. Det är inte något som varken du eller jag kan göra något åt. Du 
har varit skadad. Chris har fått chansen och han visade sig vara en talang 
utöver det vanliga.” Jag kunde bara nicka. ”Du vet hur mycket jag uppskattar 
dig som målvakt, Magnus. Men jag kan inte ta bort honom. Det går inte.” 
Skadorna till trots var jag i bra form och jäkligt förbannad över att inte få till-
baka min plats. Så jag satt på bänken… (Hedman & von Sydow 2012:145f).  

 
När den numera före detta fotbollsmålvakten Ronnie Hellström, 21 år 
gammal, gjorde VM-debut i Mexiko år 1970 inträffade det som inte 
fick inträffa: 
 

Ronnies mörkaste fotbollsminne i karriären inträffade redan efter elva minuter 
i Sveriges premiärmatch mot Italien. Rivera slog en kort hörna in mot 
Domenghini som stod en bit utanför straffområdet.  
– Han drog på ett hårt skott, men det såg inte alls farligt ut. Jag såg bollen 
komma, hade gott om tid och gick ner för att plocka skottet. 
Det blev segermålet. 
– Jag kan inte förklara det än i dag, men bollen kom under mig på något sätt. 
Klart att det var ett jävla nederlag för mig. Jag blev degraderad till tredje-
målvakt och fick sitta på läktaren under resten av turneringen. 
(Karlsson & Thylin 1996:21). 

 

Att stundtals göra misstag, vara skadad, förlora formen eller på annat 
sätt inte lyckas prestera i enlighet med förväntningar drabbar de allra 
flesta utövare vid något eller upprepade tillfällen. Fotbollsspelaren 
Zlatan Ibrahimović som år 2001 var Ajax dyraste spelare och som för-
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väntades göra mål och avgöra matcher berättar om att det inlednings-
vis inte riktigt blev som förväntat: 
 

…jag förlorade mitt flyt. Jag slutade att göra mål och då hade jag inte längre 
mycket nytta av min fina försäsong, tvärtom snarare. Alla de där rubrikerna 
och jämförelserna med van Basten bara vändes emot mig, och jag började 
ses som en besvikelse, ett felköp. Jag ersattes i anfallet av Nikos Machlas… 
(Ibrahimović & Lagercrantz 2011:161). 

 
I enlighet med Magnus Hedmans, Ronnie Hellströms och Zlatan 
Ibrahimovićs erfarenheter konstaterar Hickey och Kelly (2008:487, 
egen översättning) att ”idrottsindustrin är sådan att varje prestation är 
fundamentalt preliminär och riskerar att bli kortsiktig eller ojämn, till 
och med ett minne blott, genom processer och beslut som ligger utan-
för idrottarens kontroll.” 
     Som utövare inom områden som just idrott, skådespeleri och 
musik måste man hela tiden visa sitt värde, såväl inför kollegor 
(andra utövare inom området) som existerande eller potentiella 
”arbetsgivare” (Dobson 2011:247). Det framkommer i intervjuer med 
(frilansande) musiker att det också pratas en hel del bakom ryggen på 
varandra; en av de intervjuade i Dobsons (2011:246, egen översättning) 
studie säger: 
 

Man måste ha tillit till det man gör för ingen runt omkring kommer att säga att 
det man gör är bra eller dåligt… den rådande kulturen är att man hyllar och 
sågar andra bakom deras rygg… det är enormt utbrett. Det är exceptionellt 
ovanligt att någon säger till någon annan att han eller hon är lysande, att 
denne är bra, att de gillar vad han eller hon gjort…  

 
Pratet bakom ryggen kommer åtminstone delvis av att man är kon-
kurrenter i varierad utsträckning och att arbetserbjudanden till stor 
del baseras på sociala kontakter. Det handlar om att öka sitt eget 
(marknads-)värde, ibland genom att kritisera respektive alliera sig 
med andra inom området i hopp om att öka de egna chanserna på 
arbetsmarknaden. Dobson (2011:247, egen översättning) konstaterar 
att: 
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…musikerna har en klar uppfattning om det sätt på vilket rykte och renommé 
skapas, men det egna ryktes karaktär – som har potential att förmedla både 
sociala och yrkesmässiga relationer – är alltjämt långt ifrån tydligt. 

 
Diskussioner med kollegor om andra kollegor, pratet bakom ryggen 
på varandra och hur rykte och renommé skapas, kommenteras också 
av Cottrell (2002:73, egen översättning) som skriver: 
 

Jag har hört (och varit delaktig i) hundratals samtal där någon kollegas kunn-
ande och skicklighet har kommenteras, endera i berömmande ordalag eller i 
termer av misskrediterande och oavsett vilket påverkas den mentala upp-
fattningen om personen ifråga.   

 
Det så kallade pratet påverkar inte sällan den faktiska inställningen 
och åsikten i både positiv som negativ mening. Om personer som är 
tongivande i en eller annan mening (och/eller personer som man har 
förtroende för) säger att en viss utövare är bra eller dålig är det lätt att 
själv påverkas av detta, vilket kan leda till ett kommande ”selektivt 
iakttagande” där det positiva alternativt negativa intrycket förstärks. 
Det rykte utövare har inom området (oavsett vilket) har en högst 
påtaglig effekt på deras marknadsvärde (Menger 1999:551). 
     Om man inte presterar i enlighet med förväntningarna blir man 
ofta av med jobbet, åtminstone inom lagidrottens värld. Exemplen på 
det är otaliga. På Hockeykanalen.se rapporteras det sakligt och känslo-
neutralt att ishockeyspelaren Antti Pihlström mitt under säsongen 
2009/10 får lämna Färjestad BK då han, enligt dåvarande sportchefen 
Thomas Rundqvist, inte lyckats göra tillräckligt många poäng.187 På 
sätt och vis är idrottens (och andra såsom musikens och teaterns) 
värld känslokall och när enskilda individer inte lyckas svara upp mot 
ledningens förväntningar och önskemål är de av tämligen litet värde.  
     Att idrottsklubbar är känslokalla, och vad som kan betecknas som 
illojala, uttrycks av före detta ishockeyspelaren Mats Sundin som i 
radioprogrammet ”Sommar i P1” (7 juli år 2007) berättar att klubb-
ledningen ville byta bort honom i slutet av hans karriär: 
 

187 http://www.hockeykanalen.se/1.1477800 
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Jag är 37 år och räknas alltså som en gammal spelare. Jag har i och för sig 
en ganska bra säsong – leder både mål- och poängligan internt, har spelat i 
klubben i 13 år och är kapten och känner mig i bra slag – vilket gör att 
Toronto kan få bästa möjliga pris för mig. Men jag blir ändå oerhört besviken 
när jag får frågan. Visst, Toronto Maple Leafs ser en gyllene chans att byta 
bort en spelare mot en yngre lovande förmåga och någon som de kan bygga 
sin framtid med. Men jag känner att jag har lagt ner min själ i den här 
klubben. Så när det kommer till kritan är det alltså bara business från deras 
sida – ingen lojalitet. Även om jag någonstans hade fattat att det är så här det 
går till var det tungt när det väl hände och jag kände mig liksom sviken. […] 
Någonstans är man som sagt bara en ishockeyarbetare i NHL. 

 
Robidoux (2001:161, egen översättning) som intresserar sig för arbets-
processen; organiserandet och villkoren inom ishockeyns värld, 
skriver följande:  
 

Det är viktigt att uppmärksamma hur spelarna, trots till synes passivitet är 
medvetna om det motstridiga förhållande som utgör kärnan i arbetsprocessen 
– det förhållande varigenom kraven från en grupp inbegriper exploatering av 
en annan grupp. 

 
I enlighet med en medvetenhet om förhållandet mellan arbetsled-
ningen och arbetarna uttrycker sig en fotbollsspelare på följande sätt: 
 

Människor pratar om lojalitet men jag tycker inte att det finns någon lojalitet 
inom fotbollen. Till syvende och sist kommer klubben att utnyttja dig gång på 
gång på gång tills du inte längre är användbar, och då skaffar de någon 
annan. Jag tror att en spelare i viss utsträckning måste vara likadan. Han 
måste utnyttja klubben lika mycket som den utnyttjar honom (Roderick 
2006b:152f, egen översättning). 

 
Åsikten om klubbarnas känslolöshet uttrycks även av fotbollsspel-
aren Zlatan Ibrahimović som säger: 
 

En fotbollsspelare på min nivå är lite som en apelsin. Klubben kramar ur den 
tills det inte finns någon vätska kvar, och det är dags att sälja killen. Det låter 
hårt kanske, men så är det. Det är en del av spelet (Ibrahimović & Lager-
crantz 2011:311). 

 
Det som främst somliga utövare – om inte de flesta – ser som en 
naturlig och oundviklig del av spelet (dvs. villkoren för utövandet 
som inte ifrågasätts i någon större utsträckning) har förvisso kritis-
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erats. Todd Boyd (1997:ix, egen översättning) skriver i förordet till 
boken Out of bounds följande angående elitidrott: 
 

Det är något nästintill kriminellt med ett system som inordnar missgynnande 
unga män i sina bästa år, visar dem en värld som få människor får ta del av, 
och efter några år av livshotande framträdanden säger åt dem att deras 
kroppar inte längre duger till att tävla mot en grupp yngre kroppar som går 
igenom samma sak de själva gjorde för några år sedan. 

 
Utövare av idrotter som till exempel fotboll och ishockey måste till-
fredsställa de önskemål, förväntningar och krav som klubbledningen 
har på dem och i detta avseende måste de konkurrera med och stund-
tals manövrera ut sina lagkamrater. Jörgen Jönsson (f.d. ishockeyspel-
are) säger följande i anknytning till konkurrens: 
 

I ett lag finns också mycket rivalitet hela tiden. Paradoxalt nog trots att alla 
egentligen vill mot samma mål. Det gäller både i klubblaget och i Tre Kronor. 
De flesta vill ha den bästa positionen. Alla centrar, till exempel, vill spela i 
förstakedjan eller den kedja som matchas hårdast. […] De spelare som, i 
fallet centrar, är det i tredje- eller fjärdefemman vill naturligtvis avancera och 
ta över rollen som förstecenter (Liljedahl & Jönsson 2008:88). 

 
Inom exempelvis lagidrotter som ishockey och fotboll existerar det en 
uppfattning om att det är oerhört viktigt att ha en ”god attityd”, 
vilket inkluderar en inställning om att laget och dess bästa kommer i 
första hand och är överordnat enskilda spelares väl och ve, deras 
personliga uppfattningar och känslor (Roderick 2006b:40ff). I många 
fall – om inte till och med de flesta – är den ”goda attityden” hos spel-
are angående lagets bästa snarast läpparnas bekännelse. Eamon 
Dunphy (f.d. fotbollsspelare) ger en konkret illustration av den pot-
entiella intressekonflikten mellan laget och den enskilde spelaren:  
 

Så vi åkte upp till Sheffield. Jag satt inte [ens] på bänken. Jag var trettonde 
man. Man kommer in i omklädningsrummet innan matchen, ler och säger: 
”Lycka till, grabbar.” Vad innebär det? Det betyder att om de gör bra ifrån sig 
kommer jag inte in i laget igen. Och om laget förlorar, som vi gjorde i går, vad 
gör man då? Man låtsas. För inte kan man komma in med ett stort leende på 
läpparna och säga: ”Underbart. Eftersom ni förlorade kan jag komma in i laget 
igen.” Alla de andra är förargade och missbelåtna. Det är man inte själv, själv 
är man nöjd. Men man kommer in [i omklädningsrummet efter matchen] och 
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gör miner; låtsas att man är lika missnöjd som de andra. Men alla vet att det 
bara är ett spel för galleriet (Dunphy 1987:100, egen översättning). 

 
En före detta fotbollsspelare i Rotella och Newburgs (1989:57, egen 
översättning) studie berör samma tema i följande berättelse: 
 

Jag kände mig förkrossad och förolämpad inför mina gamla barndoms-
kamrater. Mina kompisar brukade skämta om när jag skulle få komma in och 
spela. Det kändes som att tränaren gav mig några få minuters speltid som ett 
slags tröstpris, jag framstod som dålig och han kunde bevisa att han hade rätt 
som inte lät mig spela mer. Jag började spela för mig själv snarare än för 
laget. Det gick så långt att jag hoppades att tränaren skulle misslyckas. Ilskan 
och bitterheten eskalerade. När jag väl fick spela kändes det aldrig bra och 
gradvis blev det bara sämre och sämre.  

 
Roderick (2006a:247) konstaterar att för åtminstone yrkesspelare inom 
fotboll är intensiv konkurrens framträdande i alla aspekter av deras 
yrkesliv trots att alla är beroende av lagkamraterna för att kunna 
spela. En fotbollsspelare säger: ”När allt kommer omkring står var 
och en sig själv närmast och när det kommer till kritan så skiter man 
ofta i varandra” (Roderick 2006a:251, egen översättning). Fotbollsspel-
aren Zlatan Ibrahimović säger följande angående tiden i holländska 
Ajax: 
 

Många killar i Ajax spelade mest för sig själva. De ville inget hellre än att bli 
sålda till en större klubb, och ofta kändes det som att vi tävlade mer mot 
varandra än mot de andra klubbarna (Ibrahimović & Lagercrantz 2011:182). 

 
Att det inte alltid finns någon djupare och genuin vänskap spelare 
emellan kan exemplifieras med den fotbollsspelare (dessutom lag-
kapten) som blev inlagd på sjukhus och under tiden inte fick ett enda 
besök av någon lagkamrat; han var helt enkelt inte särskilt saknad av 
vare sig lagkamrater eller klubbledning (Roderick 2006b:154f). En 
annan fotbollsspelare säger följande om de sociala relationerna: 
 

Trots att du och jag kanske måste vara kamratliga på och utanför planen, gör 
jag mitt yttersta för att se till att jag är nummer ett om vi kämpar om samma 
position. Som jag alltid säger, man har inte många vänner i fotboll men man 
har många bekanta (Roderick 2006b:101, egen översättning). 
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Liknande situationer råder även inom individuella sporter som till 
exempel tennis där spelarna förvisso framhåller det kamratskap som 
finns dem emellan men inte desto mindre är de konkurrenter i rad 
avseenden. Stier (2005:102) konstaterar att ”vänskapen och kamrat-
skapen var absolut inte oinskränkt eller villkorslös.” Det är inte nöd-
vändigtvis så att vänskapen upplevs ytlig och falsk, snarare är den 
vad Stier (2005:102) kallar tveeggad. De sociala förhållandena, eller 
snarare relationerna som råder inom många områden såsom musik, 
idrott, konst och teater är komplexa. I varierad utsträckning är indi-
vider dels beroende av varandra, dels konkurrenter. Där utövandet 
sker kollektivt (t ex fotbollslag, orkestrar, teatergrupper) är man tvek-
löst beroende av varandra för såväl individuella som gemensamma 
framgångar. Man är också beroende av varandra i varierad utsträck-
ning vad gäller möjligheter och chanser till framtida arbete då sådant 
inom vissa områden till stor del baseras på vänskapsband och pers-
onliga rekommendationer. Men man konkurrerar också med var-
andra i en rad olika avseenden där det mest grundläggande handlar 
om inklusion och exklusion. Förutom att man konkurrerar om platser 
(som ytterst handlar om att vara med i till exempel ishockeylaget eller 
rollbesättningen) konkurrerar man också om positioner (t ex att spela 
i ishockeylagets förstafemma eller ha huvudrollen i en teaterpjäs). 
Dobson (2011:248, egen översättning) konstaterar att det råder en viss 
spänning eller motsättning då individer ”betraktar andra utövare 
som konkurrenter om framtida arbete samtidigt som de vet att dessa 
personer har potential att förmedla arbete.”  
     För många utövare – i synnerhet frilansande personer – är det en 
svår balansgång där individen å ena sidan måste framhäva sig själv 
och sitt kunnande, inte sällan på bekostnad av andra, å andra sidan 
hålla sig väl med dessa andra, komma överens med dem, vara säll-
skaplig och kunna utveckla vänskap, dock med varierad grad av 
genuinitet. Vad gäller just umgänget med andra inom området säger 
en av de intervjuade i Hesmondhalgh och Bakers (2010:15, egen över-
sättning) studie: ”Jag låtsas att vi är polare men så är det egentligen 
inte, jag upprätthåller bara relationen.” 
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     Holt och Sparkes (2001) uppmärksammar att i samband med kol-
lektivt utövande (i till exempel fotbollslag, orkestrar, teatergrupper) 
aktualiseras olika dimensioner. En dimension är gruppintegration, 
vilket handlar om individens uppfattning och upplevelse av närhet 
till de andra, likhet med dessa andra och graden av enighet inom 
gruppen; en annan dimension är individuell attraktion som handlar 
om personliga motiv och ageranden för att fortsätta tillhöra gruppen 
samt känslor inför gruppen. Gruppintegration och individuell 
attraktion är relaterade till gruppens uppgifter liksom de sociala aspekt-
erna i gruppen, som konkret handlar om graden av samarbete för att 
nå uppsatta mål samt i vilken utsträckning man gillar varandra. I 
grund och botten är det en fråga om sammanhållning, vilket har visat 
sig ha en positiv inverkan på prestationer och resultat (Widmeyer et 
al. 1993).  
     Dock bör det nämnas att såväl sammanhållning som kollektiva 
prestationer påverkas av potentiell individuell konkurrens inom 
gruppen eller kollektivet (Prapavessis & Carron 1996). Messner (2002) 
menar att det inom en grupp eller ett kollektiv, som exempelvis ett 
idrottslag, finns fyra olika typer av medlemmar/deltagare: (a) ledare; 
(b) publik; (c) perifera; (d) måltavlor. Ledare utgörs av den eller de som 
(av olika anledningar) har hög status och som också dikterar vad som 
är önskvärt, viktigt och betydelsefullt inom gruppen. Dessa personer 
attackerar inte sällan den eller de som innehar rollen av måltavla till 
följd av att de anses avvika från de normer och/eller värderingar som 
är rådande inom gruppen och/eller dess område. Statusmässigt 
placeras de som kallas publik direkt under ledare, och dessa stödjer de 
attityder, beteenden och handlingar som utförs av ledare och som 
inte sällan kan benämnas i termer av mobbning. Till sist finns de som 
kallas perifera; de har låg status och de varken stödjer eller tar avstånd 
från de så kallade ledarnas uppförande. Inte heller står de upp för de 
som blir utsatta, dvs. måltavlorna. I memoarer av bland andra musik-
erna Joey Kramer (Kramer et al. 2009), Ozzy Osbourne (Osbourne & 
Ayres 2009) och Tony Iommi (Iommi & Lammers 2013) finns tydliga 
tecken på den gruppdymnamik och de olika roller som Messner 
(2002) urskiljer i olika kollektiv, i detta fall i rockband. 
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     Många områden kännetecknas av ”den enes död är den andres 
bröd” och den som av olika skäl hamnar i utkanten känner ofta en 
oro inför framtiden. En fotbollsspelare i Rodericks (2006a:252, egen 
översättning) studie berättar om hur det känns att tvingas stå över 
match på grund av skada, vilket resulterar i att en annan spelare får 
hoppa in som ersättare och följaktligen ges chansen att visa sig till-
räckligt skicklig för fortsatt förtroende: 
 

Jag tycker inte om att se matchen. Jag hatar det. Det sätter sig på hjärnan att 
någon annan har ens plats, gör bra ifrån sig och att man inte får komma till-
baka in i laget. […] Jag tror att alla spelare känner så. […] Det är inte så att 
jag utan vidare vill att laget ska förlora men det gör inget om de bara vinner 
med 1–0, inte spelar särskilt bra och att min ersättare får en riktig mardröms-
match. 

 
Den inneboende explicita konkurrensen mellan spelarna i till exempel 
ett fotbolls- eller ishockeylag kan resultera i en falsk laganda ”där den 
lätt glättade ytan bara är en kosmetisk polityr” (Stråhlman 1997:195). 
Huruvida enskilda utövare upplever en äkta eller falsk laganda är 
förmodligen delvis avhängig deras individuella ställning i laget. De 
bättre och mer framgångsrika spelarna kan mycket väl uppleva att 
det finns en god laganda medan de sämre och mindre framgångsrika 
spelarna förmodligen har en annan upplevelse. De som ställs över, 
blir bänkade eller på annat sätt har en mera perifer ställning i laget 
kan till och med uppleva en identitetskris (Rotella & Newburg 
1989:48). Skillnader i upplevelse av gemenskap och så kallad laganda 
framkommer i exempelvis en studie som belyser lagsammanhållning 
i ishockey: 
 

Tränaren berättar dock att det är som två grupperingar inom laget. Han upp-
levde att de spelare som spelar mycket med J18, J20 och A-laget har en 
speciell gemenskap och att de som inte spelar så många matcher ibland blir 
lidande (Lindström 2008:14). 

 
Att det råder konkurrens även bland människor i mera traditionella 
yrken, företag eller organisationer ska inte förnekas men förmodligen 
blir inte konsekvenserna riktigt desamma som de ofta blir inom till 
exempel sport och musik: att exempelvis få sitta på bänken i fotbolls-
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laget, flyttas ner till storklubbens farmarlag eller få sparken från rock-
bandet. Att plötsligt och eventuellt utan någon som helst förvarning 
bli av med jobbet anses inom somliga branscher inte vara något 
konstigt alls.  
     I musikbranschen finns det finns en uppsjö exempel på bandmed-
lemmar som mer eller mindre oväntat fått sparken. Ett sådant ex-
empel är sångaren Ozzy Osbourne som i sina memoarer beskriver 
hur han en dag fick beskedet att övriga medlemmar i Black Sabbath 
beslutat att han inte längre skulle vara bandets sångare (Osbourne & 
Ayres 2009:189, egen översättning): 
 

Det var Bill [trummisen] som berättade att jag var kickad. Datumet var den 27 
april 1979 – en fredag eftermiddag. […] Jag kommer inte ihåg exakt vad han 
sade. Vi har inte pratat om det sedan dess, men kontentan var att Tony 
[gitarristen] ansåg att jag var en packad, kokainpåverkad klantskalle och ett 
slöseri med tid för alla inblandade. 

 
I sångaren Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) memoarer berättar 
han om hur obehindrat, plötsligt och självklart bandet har sparkat 
diverse medlemmar genom åren. Nedan följer ett utdrag från Kiedis 
redogörelse för en tidpunkt (bland flera) då några i bandet hade 
träffat en ny gitarrist, vilket innebar att den dåvarande var tvungen 
att sparkas: 
 

Nu blev det min tur att sköta avskedandet. Blackbird [dåvarande gitarrist] 
bodde i South Central LA, så jag bestämde mig för att göra det per telefon. 
”Hej Blackbird, det här är Anthony. Jag har en dålig nyhet. Jag är hemskt 
ledsen, men det här funkar inte, vi kan inte spela med dej. Vi ska åt ett annat 
håll. Du ska ha stort tack för allt.” 
”Din jävla skithög”, sa Blackbird. 
”Va?” 
”Din jävla skithög” 
”Äh vadå, Blackbird, det beror inte på mej, det beror på att läget är som det 
är. Jag är bara budbäraren.” 
”Din jävla skithög, jag ska bränna ner kåken för dej” 
”Blackbird, bränn inte ner kåken för mej”, sa jag. ”Det är bandets beslut. Det 
fungerade inte. Det är inte frågan om oss eller dej. Det är bara läget som är 
sånt.” 
”Okej, okej. Jag förstår”, sa Blackbird. ”Så länge du förstår att jag tänker 
bränna ner kåken för dej.” 
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Där slutade vårt samtal. Jag var en jävla skithög, och han tänkte bränna ner 
kåken för mej (Kiedis & Sloman 2010:197). 

 
Keyboardisten Tony Carey fick sparken från bandet Rainbow på ett 
eventuellt än mer oväntat sätt och minns: 
 

[Ritchie Blackmore, bandets grundare] gav mig sparken för att jag helt enkelt 
spelade för mycket, det vet jag nu. Han kom över till mig mitt under konserten 
och sade ”kan du inte bara dra”? Jag spelade inte det han förväntade sig att 
jag skulle spela. Det var hans band, han kunde ha kommit över och sagt 
”spela mindre” eller ”håll dig till regelboken” men det gjorde han inte. Det är 
inte hans stil. Jag visste inte att han var missnöjd, han höll det för sig själv. 
Ingen varning! Så efter konserten sade jag ”okej, jag drar”… (Bloom 
2008:201, egen översättning).  

 
För de enskilda individer som försöker att livnära sig på sin passion, 
som har investerat så mycket i aktiviteten och där utövandet betyder 
allt, kan konkurrensen om arbetstillfällena få förödande konsekv-
enser. Bland dem som har en idealiserad självbild – innefattande en 
stark identifikation med utövandet – är ett avvisande eller ratande 
den allra främsta orsaken till minskat självförtroende (Roderick 
2006b:95f). Sångaren Ronnie James Dio med meriter från Elf, Rainbow, 
Black Sabbath, Heaven And Hell och det egna bandet Dio säger att ”det 
känns som ens värld rasar samman” angående omständigheten att 
plötsligt upptäcka att man inte längre är medlem i bandet.188 Känslan 
av att världen rasar samman i samband med att bli av med arbetet är 
förvisso något som även förekommer bland personer som haft ett 
ordinärt arbete. Och i och med den åtminstone till synes ökade 
osäkerheten på även den traditionella arbetsmarknaden finns en allt-
mer utbredd och påtaglig oro för att bli av med arbetet.  
     Oro angående arbetets beständighet framkommer då en musiker i 
Schnare et als. (2011:105, egen översättning) studie säger att han är 
rädd för att ”få sparken från bandet och ersatt av någon annan trum-
mis.” Osäkerheten angående huruvida jobbet ifråga kommer att fin-
nas kvar berörs också av Thompson (1999:177, egen översättning) som i 
anknytning till ishockey konstaterar att ”spelarbyten är ett kontinuer-

188 Sweden Rock Magazine, nr. 60, April 2009. 
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ligt föremål för rykten och spekulationer bland spelare och deras fam-
iljer, liksom i media.” Det finns alltid en risk för att när som helst 
under säsongen – och utan förvarning – bli bortbytt eller ”såld” till ett 
annat lag, eventuellt hundratals mil bort. En skådespelare i Hauns-
child och Eikhofs (2009:163, egen översättning) studie berör samma 
tema och kommenterar atmosfären inom teatern på följande sätt: 
 

…alla verkar oberörda och uppträder som att de inte förväntar sig att bli av 
med jobbet på teatern. Men hallå, vi är ju skådespelare! Om du tittar närmare, 
upptäcker du anspänning och osäkerhet hos samtliga. Hösten är den tid då 
man frågar sig själv: Hade jag tillräckligt med roller under den gångna säs-
ongen? Hade jag tillräckligt många huvudroller? Var regissörerna tillräckligt 
intresserade av mig? Finns det några tecken på att teaterchefen vill behålla 
mig? Eller värre: att han vill bli av med mig? 
 

Den rannsakan som skådespelare vid teatern ägnar sig åt och som 
utgörs av såväl explicita som implicita tecken på huruvida individen 
ifråga ingår i ledningens framtidsplaner finns också inom idrottens 
värld där utövarna är uppmärksamma på subtila varningssignaler 
(Roderick 2006b). Att som fotbollsspelare bli utbytt under match, 
tvingas sitta på bänken från start eller inte ens vara uttagen till match 
(inte ens som avbytare) sänder signaler med varierad tydlighet om att 
spelaren ifråga kanske inte kommer att få förnyat kontrakt. En fot-
bollsspelare i Rodericks (2013:394, egen översättning) studie vidrör 
osäkerhetsaspekten, som i detta fall handlar om huruvida det finns 
någon framtid i den klubb man för tillfället har sin anställning hos:  
 

Så småningom gick det upp för mig. Jag kom tillbaka från att ännu en gång 
ha varit utlånad till Crewe och då spelade jag praktiskt taget en hel säsong 
[för min klubb] men utan några framsteg mot att ta en ordinarie plats i A-laget. 
Sedan, i början av nästkommande säsong hade klubben tagit in tre nya spel-
are som alla var anfallare och då plötsligt tänkte jag: ”Vänta nu, det kanske 
inte är här som jag ska vara”. 

 
Med hjälp av olika tecken och signaler misstänker – eller till och med 
förstår – man att framtiden hos den aktuella arbetsgivaren inte ser 
särskilt ljus ut. Det handlar inte bara om mer eller mindre tydliga 
tecken som att man som exempelvis fotbollsspelare inte blir uttagen 
till match eller ser hur klubben rekryterar andra (bättre) spelare. Det 
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kan handla om betydligt mer subtila tecken, som likväl förmedlar 
budskapet på ett tydligt sätt. Före detta baseballspelaren Jim Bouton 
redogör för hur sättet tränaren hälsar på enskilda spelare när de kom-
mer till idrottsanläggningen sänder signaler angående deras position 
och status i laget; ett glatt hälsande innebär att tränaren är nöjd med 
prestationerna och att man (för tillfället) har en ordinarie plats i laget. 
Ju mindre glatt tränarens hälsande är, desto tydligare signal om miss-
nöje och att spelarens position är i farozonen. En allvarlig nick betyd-
er att man inte kommer att få spela från start och om tränaren inte 
hälsar alls vet man att det är över; att man kommer att bli bortbytt, 
såld eller nedflyttad till farmarlaget (Bouton & Shecter 1971:17f). En 
fotbollsspelare i Rodericks (2006b:94, egen översättning) studie har 
liknande erfarenhet vad gäller tränares bemötande gentemot enskilda 
spelare som inte längre ingår i klubbens framtidsplaner:  
 

Det var inte elakt eller så, det var liksom mer som att jag inte existerade. Han 
hälsade inte på mig eller började prata med mig men när jag inledde samtal 
med honom var han artig. Det är svårt att förklara, det är som att få kalla 
handen. 

 
Även Noblet och Gifford (2002:8, egen översättning) uppmärksammar 
hur förhållandet mellan tränaren och enskilda spelare påverkas av 
sådant som försämrade prestationer. En av de intervjuade fotbolls-
spelarna säger att ”tränarstaben pratar inte alls med dig då du befin-
ner dig i en formsvacka. De kunde ju åtminstone säga hej… det borde 
inte vara så svårt.” 
     I och med att andra personer (företrädesvis i någon form av led-
ningsposition) i varierad utsträckning har utövares öde i sina händer 
förefaller det inte alldeles ovanligt att utövare utvecklar nästintill 
paranoida drag som framträder i frekventa funderingar och speku-
lationer om vad han eller hon tror att dessa personer, t ex tränare och 
lagledare, tycker och anser om personen ifråga (Roderick 2006b:92).   
       Många som har en hobbyliknande försörjning upplever förmod-
ligen att deras utövande i varierad utsträckning är beroende – eller 
till och med styrs – av faktorer som ligger utanför den egna omedel-
bara kontrollen. Den osäkerhet som ofta är en del av premisserna 
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kring att försörja sig på en hobbyliknande sysselsättning – och som 
inte riktigt finns på samma sätt i mera traditionella yrken – kan vara 
av olika form och ha olika innebörd. Pearson och Petitpas (1990:7, 
egen översättning) som intresserar sig för idrottares avslutande av den 
aktiva karriären belyser den osäkerhet (annorlunda uttryckt i termer 
av survival of the fittest – det naturliga urvalet) som de flesta ställs in-
för varje ny säsong: 
 

Utan tvekan inträffar den vanligaste övergången från ”spelare till icke-spelare” 
inom idrottens värld i samband med att laget formeras. Varje försäsong 
innehåller uttagningar [tryouts] som oundvikligt medför brustna hjärtan och 
sargade egon. Den här processen gallrar också ut de som har svårt att rätta 
in sig i ledet och de ”galna och nyckfulla” som inte överensstämmer med 
tränarens önskemål och förväntningar. 

 
I samband med tränarbyte i lagidrottens värld kan tidigare merit-
erade och ordinarie spelare plötsligt erfara att de inte längre är önsk-
värda i laget. En intervjuad A-lagspelare i Rodericks (2006b:93, egen 
översättning) studie berättar: 
 

…jag återvände till vad som skulle ha varit min fjärde säsong […] och det 
hade kommit en ny tränare […] Jag hade träffat honom tidigare och tänkte att 
det kommer att bli okej men han tog in en massa nya spelare, huvudsakligen 
från lägre divisioner. Jag kom till första träningsdagen på försäsongen och 
märkte att jag inte hade fått några träningskläder och inget tröjnummer, så jag 
förstod från dag ett varthän det var på väg... han lät mig inte spela en enda 
match. […] …jag var väldigt arg, väldigt besviken […] …jag var en betydligt 
bättre spelare än de som han tog in. 

 
Även för Glenn Hysén, vid tidpunkten fotbollsproffs i engelska 
Liverpool FC, realiserades osäkerhetsaspekten i samband med ett 
tränarbyte då han plötsligt fick veta att han inte längre var önskevärd 
i klubben, något som slutligen resulterade i återkomst till Sverige för 
spel i betydligt mindre glamourösa Gais, för betydligt lägre lön 
(Sjöberg 2008:169–175). En liknande omständighet – att inte längre 
vara tillräckligt önskvärd eller attraktiv – gäller givetvis fler och den 
dåvarande ishockeyspelaren Per-Johan ”Pebben” Axelsson sade följ-
ande angående klubbytet från det nordamerikanska NHL-laget 
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Boston Bruins – som han helst hade velat stanna hos – till svenska 
Elitseriens Frölunda Indians: 
 

Lite besviken blir man ju men samtidigt så vet man ju om att det är business; 
de [Boston Bruins] valde att gå en annan väg och det får man ju acceptera.189 

 
En fotbollsspelare som under försäsongen upptäckte att han och 
några andra spelare inte var inkluderade i klubbens framtidsplaner 
säger: 
 

…vi var besvikna men det visar man inte i omklädningsrummet, för alla har 
varit i den sitsen och alla vet hur det känns; vanligtvis hanteras det med hjälp 
av humor och så (Roderick 2013:395, egen översättning). 

 
Upplevelsen av arbetet och arbetssituationen kan kopplas till be-
greppet identitetsstyrka, vilket avser ”individens totala upplevelse av 
förutsägbarhet, kontroll och valfrihet i livet, självförtroende och inre 
styrka” (Stier 2005:96). De som försörjer sig på ett hobbyliknande yrke 
– som t ex fotbollsspelare – bör ha en god förmåga att kunna hantera 
olika typer av osäkra villkor och snabbt förändrade situationer. För 
de allra flesta är det dock viktigt med ett visst mått av förutsägbarhet. 
Förutsägbarhet och kontroll handlar bland annat om struktur, att till-
varon är planerad och inordnad. I en studie av dansbandsmusiker 
framkommer det en önskan om trygghet som konkret handlar om 
framförhållning eller förutsägbarhet, vilket i sig innebär att orkestern 
(i bästa fall) är bokad ett, eller kanske till och med ett och ett halvt år 
framåt i tiden (Nordling 2002). På motsvarande sätt önskar lagidrott-
are förhållandevis långa kontrakt eftersom det ger en känsla av stabil-
itet och trygghet, vilket emellertid kan vara av skenbar karaktär. Val-
frihet rör individens upplevelse av att ha olika handlingsalternativ, 
vilket i sig kan omfatta en mängd olika aspekter, där det mest funda-
mentala handlar om valet huruvida man ska fortsätta eller sluta (Stier 
2005:97). Även om det kan låta konstigt verkar det som att somliga i 
vissa branscher upplever att de inte kan sluta även om de så skulle 
vilja, primärt av ekonomiska skäl. Självförtroendet och den inre styrkan 

189 http://tv4play.se/sport/hockeykanalen?videoId=1.1220620. 

 544 

                                                           



avser förmågan att bemästra situationer oavsett om det handlar om 
medgångar eller motgångar (Stier 2005:98).  
     Hanterandet av det dagliga livet där framgångar och motgångar 
avlöser varandra kan kopplas till före detta fotbollsspelaren Glenn 
Hysén som säger angående (åtminstone) de italienska fotbollsfansen 
att de är galna och att ”man är Gud ena dagen och inte värd vatten 
nästa vecka” (Karlsson & Thylin 1996:45). På motsvarande sätt berätt-
ar före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman om hur olika miss-
tag på fotbollsplanen kan rendera i brutala sågningar (Hedman & von 
Sydow 2012). Även Börje Salming (f.d. ishockeyspelare) berör det 
ovanstående genom en skildring av de krav och den stress, press och 
oro som kan omgärda ett utövande som idrottsproffs:   
 

…vissa spelare upplevde nog en annan sorts press än jag gjorde. För mig 
gick det så bra, så jag kände alltid klubbens förtroende. En del andra spelare 
kände nog att de riskerade att bytas bort varje gång de gjorde en dålig match. 
Att läsa om sig själv i tidningar, veta att ens familj läser alla rykten, alla för-
äldrar till barnens kompisar läser att man varit dålig, grannarna ser att man 
kanske ska säljas, folk man möter i mataffären har på morgonen läst att man 
är en katastrof för laget… Det är en jävla press, helt enkelt (Salming & 
Liljedahl 2000:49). 

 
I MacDonalds (2012:85, egen översättning) studie av unga elitsatsande 
ishockeyspelare återfinns samma sorts offentligt granskande och 
kritiserande som de äldre idrottarna är utsatta för; Mike, en 19-årig 
spelare, berättar: 
 

Man åker hem efter matchen och går in på Internet, på forat där laget och 
matcherna diskuteras och ser att alla liksom tycker ”Awh den spelaren var 
dålig och den spelaren var kass.” De här personerna [som skriver sådant] 
sliter dig i stycken! Det är killar som inte vet ett dugg – om man spelar dåligt 
som [spelare X har gjort] är man mest attackerad! Alla på forat skriver saker 
som ”Sälj honom! Han är en sopa!” Efter nästa match, om man har spelat bra 
tycker alla ”Åh, han är fantastisk!” En del saker är ganska underhållande att 
läsa, men det är ingenting som man ska tro på. Några av grabbarna i laget är 
verkligen stressade över det här men vi är alla liksom, läser det inte, eller 
hur? 

 
Den landslagsmeriterade före detta fotbollsspelaren Tony Cascarino 
belyser också det pressande i att vara en idrottare vars arbetsinsats 
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och prestation är till allmän beskådan; i detta fall hur även den övriga 
familjen kan drabbas: 
 

Så vi flyttade till London men katastrofen fortsatte i [klubben] Chelsea. Jag 
blev utbuad på [arenan] Stamford Bridge den dagen jag debuterade, och 
sedan kom [sonen] Michael hem från skolan en dag och gav mig den 
grymmaste smällen av alla. Pojkarna i hans klass hade pratat om mig. ”Du är 
inte särskilt bra pappa, du är väl inte det va?” sade han. Vad svarar man på 
något sådant? Vad kan man säga till sin sexåriga son? Att hans kompisar har 
fel? Att fotboll handlar om så mycket mer än vad de får höra från sina 
pappor? Vad har man för försvar när man är 31 år gammal och karriären 
befinner sig i fritt fall? Jag kunde inte göra annat än att svälja hårt och besluta 
mig för att göra honom stolt över mig (Kimmage 2000:5, egen översättning). 

 
Även Ryan (2001:144, egen översättning) behandlar pressen som idrott-
are känner av och slår fast: 
 

Om en elitgymnast eller en konståkerska misslyckas, så misslyckas hon 
globalt. Hon ser sina misstag gång på gång i slow motion på teve och fång-
ade i feta rubriker i tidningarna. Vuxna reportrar samlas omkring, frågar vad 
hon har att säga till en nation som hade placerat sitt hopp på hennes tunna 
axlar. Tiffany Chin var 17 år och förhandsfavorit i de amerikanska mäster-
skapen i konståkning 1985. Hon fick frågan hur det skulle kännas om hon inte 
skulle vinna. Hon stannade upp, som om hon försökte undvika denna eventu-
alitet. ”Förkrossad” svarade hon tyst. ”Jag vet inte, jag skulle förmodligen dö.”  

 
Den press som i synnerhet idrottare verkar vara utsatta för kommer 
inte bara utifrån, utan också inifrån; dels från sig själv, dels från led-
ningen. Om lagledningen i idrotter såsom ishockey och fotboll anser 
att spelarna inte har presterat så väl som de förväntas kan de bli be-
straffade på olika sätt; en fotbollsspelare säger: ”När vi hade förlorat 
matcher bestraffades vi genom att dagen därpå klockan 06:00 ha löp-
träning” (Kelly & Waddington 2006:153, egen översättning). Att be-
straffa spelare med ansträngande, monotona och tråkiga övningar 
förefaller vara ganska vanligt, men ibland sker det i en högst oväntad 
kontext som i fallet med 1980 års amerikanska OS-lag i ishockey och 
deras uppfattat undermåliga insats i en match mot Norge som slut-
ade oavgjord:  
 

[Tränaren Herb Brooks] bestraffade laget regelbundet, inte bara med skrid-
skoövningar, utan också med tyrannisk psykisk manipulation [mind games]. 
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Många trodde att Brooks hade förlorat förståndet när han tvingade laget att 
köra [skridskoövningen] ”idioten” direkt efter en blek insats i Norge. ”Det var 
fortfarande supportrar kvar på läktaren när Brooks blåste i visselpipan för att 
spelarna skulle ställa upp på den förlängda mållinjen” säger [fystränaren 
Gary] Smith och skakar misstroget på huvudet. ”Medan spelarna åkte började 
åskådarna applådera för de trodde att det var någon sorts Disney on ice-grej. 
När en av spelarna kräktes [av utmattning] lämnade folk arenan.” Det var 
Smitty som hade den föga avundsvärda uppgiften att tala om för Brooks att 
vaktmästaren tänkte släcka ner arenan, låsa och gå hem. Herb gav Smitty en 
iskall blick och fräste ”Smitty, fixa fram (extra-)nycklarna, jag låser efter oss.” 
[…] Smitty fick tag på vaktmästaren och bad om att få nycklarna. Norrmannen 
kunde inte ett ord engelska så Smitty försökte med teckenspråk förklara att 
han ville låna nycklarna men vaktmästaren släckte bara omedelbart ljuset. 
Under tiden tvingade Brooks spelarna att fortsätta åka skridskor.190 

 
Roderick (2006b, egen översättning) konstaterar i förordet till boken 
The work of professional football att ”en fotbollsklubb är en bekräftande 
och självstärkande arbetsplats för den spelare som presterar goda re-
sultat; å andra sidan kan miljön vara icke-stödjande och marginal-
iserande för den som tappat formen.” På motsvarande sätt konsta-
terar Noblet och Gifford (2002) att yrkesidrottande kan vara lika 
stressande som berikande och att sådant som spelarbyten, kontrakts-
förhandlingar, omlokalisering och rädsla för att bli av med arbetet är 
ständigt närvarande källor till oro. Ytterst handlar oron och stressen 
om huruvida man kan bibehålla sin attraktion. Magnus Hedman (f.d. 
professionell fotbollsmålvakt) berättar: 
 

…ju högre nivåer man når, desto mer komplicerad blir situationen. Kraven att 
alltid prestera på topp ökar, både från omgivningen och från ditt eget inre, din 
egen självuppfattning. Omvärldens synpunkter, krav, kritik – ja, till och med 
fansens kärlek – blir allt mer påträngande. Din tillvaro blir allt skörare. Du 
lever farligt. Idrotten blir din huvudsakliga identitet. Den slukar hela ditt liv. 
Den blir din trygghet. Så länge du presterar (Hedman & von Sydow 2012:81). 

 
I Robidouxs (2001:77, egen översättning) studie av professionell is-
hockey lyfts den oundvikliga frågan om vad som händer då önskade 
resultat uteblir: 
 

Vid den här tidpunkten under säsongen låg Reds före Mustangs i tabellen; de 
hade också bättre statistik, vilket innebar att de förväntades leda den aktuella 

190 http://www.usahockeymagazine.com/article/2011-10/big-smitty-and-miracles 
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matchen. Att nu laget inte gjorde det innebar strider med arga tränare, 
oförlåtande media och ofta förlöjligande från publiken. Om det bristfälliga 
spelet höll i sig skulle det medföra förändringar; ytterst skulle vissa spelare bli 
av med sina jobb. 

 
Innan man eventuellt blir av med jobbet hamnar man ofta i någon 
sorts periferi, vilket inom lagidrott vanligtvis handlar om att ”sitta på 
bänken”; man får helt enkelt vara med endast som reserv med liten 
eller till och med minimal chans att faktiskt få spela. En sådan situ-
ation är givetvis inte önskvärd och den är dessutom besvärlig; dels 
fråntas man möjligheten att visa vad man kan, vilket självfallet är en 
försvårande omständighet för att ta sig tillbaka in bland lagets ordin-
arie spelare, dels är det något stigmatiserande som med all sannolik-
het påverkar individens självkänsla och självförtroende. En av de 
intervjuade i Rotella och Newburgs (1989:54, egen översättning) studie 
berättar om hur det känns att sitta på bänken, dvs. vara reserv i laget: 
 

Jag var generad över att bli sedd sittandes på bänken under matcher som 
sändes på teve. Jag avskydde att bli känd som en bänkvärmare. När jag gick 
på high school betraktade jag bänkvärmare som misslyckade personer som 
inte var något bra. Jag tyckte att de var korkade som fortsatte i laget då allt de 
gjorde var att sitta där och heja på, och nu var jag en av dem. Som jag ser det 
var jag inte ens levande för tränarna. De visste att jag var ledsen och miss-
nöjd men de varken gjorde eller sade särskilt mycket om det. När en av dem 
kom fram för att prata med mig var jag inte mottaglig, för det skedde inför hela 
laget; jag kände mig förnedrad. Om tränaren hade pratat med mig enskilt och 
visat att han brydde sig om mig tror jag att det hade hjälpt mig mycket. 

 
För personer som passionerat utövar en viss aktivitet där individen 
själv liksom omgivningen har höga krav på utförandet kan ett ”yrkes-
mässigt” misslyckande uppfattas vara detsamma som att misslyckas 
som människa (Torkelson 1998:113), särskilt då identiteten är så starkt 
sammansvetsad med utövandet (Stebbins 2001a). En musiker i 
Dobsons (2011:246, egen översättning) studie berättar: 
 

[Musik] är en sådan känslomässig sak, en sådan personlig sak. Det är inte 
som att till exempel arbeta med rekrytering… man är sårbar och utsätter sig 
verkligen för risker på olika sätt – mycket måste komma inifrån en själv… så 
man måste tro på sig själv. 
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Bureau et al. (2013:121, egen översättning) skriver följande i anknyt-
ning till prestationer och självkänsla – i detta fall hos idrottare: 
 

…eftersom den aktivitet de bryr sig om hjälper till att definiera dem kan en 
förlust eller en dålig prestation inom området ifråga få negativ inverkan på 
självkänslan. 

 
Det kan vara nödvändigt (även om det för många är svårt) att i vari-
erad grad kunna skilja mellan utövarrollen och den egna personen. 
Rotella och Newburg (1989:60, egen översättning) konstaterar: ”Medan 
man är framgångsrik är det enkelt och ofta önskvärt att bli identifi-
erad och kategoriserad som idrottare. Men när det går sämre måste 
idrottaren anstränga sig för att inte låta problemen [exempelvis dåliga 
prestationer och offentlig kritik] föras över till och påverka andra 
delar av livet.” Magnus Hedman (f.d. fotbollsmålvakt) berättar i sina 
memoarer om hur utsatt man är som idrottare och hur ett enda miss-
tag – som att släppa in ett enkelt mål – kan få omfattande konsekv-
enser: 
 

Vi spelade en bortamatch mot Lyon [i Champions League]. […] Så slog 
Juninho i Lyon ett långskott. Bollen rörde sig en del i luften som moderna 
bollar gör, så under någon sekund såg jag den inte, kom helt fel och släppte 
in den. Det blev förstås en ny sågning de luxe. Media gick igång ordentligt. 
Och jag vet ju att visst skulle jag ha tagit skottet, men det gick så långt att folk 
på gatan pekade finger åt [hustrun] Magdalena, ute i trafiken. […] Jag var 
tvungen att utstå denna kanonad av kritik. Jag kände mig som en dålig männ-
iska. Trots att man ju egentligen inte blir en dålig människa för att man gör ett 
misstag på en fotbollsplan. Att göra fel är inte att vara fel. Det gäller att kunna 
skilja mellan självkänsla, vem man är, och dåligt självförtroende, vad man 
gör. Men den skillnaden kunde jag inte se då. Det var ju jag som fick kritiken, 
alltså var det jag som person som var dålig. Några dagar vågade jag knappt 
visa mig ute (Hedman & von Sydow 2012:165). 

 
Rädslan för att inte vara tillräckligt bra (som verkar vara framträd-
ande inom en rad olika yrkesområdet såsom idrott, musik och konst) 
förefaller sträcka sig bortom en oro för att inte vara tillräckligt talang-
full, och manifesteras i en djup självkritisk hållning som innefattar 
tankar på att man kanske inte offrar tillräckligt mycket (Oakley 
2009:288). Om man misslyckas i olika avseende – t ex skådespelaren 
som inte får åtråvärda roller, rockbandet vars skivor säljer dåligt eller 
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ishockeyspelaren som inte längre gör mål – kan det ligga nära till 
hands att hänvisa dessa misslyckanden till att man inte har haft en 
hundraprocentig fokusering på utövandet – kanske har man låtit 
annat såsom familj och fritid fått inkräkta på den tid och kraft som 
borde ha lagts på det specifika utövandet. Sådana tankebanor finns 
inte bara hos utövare, utan också bland människor runtomkring. 
Strax innan Jörgen Jönsson (före detta välmeriterad ishockeyspelare) 
sade upp sig från jobbet som sportchef i Färjestad BK efter lagets skrala 
inledning på säsongen 2013/14 hade han fått utstå skarp offentlig 
kritik från såväl Niklas Wikegård (expertkommentator och före detta 
ishockeytränare) som Johan Garpenlöv (före detta team manager för 
ishockeylandslaget) om bristande engagemang i form av att inte ägna 
tillräcklig tid åt jobbet som sportchef.  
 

Förutom kritiken mot årets truppsammansättning ifrågasätter både Garpenlöv 
och Wikegård om nybakade sportchefen Jörgen Jönsson lägger ner den tid 
som krävs i sin nya roll. 
– Jörgen Jönsson kan inte ha mobilen på mellan nio och fyra på dagarna, 
säger Wikegård.191 

 
Att på olika sätt bli underkänd eller känna sig misslyckad eller ratad 
kan medföra negativa känslor som lever kvar under lång tid; en före 
detta fotbollsspelare berättar: 
 

Jag förstår fortfarande inte hur någon kunde göra så mot mig. Bli inte för-
vånad om jag börjar gråta när vi pratar om att sitta på bänken. Jag känner 
mig fortfarande sårad och fylld av bitterhet tre år efter det att min spelarkarriär 
tog slut (Rotella & Newburg 1989:56, egen översättning). 

 
Sagar et al. (2010:224, egen översättning) konstaterar: ”Det verkar som 
att rädslan att uppleva skam och förnedring till följd av misslyckande 
är en framträdande fasa bland idrottare oavsett ålder och idrotts-
gren.” Skamkänslor kommer av att inte lyckas leva upp till sitt själv-
ideal och därför är skam sammankopplat med upplevelser av pers-
onligt misslyckande och otillräcklighet (Lazarus 1991). Att vara reserv 
eller avbytare är tydligt sammankopplat med upplevelser av miss-

191 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/article17537494.ab 
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lyckande och skam. En före detta basketspelare i Rotella och New-
burgs (1989:54, egen översättning) studie säger: 
 

Allt jag ville ha var ett jobb, en roll, en chans att känna att jag bidrog på ett 
uppskattat sätt till laget. Efter halva säsongen hade jag förlorat mitt själv-
förtroende i allting. …jag skämdes så mycket att jag inte ens ville träffa andra 
människor. 

 
Före detta baseballspelaren Jim Bouton beskriver stämningen och hur 
det kändes då han petades från Seattle Pilots: 
 

Medan jag packade min väska kunde jag känna hur en vägg, osynlig men 
ändå verklig, reste sig runt mig. Jag var plötsligt en utböling, en annorlunda 
person, någon att undvika, en spetälsk (Bouton & Shecter 1971:106, egen 
översättning). 

 
Enligt McGillivray och McIntosh (2006:372) har 50 procent av fot-
bollsspelarna inom den skotska proffsfotbollen mindre än ett år kvar 
på sina kontrakt och ytterligare 40 procent har mindre än två år kvar. 
Detta är emellertid inget unikt för skotska förhållanden, utan gäller i 
stort sett överallt inom lagsporter som exempelvis fotboll och is-
hockey. Utövarna upplever ”osäkerhet till följd av korttidskontrakt 
och rädsla för att bli permitterade” (McGillivray & McIntosh 
2006:382, egen översättning). Ovissheten om – och ängslan inför – 
framtiden visar sig på ett tydligt sätt i Rodericks (2006a:253, egen över-
sättning) studie där en erfaren professionell fotbollsspelare säger följ-
ande:  
 

Herregud, det skrämmer livet ur mig att mitt kontrakt löper ut efter den här 
säsongen. Det kommer alltför plötsligt… jag har ju amorteringar på huset. […] 
Jag sade nyss till min flickvän: ”Du är väl medveten om att vi skulle kunna 
vara tvingade att bo i ett skjul i trädgården vid årets slut”. 

 
När anställningskontraktet (som vanligtvis inte löper längre än något 
enstaka eller några få år i taget) börjar lida mot sitt slut, uppkommer 
ofta rädsla eller till och med skräck vad gäller det framtida yrkesutöv-
andet. Kommer man att erbjudas nytt kontrakt med den nuvarande 
klubben? Är andra klubbar intresserade? Ska man behöva flytta? Och 
vad säger den övriga familjen om en sådan eventualitet? Kan det till 
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och med vara så illa att karriären som yrkesidrottare snart kan vara 
över? Trots ovissheten och oron inför framtiden verkar det vara 
praxis att man som t ex fotbolls- eller ishockeyspelare snällt och tyst 
väntar på att klubbledningen ska ta den första kontakten angående 
framtiden. Som spelare initierar man inte en diskussion om sin 
framtid hos den nuvarande klubben. I Rodericks (2013:397, egen 
översättning) studie berättar en 30-årig fotbollsspelare vars kontrakt är 
på väg mot sitt slut följande: 
 

Folk säger hela tiden: ”Äh, det kommer lösa sig med någon klubb, inga pro-
blem, det är lugnt”. Jag vill inte lämna [den nuvarande klubben] men mitt kon-
trakt går ut efter den här säsongen, så jag väntar på att de ska bestäma sig. 
Jag har inte fått något kontraktsförslag än, och i januari är jag tillåten att för-
handla med andra klubbar. Situationen är ganska stressande ska du veta, 
men det är något man håller för sig själv. 

 
Under hösten år 2013 gick det att läsa i tidningarna om den då 38-
åriga ishockeyspelaren Pelle Prestberg (som bland annat spelat 10 
säsonger i Färjestad BK, 2 säsonger i Frölunda Indians och 4 säsonger i 
Leksands IF) som en bit in på säsongen 2013/14 mot sin vilja stod utan 
arbete. För tidningen Expressen berättade Prestberg: 
 

Jag jagar fortfarande en klubb. Men de flesta klubbarna har ju satt sina trupp-
er redan, så det är bara att vänta och se om det blir några skador eller om en 
spelare kanske är lite sämre än vad de [klubbledningen] har förväntat sig. […] 
Jag har ju aldrig varit i den här situationen förut. Jag har ju alltid haft allting 
klart från april och framåt. […] Allt som kommer in kommer jag att kolla på. 
Sedan ska det vara på en bra nivå. […] Det är elitserien eller utomlands. Det 
är det jag hoppas på.192 

 
Många känner oro gällande arbetet och framtiden men inom vissa 
områden – såsom inom operavärlden och den professionella fotbollen 
– förefaller det vara praxis att inte visa denna oro eller att prata öppet 
om den (Nilsson 2013; Roderick 2013). I mera slutna sällskap eller i 
mera intima nätverk kan personer däremot söka råd, stöd och tröst 
hos varandra men man röjer inte sina känslor inför alla de som ingår i 
kollektivet i fråga (t ex idrottslaget, teaterensemblen eller orkestern). 

192 http://www.expressen.se/sport/hockey/ikonen-aldrig-varit-i-den-har-situationen/ 
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Många vill inte ge sken av att vara sårbara, svaga eller på annat sätt 
framställa sig i dålig dager; Roderick (2006b:103f, egen översättning) 
skriver angående fotbollsutövande: 
 

I sällskap med lagkamraterna förväntas inte spelare – i enlighet med den 
maskulina yrkeskulturen – att klaga, utan att skratta med i gruppens skämt-
ande och småretande som ibland kan vara riktat mot dem, och de förväntas 
att entusiastisk arbeta vidare för att återfå sin tidigare status.  

 
Dobson (2011:245) konstaterar att ekonomisk otrygghet och osäkerhet 
angående arbetets beständighet upplevs som särskilt framträdande 
nackdelar för dem som försörjer sig som musiker. Detsamma före-
faller gälla i sportens värld där idrottarna – i likhet med många mu-
siker – inte har särskilt mycket kvalifikationer vid sidan av det aktu-
ella området för utövandet. Vissa perioder kan upplevas som synner-
ligen turbulenta och med potential att förändra hela livssituationen 
för enskilda individer. För idrottare kan sådana inträffa i samband 
med skada eller formsvacka; Roderick (2006b:150, egen översättning) 
konstaterar: 
 

De tidsmässiga perioder då spelare är skadade eller har formsvackor, dvs. 
perioder då de kanske inte ingår i startelvan, kan begreppsligt ses som ”sår-
barhetspassager.” Sådana passager inträffar när spelarnas idealiserade bild 
av sina karriärer kolliderar med den verklighet som utgörs av intern konkurr-
ens om platserna [i laget]…  

 
I värsta fall leder skador och/eller formsvackor till att man blir av 
med sitt arbete. Att plötsligt och till synes oväntat kunna bli av med 
jobbet förefaller dock vara en naturlig och självklar riskfaktor i sam-
band med vissa utövanden. När rockbandet Deep Purple sparkade den 
dåvarande sångaren Rod Evans valde denne att inleda en juridisk 
process mot sina forna kollegor. Detta förvånade organisten Jon Lord 
(1941–2012) som helt enkelt inte kan förstå hur man – åtminstone i 
rockbranschen – kan stämma någon till följd av att man fått sparken 
(Heatley 2007:23f).  
     I flertalet arbeten med en tydlig koppling till någon sorts hobby 
har individer ofta tidsbegränsad anställning på olika sätt (t ex kort-
tidskontrakt för fotbollsspelare) eller i förekommande fall ”otydlig 
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anställning” (t ex i rockband som tidigare nämnda Black Sabbath och 
Deep Purple). Furåker (2005) hävdar att frilansande (till vilket eventu-
ellt ett arbete som fotbollsspelare och rockmusiker kan inbegripas) i 
bland annat media framställs som en livsstil där anställningstrygghet 
inte anses vara särskilt viktigt, detta trots att en övervägande major-
itet av människor värdesätter en sådan trygghet. Furåker (2005:151) 
konstaterar: ”Givetvis är det väsentligt att veta att man har ett arbete 
inte bara i dag utan också i morgon och om ett halvår.” Betydelsen av 
att ha en någorlunda stabil anställning framkommer tydligt då 
musikern Bob Daisley – som vid tidpunkten spelade med bandet 
Widowmaker – fick erbjudande om att bli medlem i det betydligt mer 
framgångsrika Rainbow (i vilket Ritchie Blackmore var enväldig 
härskare) men ändå tvekade huruvida han skulle tacka ja: 
 

Missförstå mig inte, jag älskade möjligheten att få spela med Rainbow men 
somliga varnade mig för risken att inte bli en fullvärdig medlem, utan en bi-
figur, och ganska ofta händer det att personer utnyttjas och lämnas åt sitt 
öde. Efter tre månader kan man stå där utan arbete. Så jag hade mina 
bryderier… (Bloom 2008:211, egen översättning).  

 
Även organisten Jon Lord – Ritchie Blackmores forna kollega från 
Deep Purple – tillfrågades flera gånger om han inte kunde tänka sig att 
byta band från – i detta fall – Whitesnake till Rainbow. Lord som tack-
ade nej berättar: 
 

Jag vill verkligen inte vara någon bakgrundsmusiker och jag skulle inte ens 
vara säker på huruvida jag har ett jobb eftersom han [Ritchie Blackmore] ger 
folk sparken oftare än han byter kalsonger (Bloom 2008:235, egen översätt-
ning).  

 
Bland de frilansande musikerna i Dobsons (2011:245) studie fram-
kommer det att de å ena sidan uppskattar den inneboende flexibil-
iteten, variationen och mångfalden som följer med arbetet, å andra 
sidan ogillar den instabilitet som kommer av att inte veta hur mycket 
arbete de har längre fram eller ens om de kommer att ha arbete fram-
över. Coulsons (2012:252) studie visar i stort sett desamma, då de 
intervjuade musikerna uppskattar friheten och variationen men 
ogillar den låga lönen, osäkerheten och den fragmenterade tillvaron. I 

 554 



Neil Daniels bok All pens blazing (2010) som består av intervjuer med 
diverse musikskribenter framkommer det att de som får chansen att 
byta frilans mot tillsvidareanställning gladligen tar den. Frilansandets 
baksida uppmärksammas även av Randle och Culkin (2009) som 
argumenterar för att sådana arrangemang kännetecknas av otrygghet 
och osäkerhet. Musikskribenten Gavin Baddeley säger att som frilans-
ande har man ”sällan lyxen att vara kräsen” och till dem som önskar 
försörja sig som musikskribent ger han följande råd:  
 

Välj inte det här yrket utifrån en uppfattning om att det skulle vara lätt. 
Alldeles för många tror att det är en enkel match att skriva ner några 
meningar. Ibland kan det förvisso vara det men det kan också vara riktigt 
slitsamt och det kräver stor självdisciplin. Det är också problematiskt ekonom-
iskt – att aldrig veta när nästa utbetalning kommer är inte roligt (Daniels 
2010:17, egen översättning). 

 
Som utomstående kan det vara svårt att få en bild av den konkreta 
tillvaron för dem som är frilansande och därför följer nedan ett ut-
drag ur Beechings (2005:234f, egen översättning) bok Beyond talent där 
musikern Joan figurerar: 
 

Joan B, fagottist, började frilansa under tiden som doktorand. Det började 
med att hennes lärare och vänner rekommenderade henne för några 
orkesterspelningar. Joan hade samtidigt en kvintett – bestående av träblås-
instrument – tillsammans med några kompisar. De engagerades för flera 
spelningar – faktiskt fyra bröllop och en begravning – samt på en fest för en 
politisk höjdare. Efter examen upptäckte Joan att det sporadiska arbetet inte 
räckte för att betala räkningarna, så hon provspelade för att få en plats på 
”vikarielistan” för flera regionala orkestrar. Hon bad också sina gamla lärare 
om namn på lokala entreprenörer – personer som kontaktar frilansande 
musiker för spelningar med kort varsel. Joan ringde upp de här entrepren-
örerna och skickade över sin meritförteckning; två av dem bad henne prov-
spela. Utmärkt. Samtidigt kämpade Joan med att kunna betala de löpande 
räkningarna, inklusive sitt studielån. Vissa veckor och månader fanns det gott 
om arbete som genererade pengar, så då hade hon råd att kunna gå ut och 
roa sig med vänner. Men vid andra tillfällen upplevde hon den svältande 
musikerns ”nudeltillvaro”. […] Joan insåg att trots att hon byggde upp sitt 
rykte och började etablera sig som professionell, skulle det ändå dröja innan 
hon skulle kunna klara sig enbart på frilansandet. Därför började hon ge 
privatlektioner, handleda sektionen för träblåsinstrument i lokala ungdoms-
orkestrar samt undervisa på den kommunala musikskolan. Genom en väns 
rekommendationer fick Joan många privatelever och dessutom tipsade vän-
nen om ett ledigt deltidsarbete i en musikaffär. Joan fick jobbet och märkte 
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snart att det var förenat med en förmån i och med att hon i affären träffade 
andra frilansare och lärare som i sin tur kunde rekommendera henne till ytter-
ligare studenter…  

 
Brooks (2000) och Florida (2002) talar om uppkomsten och utbred-
elsen av en ”kreativ klass” bestående av individer verksamma inom 
så kallade kreativa yrken (t ex inom kultur, media och IT), där arbetet 
vanligtvis organiseras i projektform. Dessa personer är ofta frilansare 
(som Joan ovan) och inom sfären kreativa yrken prisas faktorer som 
entreprenörskap, nätverkande och flexibilitet, vilka kan uppfattas 
som motsatser till långsiktigt åtagande och interorganisatorisk karri-
är. De entreprenörsliknande jobb som uppkommit i övergången från 
industrisamhälle till det som kallats tjänstesamhälle, kunskapssam-
hälle och informationssamhälle och som den kreativa klassen tycks 
ha en förkärlek till anses vara ”coola” jobb (Neff et al. 2005). Frilans-
ande, vilket är mycket vanligt inom vissa områden såsom den kultur-
ella sfären, är ofta förknippat med en illusion av oberoende och själv-
bestämmande: ”De frilansare som inte lyckas ta sig in till den innersta 
kretsen av framgångsrika kollegor blir fast i en osäker och otrygg till-
varo” (Menger 1999:552). 
     Coulson (2012:251) menar dock att många av de här personerna 
som anses tillhöra den kreativa klassen (t ex frilansande musiker) kan 
benämnas ”oavsiktliga entreprenörer” då flertalet inte har haft någon 
direkt längtan efter, eller ens avsikt att starta upp någon egen firma 
eller motsvarande. Det är snarare så att deras arbetsform (self-
employed employee) är en sorts olycklig omständighet till följd av deras 
yrkesval och att många helt enkelt inte har något direkt alternativ då 
tillsvidareanställning är ytterst sällsynt för många av dessa yrkeskate-
gorier. Coulson (2012:247) uppmärksammar dessutom att det råder 
en sorts polarisering bland forskare angående de så kallade kreativa 
yrkena, där den ena falangen beskriver dem i idealiserande ordalag 
såsom fria, självständiga och fulla med valmöjligheter. Den andra 
falangen anser däremot att dessa arbeten kännetecknas av tämligen 
dåliga arbetsvillkor där sådant som låg ekonomisk ersättning, osäker-
het samt exploatering lyfts fram. Att arbeta som frilans medför att 
många känner nervositet, ångest och till och panik (Hesmondhalgh & 
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Baker 2010:12). En frilansande musikskribent berättar att han ibland 
står utan arbete under längre perioder, varpå panikkänslor kommer 
smygande: 
 

[Då tänker jag] att jag aldrig kommer att få fler uppdrag och att det går inte att 
klara försörjningen och att jag faktiskt borde skaffa ett [riktigt] arbete – jobba 
på en bank eller något (Hesmondhalgh & Baker 2010:12, egen översättning). 

 
Skildringarna av den dagliga tillvaron för många utövare inom i 
synnerhet konstnärliga områden (där sådant som tillsvidareanställ-
ning är ovanligt) beskriver Menger (2001:242) som synnerligen oat-
traktiva. Hesmondhalgh och Baker (2010:9) som påvisar att själv-
exploatering är mycket utbrett inom i synnerhet det som går under 
benämningen culture industies (t ex musik, mode, film, konst etc) stäl-
ler sig undrande till hur det kommer sig att så många (i synnerhet 
unga) människor vill arbeta i dessa branscher. Det kan givetvis finnas 
olika förklaringar till det och enligt Menger (1999:554) handlar en 
framträdande sådan om det personliga intresset eller passionen, dvs. 
man har ett genuint intresse för området och utövandet, och att det är 
överordnat ekonomiska aspekter (jfr: labour of love). Det kan också 
vara så att dessa personer är så att säga riskbenägna och därför är de 
villiga att satsa på en yrkesbana där belöningarna (i vid bemärkelse) 
är enorma för de som lyckas. I själva verket är det så att en förkross-
ande majoritet som träder in exempelvis musikbranschen, mode- eller 
filmindustrin inte alls når den framgång som de inledningsvis hoppas 
och tror på. Många av de arbeten som Neff et al. (2005) benämner 
”coola” har tydlig koppling till den kreativa klassen och vid sidan av 
ekonomisk belöning finns en uppfattning om att dessa arbeten inne-
fattar uppskattade faktorer såsom självständighet, självförverklig-
ande och status. 
     Empiriska studier (exempelvis Dobson 2011; Coulson 2012) visar 
att den så kallade kreativa klassens frilansare upplever arbetet och 
arbetssituationen som både positiv och negativ på en och samma 
gång, eller som Hesmondhalgh och Baker (2010:17) uttrycker det har 
dessa personer en högst ambivalent uppfattning om arbetet och dess 
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villkor; ”Nöje och skyldigheter förenas på ett diffust och utmande 
sätt” (ibid:18, egen översättning). 
     Haunschild och Eikhof (2009:169, egen översättning) ger följande be-
skrivning av dem som Coulson (2012) kallar oavsiktliga entrepren-
örer: 
 

Personer som drivs av inre motivation och som själva får ta ansvar för sin 
karriärutveckling är sannolikt främst lojala mot utövandet i sig eller mot 
personer de arbetar för, snarare än mot en specifik arbetsgivare eller organ-
isation. Till följd av att ständigt utsättas för (interna och externa) marknads-
krafter, utvärderar och jämför dessa personer olika arbetserbjudanden utifrån 
deras potential att skapa nya möjligheter till lyckade projekt. Exempel från 
teater har visat att detta kan innefatta möjligheter till lärande (huvudroller, 
erfarna kollegor), möjligheter till arbete utanför organisationen (filmproduktion, 
gästframträdande på andra teatrar) och möjligheter att arbeta tillsammans 
med inflytelserika aktörer inom branschen (regissörer, teaterchefer). 

 
Det nätverkande som många ägnar sig åt är medvetet, instrumentellt 
och ständigt pågående; det handlar om att bygga och vårda inform-
ella sociala kontakter som kan utnyttjas i arbetssammanhang (Blair 
2009). Cottrell (2002:64) slår fast att inte minst jazzvärlden i väldigt 
hög grad styrs av mun-till-mun-principer, vilka inkluderar sådant 
som ryktesspridning, rekommendationer och avrådanden. Personliga 
och/eller yrkesbaserade nätverk (det sociala kapitalet) är tillsammans 
med social support (emotionell stöttning och uppmuntran från t ex en 
partner) och professionell attityd (att utövandet är en central del i indi-
videns liv och dennes identitetsskapande) de tre viktigaste faktorerna 
för att nå karriärmässig framgång, i varje fall inom pop- och rock-
branschen (Zwaan et al. 2010). Även inom teve- och filmbranschen är 
i synnerhet personliga kontakter ytterst värdefulla då stora delar av 
verksamheten baseras på sådana (Grugulis & Stoyanova 2009). Ständ-
igt söks information angående en individs kvalifikationer, pålitlighet 
och expertis, och det intryck individen har gjort på andra eller de 
vänskapsrelationer han eller hon har utvecklat kan vara avgörande 
huruvida individen erbjuds arbete (Blair 2001). Det gäller att så att 
säga ”känna rätt människor” (Zwaan et al. 2010:12). En regissör i 
Grugulis och Stoyanovas (2009:148, egen översättning) studie säger att 
”man tenderar att anlita personer som man känner och litar på.” Det 
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personliga nätverkets betydelse – vad gäller förmedlande av arbete – 
framkommer också i Cottrells (2002:64, egen översättning) studie av fri-
lansande musiker: 
 

I mindre orkestrar och bland lösare sammansatta grupper finns det en allmän 
uppfattning om att fixaren – den person som är ansvarig för bokning av 
musiker – vanligtvis kontaktar samma musiker till olika evenemang. Men det 
är fortfarande en osäker situation, för om musikern ifråga är indisponibel för 
ett visst evenemang eller blir osams med fixaren, konsertmästaren eller 
dirigenten, riskerar denne att i stillhet bli förbigången vad gäller framtida upp-
drag, till förmån för den som är mer villig eller har bättre möjlighet att svara 
upp mot det engagemang som efterfrågas. 

 
Utifrån konkurrenssituationen om arbete och arbetstillfällen är det 
möjligt att det sociala stöd som anses viktigt i arbetssammanhang 
(Aronsson 1987) och som enligt fritidsforskningen återfinns i mycket 
hobbyutövande minskar eller i alla fall tar sig andra uttryck när det 
handlar om att livnära sig på sitt stora intresse. Roderick (2006:156) 
poängterar att det är lika viktigt för exempelvis professionella fot-
bollsspelare att känna samhörighet och uppleva sig vara en viktig del 
av (arbets-)gruppen som för dem som bakar bröd, bygger hus eller 
borrar efter olja. 
     Den glädje som upplevs genom att tillsammans med andra ägna 
sig åt sitt stora intresse på hobbynivå kan förvandlas till oro när utöv-
andet sker inom ramen för försörjningen. För många yrkesutövare 
kännetecknas den sociala samvaron med andra utövare av viss ambi-
valens och i situationer där ”den enes död är den andres bröd” på-
verkas otvivelaktigt det sociala klimatet på ett eller annat sätt. 
Roderick (2006a:256) hävdar att den solidaritet och det sociala stöd 
som eventuellt existerar i mera ”vanliga” yrken undermineras av den 
hänsynslösa konkurrens som återfinns inom fotbollen och som ytterst 
handlar om en plats i laget. Boyden och Carey (2010:7) hävdar att 
inom vissa lagidrotter kännetecknas i synnerhet det första året av 
extrem konkurrens, exempelvis blir det inte fler än en säsong för 
närmare 30 procent av alla dem som påbörjar en proffskarriär som 
fotbollsspelare i amerikanska MLS (Major League Soccer). 
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     När det rör sig om etablerade, ”äldre” fotbollsspelare (och förmod-
ligen även andra idrottsutövare) konstaterar Roderick (2006a:253, 
egen översättning) att de ofta befinner sig i en situation med en ständ-
igt närvarande ”rädsla för att någon yngre, billigare, mer vältränad 
och förmodat hungrigare ska ersätta dem.”  
 

I och med att de blir äldre, blir spelarna alltmer utsatta för otrygghet i arbetet, 
för påfrestningar gällande förnyat kontrakt eller att hitta en ny klubb samt det 
kontinuerliga manövrerandet för att förbli synlig på en mycket konkurrens-
utsatt arbetsmarknad (Roderick 2006b:25, egen översättning). 

 
Även Merriam och Mack (1960:214, egen översättning) belyser den 
konkurrens som råder inom många områden, i detta fall populär-
musik: 
 

…utbudet av arbetskraft ökar hela tiden; antalet skickliga musiker som 
ständigt försöker trycka bort de etablerade artisterna som kan bli utbytta i 
stort sett när som helst. 

 
Samma uppfattning framkommer i Harveys (1967:40, egen översätt-
ning) studie av jazzmusiker där han konstaterar att ”ett stort antal av 
de äldre musikerna upplever att de yngre musikerna medvetet för-
söker trycka bort dem.” Robidoux (2001:26, egen översättning) å sin 
sida fastslår i samband med ishockey att ”konkurrensen inom sporten 
gör att spelarna hamnar i en situation där de endera kämpar för att 
behålla sin plats i laget eller i en situation där de försöker ta någon 
annan spelares jobb.” Den numera före detta fotbollsspelaren Eamon 
Dunphy (1987:143, egen översättning) skriver följande i anknytning till 
att vid upprepade tillfällen blivit petad från Millwall FC:s A-lag: 
 

Det finns inget jag kan identifiera mig med längre. Det är nya tider, ett nytt 
gäng grabbar. Och det finns inget där för mig. Frågan är bara hur jag ska 
kunna komma bort [och hitta en ny klubb]. 

 
Konkurrensen inom området för utövandet, som leder till en rädsla 
för att hamna på efterkälken och slutligen bli helt passerad, finns som 
bekant även i musikbranschen och framträder i bland andra Tony 
Iommis (gitarrist i Black Sabbath) memoarer:   
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Vi [i bandet] oroade oss också för att vi höll på att bli för gamla i takt med att 
vi såg yngre grabbar som Van Halen dyka upp. Vi var väl egentligen inte sär-
skilt gamla, men i jämförelse med de flesta nya banden var vi det. När vi gav 
intervjuer återkom alltid frågan: ”Hur länge till kan ni hålla på med det här? 
Tror ni inte att det är dags att kasta in handduken?” Vi var bara i trettioårs-
åldern och ändå pratade de om oss som om vi var pensionsfärdiga. Vi hade 
blivit passé… (Iommi & Lammers 2013:145). 

 
Att yngre nyetablerade personer till viss del måste tränga undan 
äldre etablerade personer för att nå framgång av diverse slag före-
kommer även i det traditionella yrkeslivet och är således inget som är 
unikt för individer som försörjer sig på sitt stora intresse. Just i detta 
avseende är det kanske inte heller så stor skillnad mellan att sträva 
efter en karriär i en ordinär bransch och inom ett område uppbyggt 
kring utövarnas gemensamma stora (fritids-)intresse. 
       I fotbollslag, orkestrar, teatersällskap och liknande, finns det en 
motsättning mellan det kollektiva och det individuella. Samtidigt 
som man är beroende av varandra och strävar mot en kollektiv 
gemensam framgång existerar det stor konkurrens individerna emell-
an (Torkelson 1998). Att som Theorell (1987) tala om ett kollektiv be-
stående av individualister är en illustrativ beskrivning av det sociala 
livet inom en rad olika sysselsättningar, till exempel lagidrott. En av 
de intervjuade fotbollsspelarna i Holt och Sparkes (2001:250, egen 
översättning) studie säger att laget ”i grund och botten består av elva 
arroganta spelare som var och en anser att han är bäst.” Det är emell-
ertid inte så konstigt att man vill tillhöra de bästa och gärna sticka ut 
från mängden. En violinist i Westbys (1960:228, egen översättning) 
studie säger följande: 
 

Jag ville bli solist men jag har insett att det inte finns utrymme för det. Så jag 
har valt [symfoni]orkestern och jag är ganska nöjd med det. […] Man kan få 
viss tillfredsställelse av att spela i orkestern men ett solostycke smäller högre. 

 
En så kallad slitvarg i ishockeylaget eller fotbollslaget, eller för all del 
en stabil trummis, basist eller kompgitarrist i rockbandet får sällan 
samma uppmärksamhet och utrymme som de som innehar de mer 
prestigefyllda positionerna och/eller står för de mer spektakulära 
prestationerna eller inslagen i utövandet. I en intervju med Ian Hill, 
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basist och onekligen bakgrundsfigur i rockbandet Judas Priest, säger 
Hill angående sin undanskymda position:  
 

Jag får idéer till låtar men… Jag håller dem för mig själv och låter de tre [Rob 
Halford, Glenn Tipton och K.K. Downing] göra det de gör bäst. De är 
ansvariga för bandets sound. […] Jag är nöjd där jag är. Det räcker att bara 
spela bas och vara del i det stora hela. Om uppmärksamheten dyker upp är 
det coolt. Men om ingen vill prata med mig är det också okej.193 

 
Att nöja sig med något, uppge att det räcker eller är tillräckligt 
antyder emellertid att individen ifråga egentligen önskar något annat. 
I de fall utövandet sker kollektivt kommer vissa alltid att vara större 
stjärnor än andra och för många upplevs det inte tillräckligt att vara 
endast en i mängden. I en studie av symfonimusiker konstaterar 
Westby (1960:228, egen översättning): 
 

Den symfoniska musikens värld är strukturerad på så vis att endast ett relativt 
få platser, de i topp-orkestrar plus [vissa positioner som förste violinist], kan 
svara upp mot de anspråk som skapats genom år av studier och en ideali-
serad självbild. 

 
I och med framgångar och beundran verkar det vara vanligt att indi-
vider utvecklar ett stort ego, i synnerhet de som innehar de mer pre-
stigefyllda positionerna och dessutom visar prov på stor skicklighet. 
Detta uppmärksammas också av Heatley (2007:62, egen översättning) 
med exempel från bandet Deep Purple, i vilket sångaren Ian Gillan och 
gitarristen Ritchie Blackmore var de stora stjärnorna: 
 

Kombinationen av två mycket talangfulla artister och kompositörer i form av 
Gillan och Blackmore var tveklöst en stor faktor i [Deep] Purples enorma 
popularitet. Ofrånkomligt måste det ha gjort underverk för deras egon och var 
och en av dem betraktade sig själv som mest betydelsefull för bandet. 

 
Även media rapporter då och då om rivalitet mellan somliga så 
kallade stjärnor och redogör för rykten om exempelvis lagkamrater 
eller bandmedlemmar som inte kommer överrens och som till och 
med påstås avsky varandra. Exempelvis cirkulerade det ett rykte om 
att Zlatan Ibrahimović och Lionel Messi inte kom särskilt bra överens 

193 Close-up Magazine, nr. 102, 2008, s. 104. 
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under tiden då båda spelade för fotbollsklubben FC Barcelona. Anled-
ning till osämjan påstås vara konkurrens om platsen som lagets stora 
stjärna, Joanjo Pallas (sportjournalist på tidningen El Mundo Deportivo) 
säger: 
 

Zlatan kom hit och förväntade sig att bli behandlad som den största stjärnan, 
på samma sätt som Messi – för det hade han blivit i Inter. Men så fungerar 
det inte här, i Barcelona fanns andra stjärnor där Messi är den största.194 

 
I anknytning till ego och stjärnstatus kan en professionell basketspel-
are citeras: 
 

Istället för att vara en stjärna måste somliga vara stödjande [lag-]spelare. Det 
kan vissa inte hantera. En del är vana att befinna sig i strålkastarljuset, de har 
varit där hela sitt liv och plötsligt hamnar de i ett visst lag och deras roll för-
ändras. Tränaren måste komma på ett sätt där elva stjärnspelare kan spela 
tillsammans, för det är egentligen vad varje lag består av: stjärnor – för de har 
plockat de allra bästa spelarna från college (Bowe et al. 2000:410, egen över-
sättning). 

 
Bilden av olika typer av kollektiv – exempelvis fotbollslag eller rock-
band – som väl sammansvetsade gäng är inte alltid överensstäm-
mande med verkligheten. I detta avseende kan Currys (2001) resoner-
ande om bonding – vilket kan översättas till ”knyta an” och som 
handlar om hur individer skapar närmare relationer till varandra – 
vara tillämpningsbart. Curry (2001:69, egen översättning) konstaterar: 
 

…innebörden av vänskap för män är grundad i aktiviteter som ger dem en 
anledning att knyta an till varandra. Tidigare framgångar, eller ställning som 
lagkamrat, är inte tillräckligt för att till fullo upprätthålla banden. Att knyta an 
[bonding] kräver konstant underhåll. I och med de rigida gränserna [vem som 
tillhör och vem som inte tillhör] måste idrottarna ständigt upprätta och åter-
upprätta statusen som personer tillhörande gruppen och dess medlemmars 
interna sociala relationer på det enda sätt de känner till: genom konkurrens 
och tävlan. 

 
Ett idrottslag kan liknas vid ett klassamhälle och en nykomling (så 
kallad rookie) befinner sig vanligtvis längst ner på den sociala stegen 

194 http://www.fotbollskanalen.se/1.1763008/2010/08/29/zlatan_ville_bli_behandlad_som_messi_ 
men_det_maste_man_fortjana 
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(Nordström 1996:115), vilket kan innebära att denne exempelvis får 
”sämsta” platsen i omklädningsrummet och på bussen; tvingas utföra 
vissa uppdrag och springa ärenden åt såväl personer i ledningen som 
de etablerade spelarna; hjälpa materialaren med olika uppgifter och 
bära lagets trunkar.  
     Den dagliga tillvaron kan på många sätt skilja sig drastiskt åt 
mellan de så kallade storstjärnorna – vars position är självklar – och 
de som har en betydligt mer undanskymd och osäker plats i kollekt-
ivet. Exempelvis redogör Nyström (2004:43) för hur de ishockey-
spelare som kämpar om en (ordinarie) plats i laget förväntas träna 
vidare efter det att de andra (etablerade) spelarna avslutat träningen:   
 

När Eric Lindros för länge sedan duschat och satt sig i sin silverfärgade BMW 
Z3 cabriolet för att åka hem, står Chris Joseph och Brantt Myhres på isen och 
dricker vatten. Målvakten Garth Snow ställer upp på en strafftävling. 

 
Hur vissa spelare (sådana som ännu inte har en ordinarie plats i laget 
samt sådana som är på väg tillbaka efter skada) stannar kvar på isen 
för att träna vidare, efter det att de andra gått av för att duscha, fram-
kommer också i Robidouxs (2001:61) etnografiska studie av ishockey-
spelare. I samband med att det gemensamma träningspasset avslutas, 
skapas en tidsrymd under vilken spelare ”frivilligt” kan lämna isen 
eller stanna kvar en stund för individuella övningar. När och i vilken 
ordning spelarna avbryter träningen är inte helt slumpartat. Om man 
tillhör de bättre spelarna har man ”tillåtelse” att vara bland de första 
som lämnar isen, vilket också signalerar att man befinner sig i en 
överordnad position. Men om man tillhör dem som ännu inte har en 
etablerad plats i laget är man mer eller mindre tvingad att stanna 
kvar. Att stanna kvar visar – inför lagkamrater såväl som tränare – att 
man dels har förstått och accepterat den rådande hierarkin i laget, 
dels att man är villig och angelägen om att ge det där lilla extra som 
krävs för att bli ordinarie spelare. Robidouxs (2001:63, egen översätt-
ning) redogörelse för hur träningen genomförs och avslutas pekar på 
angelägenheten (bland de icke ordinarie spelarna) om att vara sista 
man att lämna isen: 
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Seal och Jones var de första [bland de fyra icke ordinarie spelarna] som gick 
av isen för att gå till omklädningsrummet. I samma stund slutade Simms 
skjuta puckar och åkte till avbytarbåset för att dricka vatten. Smith plockade 
upp puckarna som de hade skjutit och lade dem ovanpå målburen; sedan 
åkte också han till avbytarbåset men satte sig på motsatta änden av bänken. 
De pratade inte med varandra, utan satt bara där som om de väntade på 
någonting. I nästan fem minuter satt de där och gjorde ingenting vid sidan av 
att dricka vatten; vid 11:05 reste sig Smith för att gå till omklädningsrummet. 
Så fort han klivit av isen, gick också Simms av. Träningen var officiellt över. 

 
Normerna, ritualerna och vad som förväntas av olika spelare fick 
också Peter Forsberg känna av, då han vid ett tillfälle under det första 
året som ishockeyproffs i NHL-laget Quebec Nordiques valde att 
hoppa över en frivillig träning; Forsberg berättar: 
 

Jag hade klartecken från tränare [Mike] Crawford på grund av att jag var 
väldigt sliten efter en tuff matchperiod, men en del av spelarna blev som 
tokiga. Då fick jag verkligen höra att jag än så länge bara var rookie och en 
rookie, han hoppar inte över en träning även om den är frivillig. De flesta av 
lagets äldre spelare var inte glada över det hela. Själv hade jag ingen aning 
om de här ritualerna utan tyckte jag hade ryggen fri, sedan jag pratat med 
coachen. Efter det här var jag dock med på resten av träningarna under 
säsongen, även de frivilliga (Forsberg & Andersson 1995:189). 

 
Allain (2010:4, egen översättning) konstaterar att ”inom elitishockeyns 
hierarkiska struktur är det viktigt att veta sin plats.” Den sociala 
hierarkin (dvs. spelarnas skilda positioner och status inom gruppen/ 
laget) som förvisso är en ständigt pågående process och föremål för 
idelig revidering är emellertid mer eller mindre imun mot alltför 
snabba och plötsliga förändringar. En nykomling (rookie) – som Peter 
Forsberg i exemplet ovan – förväntas inledningsvis att acceptera en 
plats längre ner i lagets hierarki, där man inte tar sig friheter eller 
skaffar sig förmåner på ett eller annat sätt. Den lägre sociala ställ-
ningen förväntas också innebära att man inte tar för stor plats eller 
agerar på ett sätt som om man vore likvärdig de med högre status. 
Magnus Hedman (f.d. fotbollsmålvakt) berättar om hur han som ny-
komling i AIK agerade på ett sätt som irriterade de andra etablerade 
spelarna: 
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Utan att förstå det hade jag brutit mot en hel uppsättning av oskrivna regler 
för hur man förväntas bete sig bland lagkamraterna, i omklädningsrummet, på 
träningarna. Speciellt som ung gröngöling. Jag var väldigt framåt vilket upp-
fattades som att jag var kaxig. Jag pratade för mycket och för högt. Jag 
skämtade med de andra som om jag var deras jämlike. Inte minst – jag hade 
självsvåldigt gått fram till den kassettspelare som alltid stod på i omklädnings-
rummet och bytt musik. Stort misstag (Hedman & von Sydow 2012:62). 

 
Det är tydligt hur sådant såsom status och hierarkier, rivalitet och 
bevakande, utgör betydande inslag i vissa typer av utövanden där 
grunden för att ha kvar sitt jobb (som dessutom sammanfaller med 
passionen) är ytterst bräcklig. Den konkurrens som finns inom ex-
empelvis idrott, musik, film och teater kan eventuellt ses som ett 
konkret uttryck för exploatering och kan framträda i en sorts slit-och-
släng-attityd. Detta är påtagligt i Martin Bengtssons beskrivning av 
när en representant från Svenska Fotbollsförbundet ”tröstar” de spelare 
som inte blivit uttagna till All star team-lagen vid ett elitfotbollsläger i 
Halmstad: 
 

I dimman kunde jag urskilja förbundskaptenen som äntrade scenen för att 
gratulera de uttagna spelarna. Därefter vände han sig till oss andra och sa att 
de som blev uttagna idag behöver inte vara bäst imorgon. Fotbollen är en 
färskvara (Bengtsson 2008:49). 

 
Att betraktas som en färskvara framhålls även av Roderick 
(2006a:246) som kungör att devisen ”du är aldrig bättre än din senaste 
match” är allrådande inom (professionell) fotboll och enligt Kjell 
Samuelsson måste man som ishockeyspelare – åtminstone i NHL – 
hålla en så kallat hög lägstanivå: ”Det duger inte att varva topp-
matcher med dåliga” (Nyström 2004:37). Robidoux (2001:28, egen 
översättning) fastslår – i anknytning till exploatering i form av en slit-
och-släng-attityd – följande: 
 

Värdet av kroppen och den kraft som krävs av kroppen i professionell idrott är 
endast en symbolisk representation av de kroppslösa spelarnas kontroll-
erande och användande av sina kroppar för kapitalisters vinst. Illusionen av 
maskulin makt, uttryckt genom kroppen avslöjas tydligt i samband med att 
kroppen slits och försämras, och besegras av yngre, snabbare och mer 
effektiva kroppar. Som en finjusterad motor drivs spelarens kropp till utmatt-
ning och då kroppen slutar att fungera blir den överflödig. Därför är den pro-
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fessionella ishockeyspelaren, mer än någon annan arbetare, beroende av sin 
kropp för produktivitet inom sitt yrkesområde.  

 
Ett annat sätt att uttrycka exploateringen inom idrotten görs av 
Rigauer (1981:72f, egen översätting) som skriver: 
 

Då produktivt beteende [i detta fall idrottsprestationer] förtingligas och blir en 
handelsvara medför det möjligheten att ersätta eller byta en person mot en 
annan. Den som inte anses vara tillräckligt skicklig kan – när han inte lyckas 
nå de produktionsmål som tilldelats honom [t ex en viss räddningsprocent för 
ishockeymålvakter eller poängsnitt för forwards] – bli ersatt med någon som 
anses vara skickligare… Idrottare kan alltså direkt jämföras med varandra 
utifrån deras marknadsvärde. 

 
Ingen sitter säkert även om många, oavsett område, kan tro att deras 
position är ohotad. Skådespelare som inte längre får de attraktiva 
rollerna, fotbollsspelare som blir petade från laget och artister som 
blir varse att betydligt färre än tidigare köper deras skivor, märker 
alla att tiderna håller på att förändras. Och detta kan drabba personer 
som betraktas som stora stjärnor, kanske till och med som legender 
inom sitt område. Alice Cooper – som vid tidpunkten hade varit 
skräckrockens okrönte konung under närmare 20 år – minns hur 
populariteten dalade en bit in på 1990-talet: 
 

Det var en period då jag bara turnerade. Det fanns liksom ingen inspiration till 
att fortsätta göra ny musik. Jag släppte en platta (”The Last Temptation”) som 
bara var okej. Det kändes faktiskt lite som att min tid var över musikaliskt, så 
jag tänkte att kanske borde jag bara fortsätta med att framföra mina shower. 
Folk var i alla fall fortfarande intresserade av att se mig på scen.195 

 
Önskan om att känna sig involverad, användbar, duglig och upp-
skattad framträder i Rodericks (2006b) studie av professionella fot-
bollsspelare. Där framkommer det att spelare ofta föredrar att spela 
för ett sämre lag och/eller i en lägre division än att stanna kvar i den 
nuvarande klubben där de med varierad regelbundenhet får vara re-
server eller avbytare. En av de intervjuade kommenterar ett klubbyte 
som innebar en vertikal förflyttning från Division 1 till Division 2: 
 

195 Sweden Rock Magazine, nr. 54, september 2008. 
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Visst, [det nya] laget var i en lägre division men jag tyckte att [klubbytet] var 
toppen. Någon ville ha mig. Det enda jag ville var att spela, veta att jag var 
med i A-laget varje vecka och att jag var önskvärd (Roderick 2006b:90, egen 
översättning). 

 
Robidoux (2001:29) som i vissa avseenden har ett tydligt klassper-
spektiv på – i detta fall – professionell ishockey konstaterar att makt-
en även inom detta område ligger hos ägarna (kapitalisterna) som är 
den ”kroppslösa” enheten som inte smutsar ner sina händer, utan 
låter andra utföra det slitsamma och otrygga arbete som skapar eko-
nomisk vinst. För den alienerade fabriksarbetaren eller snabbmats-
biträdet är detta förmodligen ett tillstånd som man, åtminstone im-
plicit, är väl medveten om. Men för den vars försörjning samman-
faller med passionen kan det vara mycket svårare att såväl identifiera 
som att förstå och acceptera detta. 
 

Försummande av nära och kära 
 
Musikern Johnny Cash säger: ”Även om livet är en fråga om val, 
känner jag inte att jag hade någon egentlig kontroll över det. Att vara 
en skivartist innebar att man var tvungen att turnera, vilket betydde 
att man var tvungen att lämna sin familj” (Cash & Carr 2009:135). På 
motsvarande sätt konstaterar Ortiz (2004:472, egen översättning) att 
”social isolering är ett faktum för hustrur till professionella idrotts-
män, vilket ofta medför känslor av alienation.” 
     De som försörjer sig på sin hobby – liksom personer i omgivningen 
– får i många fall erfara att tillvaron med varierad önskvärdhet 
kretsar kring den som livnär sig på sitt stora intresse, inkluderat 
själva utövandet och de olika förutsättningar och villkor som följer av 
det. När det kommer till familjesituationen blir inte sällan familjen 
tvungen att anpassa sig till individens utövande och arbetsvillkor, 
vilket framkommer i Johnny Cashs uttalande ovan men som också 
kan exemplifieras när fotbollsspelaren Glenn Hysén, som bara några 
dagar tidigare blivit pappa, var tvungen att flyga med IFK Göteborg till 
Skottland för att spela match; det var otänkbart att stanna hemma hos 
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den nyfödda sonen och den nyförlösta mamman (Sjöberg 2008). I 
Gearings (1999:49) studie av före detta professionella fotbollsspelare 
uppger hustrun till en spelare att makens aktiva år innebar för henne 
”ett mycket ensamt liv”, vilket är en upplevelse och känsla flera 
andra delar. Dåvarande ishockeyspelaren Nicklas Lidströms fru 
Annika säger: ”Det kan bli väldigt ensamt ibland. Jag ringer ofta hem 
till familj och vänner i Sverige. På vardagarna är det inga problem 
men på helgerna kan det vara hemskt” (Nyström 2004:166). Wendy 
Thompson196 säger följande angående livet som ishockeyspelarfru: 
 

Det var min pappa som först upplyste om att mitt liv som hustru till en pro-
fessionell ishockeyspelare skulle bli ensamt. De flesta människor tror att våra 
liv är behagliga och spännande; att spelarens inkomster uppvägar alla be-
svärligheter. Vårt liv har varit intressant, utmanande, ibland spännande och 
stundtals (en eller två kvällar per år) glamouröst. Men det har inte varit lätt 
(Thompson 1999:175, egen översättning). 

 
Roderick (2006b:135f, egen översättning) diskuterar den stress som fru-
ar eller flickvänner ofta upplever i samband med att deras make eller 
pojkvän börjar spela för ett annat lag i en annan stad, vilket medför 
att de kan känna sig ”isolerade i samband med flytten, bli uttråkade, 
ensamma och inte ha något socialt umgänge. Dessutom spenderar de 
generellt sett mycket tid i det nya hemmet och/eller har hand om 
barnen…” Victoria Margetson – hustru till fotbollsspelaren Martyn 
Margetson – berättar om hur det är att vara gift med en professionell 
fotbollsspelare vars yrkesutövande innebär att det alltid finns en risk 
att behöva flytta till en ny stad: 
 

Efter åtta år hamnade Martyn i Southend. Vi hade rotat oss i Manchester, så 
det var verkligen besvärligt. Det är inte som när andra människor flyttar; man 
har bara en vecka på sig att hitta ett hus. Det var tufft att behöva lämna släkt 
och vänner. Jag kände mig ganska isolerad i Southend. Jag kunde inte jobba 
då [sonen] Matthew bara var åtta månader gammal och det var svårt att 
bekanta sig med nya människor (Roderick 2006b:141, egen översättning). 

 
Även den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman berör det 
faktum att livet för en hustru till en professionell idrottare inte alls 

196 Wendy Thompson är en pseudonym, då hon värnar om sitt och andras privatliv. 
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behöver vara så underbart och fantastiskt som människor i allmänhet 
förmodas tro: 
 

Men efter ett tag kom slentrianen krypande även här [i Glasgow], mest för 
[hustrun] Magdalena. Hon tog hand om all inredning i huset, valde färger och 
så vidare, när vi var nyinflyttade. Men snart var det avklarat och då hade hon 
inte så mycket annat att göra. Hon hade sina hästar och sin ridning men inget 
jobb. Hon kände sig nog inte tillräckligt behövd. […] Magdalena blev mer och 
mer utsvulten av brist på aktiviteter och stimulans. Om det enda man gör är 
att sitta hemma, då tycker man nog efter ett tag att, jo, de där väggarna 
känner jag igen. Rummen känns allt trängre. Hon ville ofta att vi skulle åka 
iväg och göra något när jag kom hem [efter träningen med laget], vad som 
helst, shoppa, promenera, göra en utflykt. Jag slog ifrån mig. När jag kom 
hem ville jag vila och ta det lugnt. […] Livet började kännas tråkigt. Mest för 
Magdalena men till en viss del också för mig. Vi hade allt vi behövde 
materiellt och mer därtill. Vad skulle vi sträva efter? Magdalena började klättra 
på väggarna och jag tyckte det blev jobbigt när hon så ofta var missnöjd med 
tillvaron. […] Jag kunde tycka att hon var gnällig och bortskämd och klagade 
på små skitsaker. ”Glöm att jag åker på en tre timmars shoppingresa med dig 
nu, jag har match i morgon.” Vi levde alltmer åtskilda i var sin värld (Hedman 
& von Sydow 2012:158f). 

 
Familjesituationen berörs också av Börje Salming som konstaterar 
följande i anknytning till den aktiva karriären som ishockeyproffs: 
 

När mina första två barn, Anders och Teresa, var små var jag mitt uppe i 
hockeykarriären. Jag var ung, spelade mycket och var borta i långa perioder. 
Deras mamma fick ta ett stort ansvar och definitivt dra det tyngsta lasset 
hemma. Jag kunde säkert ha gjort saker annorlunda då också men att det var 
mycket träningar och långa resor till bortamatcher gick inte att göra något åt. 
Det innebär att jag missade mycket i deras uppväxt (Salming & Liljedahl 
2000:228). 

 
I upplevelseskildringar från t ex idrottare, musiker och skådespelare 
framkommer det att utövaren har flexibilitet medan partnern är flex-
ibel (jfr Bekkengen 2002), åtminstone i parrelationen. För att kunna 
kombinera en framgångsrik karriär inom idrott, musik, film och 
teater etc. med familj krävs det ofta att någon (partnern) tar hand om 
marktjänsten, ser till att det dagliga familjelivet fungerar samt an-
passar sig till den aktiva utövarens behov, dvs. är flexibel. Zwaan et 
al. (2009:260) konstaterar i en studie av pop- och rockmusikers karri-
ärer att det finns ett starkt signifikant samband mellan social support 
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(inte minst från partners och andra familjemedlemmar) och karriär-
mässig framgång. Detta kan relateras till det som en av de intervjuade 
i Stråhlmans (1997:173) studie säger: 
 

…tack och lov har jag haft en fru som har ställt upp på mig mycket, men jag 
fick ju ofta ibland ångest när man var borta. Vi låg borta i tre veckor och 
tränade för VM och så, och det kändes inte alltid riktigt bra. 

 
Att slitas mellan det åtråvärda utövandet och familjelivets förplikt-
elser framkommer även i Börje Salmings skildring av sitt liv som pro-
fessionell ishockeyspelare: 
 

Jag slets mellan skojiga välgörenhetsjippon efter säsongen och familjen. De 
första åren var det ganska kul att vara med på Showdown och andra inte så 
allvarliga jippotävlingar för hockeyproffs, men samtidigt kändes det inte rätt 
mot Margitta [hustrun] och barnen (Salming & Karlsson 1991:108). 

 
Enligt åtminstone kritisk feministisk teori betraktas idrott som en in-
stitution skapad av män för män, vilket förstärker ideologin om 
manlig överordning (Clayton & Harris 2004:320). Även om tjejer och 
kvinnor deltar i drott mer nu än någonsin tidigare är området ändå 
kraftigt mansinriktat. Idrott har varit och fortsätter att vara ett klart 
mansdominerat område som systematiskt socialiserar pojkar och män 
utifrån ett tydligt manligt ideal (MacDonald 2012). Det kommer 
knappast som någon överraskning när Messner (2002:95) påtalar att 
medias sportbevakning i huvudsak rör manlig idrott – t ex handlar 
endast drygt två procent av inslagen i det amerikanska sportpro-
grammet ”SportsCenter” (jfr: svenska ”Sportspegeln”) om kvinnlig 
idrott. Weber och Carini (2012) som har undersökt hur ofta kvinnliga 
idrottare har varit på omslaget till den ansedda tidskriften Sports 
Illustrated visar att endast 4,9 procent av upplagorna mellan åren 
2000–2011 har haft en kvinna på omslaget. Även förekomsten av att 
spela rockmusik har setts som en typiskt manlig aktivitet (Bielby 
2004:4; O’Shea 2012:202) där flickor och kvinnor har en underordnad 
position, i vilken de förväntas stötta och/eller beundra de manliga 
rockmusikerna (Sargent 2009). Det kan konstateras att mäns struktur-
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ella överordning i samhället bevisligen återfinns inom diverse hobby-
liknande försörjningssätt. 
     I många fall tvingas flickvänner och hustrur att anpassa sig i en 
rad avseenden till de förväntningar och spelregler som explicit såväl 
som implicit existerar inom området för utövandet (Ortiz 1997). 
Morris (1981:182, egen översättning) beskriver hur den typiska fotbolls-
spelarhustrun är ”mjuk och vänlig men livlig, söt och ofta vacker, 
feminin, huslig och verkligen beundrar sin man lika mycket som hon 
älskar honom.” Anpassningen som många fruar och flickvänner är 
villiga till kan även påverka deras egna möjligheter till ett yrkesliv. 
Enligt Magnus Hedman (f.d. fotbollsmålvakt) är det ovanligt att 
åtminstone fruar till engelska fotbollsproffs har ett eget lönearbete, 
även om somliga skulle vilja ha det: 
 

En gång sa [hustrun Magdalena] att hon ville jobba på H&M. Jag protesterade 
vilt. Ett fotbollsproffs fru jobbar inte på H&M. Det var otänkbart. Hur skulle det 
se ut? Ingen av de andra spelarfruarna jobbade. Jo, någon kanske drev en 
liten butik eller ett dagis eller så. Men ingen jobbade (Hedman & von Sydow 
2012:160). 

 
Att partnern på diverse sätt ofta själv står tillbaka och stöttar och hög-
aktar den aktive utövaren skymtar också i Cynthia Lennons (John 
Lennons första hustru) memoarer där hon i början skriver:  
 

Jag stod vid Johns sida under de mest spännande, fantastiska och händelse-
rika åren av hans liv. Det var en tid då hans konstnärliga skaparkraft var på 
topp. En tid då han var kvick, passionerad, uppriktig och öppen, då han älsk-
ade sin familj och älskade Beatles. En tid innan knark och berömmelse drev 
honom att förstöra så mycket av det han hade värdesatt (Lennon 2008:13). 

 
Att stå vid sin partners sida och på olika sätt ställa upp för denne 
framkommer också då Gabi Hughes, hustru till musikern Glenn 
Hughes, säger följande: 
 

Jag är helt hängiven Glenns karriär. Jag är beredd att sätta hans intressen 
först och det är helt okej för mig. […] Jag är inte den sortens fru som vill att 
han släpper allting och kommer rusande så fort jag får någon nyck. Jag är 
inte ens säker på att Glenn förstår vad jag egentligen gör på mitt arbete men 
det är också okej. Det är tillräckligt om han kommer ihåg min födelsedag och 
julafton (Hughes & McIver 2011:228, egen översättning).   
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Att vara tillsammans eller gift med ett idrottsproffs eller en rock-
stjärna skänker ofta hög status och inte sällan förefaller det vara så att 
partnerns identitet och självkänsla är starkt kopplad till exempelvis 
idrottarens eller musikerns yrkesområde och dennes prestationer 
inom detta specifika område. Före detta fotbollsmålvakten Magnus 
Hedman säger: ”Jag har sett spelarfruar som inte haft några egna liv 
alls, som levt helt och hållet genom sina män. De har inte ens present-
erat sig med sitt namn utan som vems fru de är” (Hedman & von 
Sydow 2012:157). Det här tangeras även av före detta fotbollsspelaren 
Torbjörn Nilsson då han säger: 
 

Dessutom är det tufft för frun som lever med ett proffs. Det blir lätt intriger och 
snack bakom ryggen eftersom det är stenhård konkurrens om platserna [i 
laget], och en plats betyder mycket i prestige även utanför planen enligt 
vissas sätt att se på livet (Karlsson & Thylin 1996:137). 

 
Relationen mellan utövaren och dennes partner är ofta ojämlik på så 
vis att partnern sällan får någon stöttning i gengäld (Ortiz 2004:472). I 
en studie av scenartister konstaterar Torkelson (1998:113) att åtmin-
stone periodvis kan ”artisterna vara helt uppslukade av sina yrken 
och det finns oftast ingen tid över för familj och vänner.” Just 
tidsbristen för att kunna träffa i synnerhet vänner framkommer även i 
Hesmondhalgh och Bakers (2010:17, egen översättning) studie där en 
frilansande teveproducent säger: 
 

Under produktionstiden […] är det omöjligt att göra upp några planer för att 
träffa andra. Jag tror att ens vänner tröttnar när man aldrig dyker upp, så det 
slutar med att man helt enkelt inte gör sig besväret att ringa. Dessutom är 
man helt slut efter arbetsdagen och vill hellre gå hem och ta det lugnt än att 
rusa iväg till puben. 

 
För utövaren själv kan en självcentrering uppfattas såväl positivt som 
negativt. Att helt kunna fokusera på sig själv och sitt utövande, utan 
någon direkt hänsyn till omgivningen och dess behov och intressen 
kan uppfattas önskvärt och i vissa fall nödvändigt för en framgångs-
rik karriär inom det aktuella området. Emellertid får det ofta kon-
sekvensen att partnern (vanligtvis kvinnan) känner sig åsidosatt, 
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övergiven eller tagen för given. Till följd av äktenskapets karaktär och 
den sociala isolering många upplever, känner sig flera hustrur till 
professionella idrottsmän olyckliga, arga, sårbara, bittra eller alien-
erade (Ortiz 2004:472f). På motsvarande sätt kan utövaren känna sig 
berövad familje- och privatlivet. Ett, åtminstone till synes, extremt 
exempel på detta framkommer då tidningen Aftonbladet (2009-06-23) 
rapporterar att ishockeyspelaren Esa Pirnes stämts av sin klubb på 2,7 
miljoner kronor för kontraktsbrott då han lämnade laget (under pågå-
ende slutspel) på grund av komplikationer i samband med hustruns 
förlossning.  
     Det är dock inte bara i sällsynta situationer som motsättningen 
mellan arbete och familj framträder. Herman Rarebell (f.d. trummis i 
Scorpions) beskriver de uppoffringar och slitningar som kommer av 
att försörja sig som turnerande musiker: 
 

Jag har en dotter, Leah som nu är 21 år. […] Min besvikelse är de prioriter-
ingar jag gjorde i mitt liv under hennes uppväxtår. Jag var frånvarande all-
deles för mycket men med tanke på mitt yrke kunde jag inte ha gjort på annat 
sätt. […] Visst, att vara på turné med ett rockband är underbart när man är 
ung och för dem som befinner sig på utsidan uppfattas det också ganska 
glamouröst. Men det är även väldigt ensamt på olika sätt. Väldigt tomt. Och 
för ett äktenskap innebär det vanligtvis dödsstöten. (Rarebell & Krikoroian 
2011:20, egen översättning). 

 
Plura Jonsson, sångare i Eldkvarn, berättar i början av sina memoarer 
om det som till stora delar är hans vardagsliv: 
 

Eldkvarns turné har pågått i en vecka och mina stämband är redan slitna och 
jag sitter här i den stora ensamheten […] och väntar på kvällens spelning, allt 
har jag lämnat bakom mig; barnen, den jag älskar, Kungsholmen och 
Stockholms gator. Skulden och frågorna mal i mitt huvud, ensamheten och 
det dåliga samvetet, min ynklighet och mina tillkortakommanden grinar mig i 
ansiktet, men det är för sent nu, jag är för långt bort för att vända om och det 
enda jag kan göra är att hålla blicken rakt fram och låta mig föras vidare med 
strömmen (Jonsson 2008:10). 

 
Hur det dagliga yrkeslivet kan medföra negativa konsekvenser för 
privatlivet och välbefinnandet framkommer också då sångaren Ozzy 
Osbourne vid ett tillfälle förklarade för dåvarande bandmedlemmen 
Rudy Sarzo vad ett liv som rockartist innebär: 
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”Jag ska säga dig Rudes, jag har varit ute på vägarna sedan jag var 18 år 
gammal, vet du vad det innebär? Det innebär att jag aldrig träffar min fru. Jag 
träffar aldrig mina barn. De få gånger jag faktiskt är hemma känner de knappt 
igen mig. Jag är som en jävla främling i mitt eget hem. Och allt detta för vad 
då? Så att jag kan fortsätta med de här jävla turnéerna gång på gång tills jag 
en dag faller död ner. […] När vi bildade [Black] Sabbath gjorde vi det för att 
komma bort. Vi ville inte tillbringa våra liv som slavar i samma fabriker och ut-
föra samma eländiga jobb som våra farsor. Vill du veta sanningen? Jag börj-
ade sjunga i ett rockband för att kunna bli fri, men när allt kommer omkring är 
jag ändå en jävla slav” (Sarzo 2008:126, egen översättning). 

 
En ishockeyspelare som varit verksam i NHL under 15 år och som på 
ålderns höst hamnat i farmarligan AHL säger följande om yrkesutöv-
andet och privatlivet: 
 

Om jag ska vara ärlig var det på grund av ishockeyn som mitt äktenskap 
sprack. Nu är jag omgift men jag accepterar och förstår att min första fru inte 
kunde hantera kraven som ishockeyn ställer. Det började falla sönder i sam-
band med att jag blev såld [till en klubb långt från där vi bodde]. Tveklöst är 
det påfrestande att vara borta hela tiden; inte minst för barnen. Jag har två 
döttrar som bor i Atlantis och förra säsongen sågs vi inte över huvud taget på 
åtta månader – från det inledande träningslägret till dess säsongen var över; 
jag kom tillbaka först till sommaren. Och när jag pratar med dem är det inte 
som det var. När barnen är så små blir det ansträngande för hela familjen 
(Robidoux 2001:155f, egen översättning). 

 
Som bekant är det inte bara för utövaren själv som en helhjärtad sats-
ning på passionen kan medföra vissa negativa konsekvenser. Till 
exempel avslöjar Johnny Cash att det efterhand uppstod slitningar 
mellan honom och hans första fru, och han säger: 
 

1960 hade Vivianes motvilja mot min hängivenhet för musikbranschen blivit 
mycket stark. […] Hon ville vara min första prioritet. […] Jag tänkte inte ge 
upp det liv som följde med min musik, och Viviane tänkte inte acceptera det 
(Cash & Carr 2009:136; 138). 

 
Även musikern Plura Jonsson (Eldkvarn) har liknande erfarenheter 
vad gäller svårigheter att kombinera passionen ifråga med en fung-
erande parrelation: 
 

Hon började förklara varför hon övergav mig, hur hon försökt få kontakt med 
mig […] Jag var och är alltid innesluten i mitt, låtar som ska skrivas, turnéer 
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som ska genomföras, intervjuer, alltid någon annanstans, alltid någonting 
annat (Jonsson 2008: 364f). 

 
Ett yrkesutövande inom vissa områden (som t ex underhållnings-
branschen) förefaller vara förenat med särskilda svårigheter att få 
parrelationer och familjeliv att fungera tillfredsställande. Även 
Barrow och Newby (1994:202) uppmärksammar detta och konstaterar 
att det är ytterst få rock- och popartister som fortfarande befinner sig 
i sitt första äktenskap. Många som lyckats försörja sig på sin passion 
har – till följd av total hängivenhet och enorm beslutsamhet – försakat 
eller försummat familj, vänner och kärlekspartners (Torregrosa et al. 
2004). En skådespelare i Haunschild och Eikhof (2009:167, egen över-
sättning) studie säger: 
 

Man lever endast för teatern och i slutändan är man ensam. Vänner och 
relationer har endera upphört eller befinner sig långt bort. Att leva i och för 
teatern är bara oproblematiskt när man är ung. 

 
Respondenter i Eriksson och Paulssons (2008) studie uppger till 
exempel att de vid flertalet tillfällen offrat just kärleksrelationer då 
partnern på ett eller annat sätt har upplevts som en bromsande kraft 
för utövandet. Eftersom personer som försörjer sig, alternativt strävar 
mot att försörja sig, på sitt stora intresse vanligtvis har ett passionerat 
förhållningssätt till aktiviteten ifråga kan en partner eventuellt upp-
fatta ”hobbyn” som en rival. Om eller när det ställs på sin spets 
prioriterar många karriären framför privatlivet (Haunschild & Eikhof 
2009:167), något som sångaren Bon Scott (f.d. AC/DC) på ett påtagligt 
grabbigt sätt uttryckte i samband med sin skilsmässa med orden: ”Jag 
diggade bandet mer än bruden…” (Engleheart & Durieux 2006:103). 
Även Curry (2001) uppmärksammar hur bland annat kärleksrelat-
ioner – i detta fall inom college-idrottens värld – blir underordnade 
utövandet och kan betraktas nedlåtande och/eller med ett visst för-
akt. Att låta kärleksrelationer (och för all del annat, såsom studier) 
inkräkta på utövandet anses av somliga vara en synd, åtminstone på 
ett retoriskt plan. I detta sammanhang kan Wacquant (1995:509, egen 
översättning) citeras:  
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I många avseenden utgör boxning en strukturell motsvarighet och en rival till 
boxarens käresta genom att det avleder tid, energi, själsliga och känslo-
mässiga investeringar från hemmets (och erotikens) sfär; i praktiken ett över-
modigt anspråk på boxarens lidelse. Detta visar sig genom att boxare som 
missar träning eller som har samlag innan match ofta upplever sig skyldiga till 
”otrohet” som om boxning vore deras egentliga livskamrat, medan deras flick-
vänner eller fruar bara är övergående kärleksförbindelser. 

 
Ortiz (1997:226, egen översättning) konstaterar att ”många hustrur till 
professionella idrottsmän måste finna sig i att deras män i första hand 
är gifta med sporten, karriären och laget, och i andra hand med dem.” 
Steven Tyler, sångare i Aerosmith, som har erfarenhet av ett antal 
kraschade äktenskap säger: 
 

Några av äktenskapen var inte så lyckliga för alla inblandade, men den mesta 
tiden tillsammans var underbar, Jag älskade samtliga kvinnor som jag fick 
barn tillsammans med, men det var ständigt två tåg i rörelse: min familj och 
mitt band. Ibland körde de mot varandra och vid andra tillfällen bort från 
varandra. Och det var något som många av kvinnorna i mitt liv inte kunde 
förstå (Tyler & Dalton: 2011:376, egen översättning). 

 
Även Björn Borg (f.d. tennisspelare) menar att det är svårt att kom-
binera kärleksrelationer med utövandet eftersom det krävs en 
hundraprocentig satsning på utövandet ifråga om man vill bli bra och 
kunna livnära sig på det (Borg 1992:234). Zwann et al. (2010:18) kon-
staterar att det finns ett signifikant samband mellan emotionell stött-
ning – vanligtvis från en partner eller familj – och karriärmässig fram-
gång bland personer (i detta fall pop- och rockmusiker) vars arbets-
villkor kännetecknas av oförutsägbarhet, osäkerhet, oro och stress. 
Vanligtvis krävs det att partnern till den som (framgångsrikt) livnär 
sig som exempelvis musiker, idrottare, skådespelare – vars yrkes-
utövande karaktäriseras av så kallat ”gränslöst arbete” – stöttar, upp-
muntrar och på annat sätt underlättar tillvaron. Detta medför att 
partnern i varierad utsträckning måste underordna sig utövaren och 
anpassa sig till dennes arbetsvillkor.  
     Det förefaller som att partnern – vanligtvis hustrun/flickvännen – 
till den som försörjer sig på att exempelvis spela fotboll har små möj-
ligheter att själv ha ett yrke i vilket man kan göra karriär, inte minst 
till följd av de strukturella villkor som medför att utövaren (och 
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dennes familj) måste vara villig och beredd att snabbt kunna flytta 
från en stad till en annan (Roderick 2006b:133–146). Det självklara i 
att fruar och flickvänner bör och ska anpassa sig till sin man/pojkvän 
och dennes arbetssituation framkommer tydligt då en av de 
intervjuade fotbollsspelarna i Rodericks (2006b:140, egen översättning) 
studie säger: 
 

Om man är gift med en fotbollsspelare får man helt enkelt vara beredd på att 
flytta. Jag kan verkligen inte förstå de fruar som säger att de inte vill flytta och 
man hör om många äktenskap där hustrun bor kvar i hemstaden och spelaren 
bor på hotell under veckorna och kommer hem till helgen. […] Mycket av det 
här sker på grund av att många fruar är så envisa och tjuskalliga. De vägrar 
att flytta. Jag kan bara inte förstå det. Om man är en familj, då flyttar man dit 
där jobbet finns: man flyttar tillsammans. 

 
För somliga, om inte till och med för många, verkar det som att man i 
parrelationen lever en sorts ”separata” och ojämlika liv där partners 
tillvaro inte är lika tilltalande och långt ifrån lika självförverkligande 
(t ex Hedman & von Sydow 2012).  
     Att det kan vara svårt att kombinera en parrelation och/eller 
familjeliv med en passion för ett specifikt utövande har bevisligen 
många upplevt; den före detta tennisspelaren Björn Borg konstaterar: 
”Efter många separationer och skilsmässor har jag kommit fram till 
att man måste ha några gemensamma sysselsättningar. Något som 
båda tycker är roligt att göra ihop” (Borg 1992:238). I de fall man inte 
delar det passionerade förhållningssättet gentemot utövandet krävs 
det förmodligen att partnern så att säga accepterar läget; i annat fall 
finns en uppenbar risk att partnern drar det kortaste strået (Hauns-
child & Eikhof 2009; Ortiz 1997). En av de intervjuade scenartisterna i 
Lindén och Torkelsons (1991:114) studie berättar om en sådan situ-
ation: 
 

…har man då en partner som inte är verksam i det här yrket och kanske vill 
försöka förstå men inte har förmågan att förstå hur mycket kraft och koncentr-
ation det kräver, då kan det vara svårt att [få det att hålla]. Det har jag varit 
med om. [Det] sprack med en dundersmäll för det gick inte. Han förstod inte 
det. 
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En intervjuad idrottare i Carless och Douglas (2013b:703, egen översätt-
ning) studie berättar: 
 

Jag måste erkänna att relationer har blivit lidande på grund av hockeyn. Om 
jag inte hade spelat hockey kanske jag fortfarande hade varit tillsammans 
med en viss person. Så ytterst valde jag faktiskt hockey. […] …ibland kan 
man bli så förblindad av det faktum att det känns så bra att vara en elit-
idrottare att man offrar precis allt för det. Jag har sett personer göra vissa 
saker och tänkt: kommer du att ångra det här om några år? 

 
Att passionen till ett visst utövande är så stark att ingenting tillåts in-
kräkta på eller begränsa den, framkommer då och då i diverse olika 
typer av levnadsskildringar. I anknytning till inledningen av en karri-
är som musiker säger Sammy Hagar: ”Ingenting annat – inte min fru 
och inte min nyfödde son – betydde lika mycket för mig som att spela 
musik” (Hagar & Selvin 2011:34, egen översättning). I viss mån kan 
detta stå som exempel på många utövares emotionella inställning, 
och somliga har turen att deras partner accepterar den rådande 
situationen. I ett samtal mellan sportjournalisten Magnus Nyström 
och dåvarande NHL-proffset Nicklas Lidström säger den senare: 
 

Annika [hustrun] har offrat väldigt mycket. Visst kan jag ha dåligt samvete om 
jag är ute och reser och hon är ensam och tar hand om en sjuåring, en fem-
åring och en ettåring som klättrar på väggarna. När jag är borta får hon sköta 
om allt där hemma (Nyström 2004:166). 

 
Utomstående personer kan ha svårt att förstå den stress och de be-
kymmer som hustrur till celebriteter inom idrottsvärlden kan upp-
leva, hur isolerade de kan känna sig och varför de är rädda för att 
personer i omgivningen ska utnyttja dem på olika sätt (Ortiz 
2004:472). Rädslan för att bli utnyttjad på ett eller annat sätt finns 
emellertid även hos utövare själva (Stier 2005:85), vilket jag åter-
kommer till. 
     För många utövare utgörs det sociala umgänget till stor del av 
andra verksamma inom det specifika området, vilket avskärmar dem 
från omvärlden. Erik som är dykinstruktör säger: 
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Det är ju totalt socialt självmord när det gäller att syssla med det här […] Det 
blir ju som en liten bubbla. De enda som jag har hittat som har en förståelse 
för detta jobbar med samma sak (Eriksson & Paulsson 2008:27). 

 
Även McGillivray och McIntosh (2006:380) liknar utövandet vid att 
befinna sig i en bubbla, en bubbla som utgör en mäktig kraft och som 
opponerar sig mot (all) påverkan utifrån som på ett eller annat sätt 
uppfattas inkräkta på området för utövandet. Det protektionistiska 
förhållningssätt som verkar uppstå med en viss automatik och som är 
rådande bland åtskilliga utövare inom diverse områden kan emeller-
tid ge oönskade konsekvenser på olika sätt. 
     För många utövare har hela tillvaron onekligen byggts upp kring 
den stora passionen, vilket bland annat innebär att umgängeskretsen 
mer eller mindre automatiskt utgörs av likasinnade. För dem som 
tidigt börjar ägna sig åt exempelvis idrott blir det så att de kamrater 
som inte håller på med idrott ”ersätts på sikt med idrottsintresserade 
kamrater, eftersom idrottsutövandet delvis skapar ett behov av själs-
fränder…” (Stråhlman 1997:214). I detta sammanhang åberopar 
Stråhlman ordspråket ”lika barn leka bäst.” Spelarna i det ishockey-
lag som MacDonald (2012:105) studerat uppger att det i huvudsak är 
med varandra de umgås, både inom idrotten och på fritiden; de blir 
mer eller mindre som familjemedlemmar för varandra. Att man inom 
diverse områden endast eller till allra största del umgås med andra 
utövare eller verksamma inom området ifråga förefaller vara något 
mycket vanligt (Becker 1951; Merriam & Mack 1960; Stråhlman 1997; 
Haunschild & Eikhof 2009: MacDonald 2012). En skådespelare i 
Haunschild och Eikhofs (2009:168, egen översättning) studie säger: 
”Under de två år som jag har arbetat vid den här teatern i den här nya 
staden har jag inte lärt känna någon utanför teatern”, och en av de 
intervjuade i Lindén och Torklesons (1991:121) studie säger att ”yrket 
tar så mycket tid att man hinner nästan inte träffa andra människor 
än de som håller på med yrket.” Liknande utsagor finns i Stråhlmans 
(1997:180) studie där en av de intervjuade säger: ”De kompisar som 
jag har umgåtts med från högstadiet fram till nu är mest mina idrotts-
kompisar”, och en annan säger att ”jag har nog bara kompisar som 
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jag fått genom idrotten” (ibid:183). Ytterligare en av de intervjuade 
säger följande om vänskap:  
 

…med åren, när man själv var äldre och det blev yngre (personer i laget) så 
var det väl snarare så att man tappade kontakten. Nu återupptar man 
kontakten med dom gamla idrottskompisarna man hade. Det blev inget natur-
ligt umgänge [med de nya lagkamraterna] när det skiljer 10 år [mellan oss] 
utanför idrotten. De sista åren kände man sig snarare ensam… för man hade 
inte tid att träffa några andra heller (Stråhlman 1997:181). 

 
Enligt såväl Haunschild och Eikhof (2009) som Dobson (2011) upp-
lever många att de (i en kombination av frivillighet och ofrivillighet) 
är avskärmade från ”världen utanför” och har ett begränsat socialt liv 
utanför området för passionen. En sådan upplevelse skymtar också 
när musikern Paul Stanley (Kiss) uppger att de allra flesta av hans 
vänner är i musikbranschen, samt då Peter Criss – dåvarande med-
lem i samma band – berättar att han till och med har förlorat alla sina 
tidigare kompisar: ”Jag bryr mig verkligen om dem men eftersom jag 
är en stor stjärna tror de inte att jag är det minsta intresserad av deras 
liv. Jag har förlorat dem och det gör mig ledsen” (Leaf & Sharp 
2003:90, egen översättning).  
     Att umgänget (i såväl arbetssammanhang som i privata samman-
hang) enbart eller till största del utgörs av andra verksamma inom 
det specifika området kan medföra att allt fokuseras på området för 
utövandet. Stråhlman (1997:217) skriver: 
 

Några respondenter menade att de formats av det idrottsliga umgänget på ett 
speciellt sätt. Man pekar på att idrotten och ”idrottssnack” inte bara är vardag 
utan också förekommer ”till fest”, d.v.s. om man umgås med idrottskamrater 
ständigt och jämt, kommer i det närmaste allt att cirkulera kring idrotten. 

 
I Beckers (1951:143, egen översättning) studie av musiker framkommer 
det att många helt enkelt föredrar att umgås med likasinnade: 
 

De umgicks nästan uteslutande med andra musiker och tjejer som sjöng eller 
dansade på nattklubbarna i området runt North Clark Street i Chicago, och de 
hade liten eller ingen kontakt med det konventionella samhället. 

 

 581 



Enligt Westby (1960:227) medför den kraftiga involveringen med 
andra utövare inom området – på såväl arbetet som fritiden – att möj-
ligheter till, liksom överväganden om, andra levnadssätt existerar 
endast i minimal utsträckning. Man känner helt enkelt inte till något 
annat. En av de intervjuade musikerna i Beckers (1951:143, egen över-
sättning) studie säger följande angående utövandets avskärmande 
effekt och hur det påverkar kontakten med människor som befinner 
sig utanför området: 
 

Jag brukade bara stå där och inte veta vad jag skulle säga. Att prata med de 
här människorna är fortfarande tillnyktrande. Allt de säger förefaller dumt och 
ointressant. 

 
Utövare inom vissa områden eller genrer saknar som bekant formell 
utbildning, arbetslivserfarenhet från den reguljära arbetsmarknaden 
samt bildning i en mera allmän mening. Till följd av den snäva fokus-
eringen på det specifika (yrkes-)området, det nästintill uteslutande 
umgänget med likasinnande och ett generellt avskärmande från 
världen utanför, har dessa personer formats på ett högst speciellt sätt. 
Ett sätt där det specifika utövandet upptar i stort sett hela personens 
liv. Cameron (1954:180) – som förvisso talar om gårdagens jazz-
musiker – konstaterar att dessa var obildade och inte särskilt verbala; 
en situation som medförde att meningsfulla samtal kunde föras 
endast med personer som redan var insatta i området och till fullo 
förstod sig på utövandet. Förekomsten av att man bara kan göra sig 
förstådd och förstå andra inom området ifråga kvarstår förmodligen 
även i dag och kan i varierad omfattning gälla utövare inom vissa 
sporter, musikgenrer eller konstriktningar. 
     Trots – eller kanske till följd av – ett enormt fokuserande och en 
helhjärtad satsning på det stora intresset (i kombination med ett um-
gänge som till största del består av likasinnade) följer vanligtvis på-
frestningar av olika slag. Somliga upplever efter en tid att de saknar 
en mera normal vardaglig tillvaro som andra människor har. Odom 
och Dorman (2003:150, egen översättning) beskriver en sådan händelse-
utvecklig, där bandet Lynyrd Skynyrd får stå exempel: 
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Efter att förvisso ha överlevt tidigare års plågande och tortyrliknande turnéer 
behövde [Lynyrd Skynyrd] dra ner på tempot. Ronnie [sångare och informell 
orkesterledare] påpekade att en sådan förändring skulle medföra förlorade 
inkomster, å andra sidan fanns det redan gott om pengar så det var ingen 
mening med att de skulle slita ut sig igen. Lösningen blev att bandet upp-
trädde några kvällar för att sedan vila några dagar, med någorlunda regel-
bundenhet. Den här lösningen var det närmaste de kunde komma ett normalt 
liv med tanke på att de turnerade över hela [Amerika] alltsedan Skynyrd-tåget 
ångat ut från Jacksonville mer än tre år tidigare. 

 
Att det inte är något ”normalt” liv att försörja sig som exempelvis 
rockmusiker eller ishockeyspelare framkommer med varierad tydlig-
het i såväl levnadsberättelser som i olika studier. Vad det innebär är 
att dessa personer i varierad grad upplever en annan verklighet än de 
som har mera traditionella yrken och arbetsvillkor – på både gott och 
ont. Stråhlman (1997:216) menar att det stora engagemanget som 
många har vad gäller utövandet ifråga medför att de går miste om 
(viktiga) livserfarenheter från världen utanför området för utövandet. 
Till viss del kan det kopplas till sångaren Steven Tyler (Aerosmith) 
som gör följande reflektion utifrån sin position som firad rockartist: 
 

I likhet med de flesta rockstjärnor lider jag av obotlig pubertet. Jag kommer 
aldrig att växa upp. […] Inom rockmusiken behöver man inte någonsin bli 
vuxen för man är så avskild, man behöver inte ta hand om någonting. Någon 
annan ordnar allting… man är omgiven av personal och hjälpredor och 
managers och organisatörer och inställsamma PR-personer. Hur hyr man en 
bil, köper en flygbiljett, bokar ett hotellrum? (Tyler & Dalton 2011:235, egen 
översättning).  

 
Fördröjandet av att bli vuxen behandlas även av Robidoux (2001:181) 
som konstaterar att ishockeyspelare gärna identifierar sig med be-
nämningen ”grabbar” och ser sig själva som sådana som ”inte vill 
växa upp.” Det här gör dem ytterligare beroende av laget och klubb-
en, vars olika representanter också behandlar spelarna som om de 
vore barn; såväl på som utanför rinken. Robidoux (2001:161, egen 
översättning) skriver: 
 

Reds sjukgymnast Jones berättade en gång för mig att majoriteten av 
[ishockey-]lagets spelare ”vet inte ens hur man gör för att öppna ett bank-
konto. De har aldrig behövt göra det eftersom deras mammor eller klubben 
har ordnat det åt dem. De har aldrig gjort sådant som andra gör, till exempel 
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hyra en bostad, köpa mat och teckna en bilförsäkring. Alla sådana saker: få 
telefonen installerad; skaffa kabel-TV.”  

 
I detta avseende konstaterar Robidoux (2001:182, egen översättning): 
”Spelarna har ytterst små möjligheter att mogna inom yrket och ofta 
lämnar de ishockeyn med exakt samma sociala färdigheter de var i 
besittning av vid inträdet.” Den före detta ishockeyspelaren Radek 
Hamr (2013:2) berättar: 
 

Jag skulle vilja säga att som aktiv ishockeyspelare så lever du i en så kallad 
”hockeybubbla”. Det är kul att leva som professionell ishockeyspelare. Man 
tjänar bra, har mycket fritid, är omtyckt, har folk runt omkring sig som hjälper 
till med allt det praktiska i livet. Man behöver inte bry sig om något annat än 
ishockey. […] Ishockeyspelaren blir lite blind. Han tror att syftet med livet bara 
är att spela hockey. Inget annat är viktigt för honom. […] Han glömmer helt 
enkelt bort att det finns ett liv vid sidan av och efter ishockeykarriären. 

 
Ett (långvarigt) utövande som musiker, idrottare och andra jämför-
bara försörjningssätt verkar alltså medföra en risk för ett berövande 
av den mognadsprocess som vanligtvis är central för att kunna 
hantera och fungera i vuxenvärlden. Dessutom har den snäva fokus-
eringen på utövandet inte bara medfört en endimensionell identitet, 
utan också ett avgränsande och ett avskärmande från möjligheten att 
skaffa sig såväl formell utbildning som arbetslivserfarenhet. 
 

Sluta eller streta vidare 
 
För många utövare kommer en tidpunkt då man står inför valet att 
fortsätta eller sluta. Anledningarna kan vara av skiftande karaktär. 
Vissa utövare har fortfarande en framgångsrik karriär och skulle för-
modligen kunna fortsätta under ganska lång tid medan andra upp-
lever en något annorlunda situation där ett fortsatt utövande är 
förenat med motgångar och svårigheter av varierad art och omfatt-
ning. För somliga handlar det om att det önskade genombrottet 
ständigt låter vänta på sig och individen kan då mycket väl uppleva 
att han eller hon aldrig kommer att bli tillräckligt framgångsrik inom 
området för passionen.  
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     Med utgångspunkt i Bernice Neugartens resonerande om händ-
elser i livet använder Pearson och Petitpas (1990:8f) begreppen on-
time respektive off-time. En händelse som inträffar on-time anses vara 
tidsmässigt normal och/eller förväntad, medan en händelse som in-
träffar off-time ses som tidsmässigt onaturlig och/eller oväntad. I en 
idrottslig kontext kan det här innebära att exempelvis en fotbolls-
spelare som närmar sig 40 år och på grund av skada tvingas avsluta 
sin fotbollskarriär är betydligt bättre mentalt rustad för övergången 
och det framtida livet, i jämförelse med den 25-åriga fotbollsspelare 
som hamnar i samma situation; det är naturligt och förväntat att 
fotbollsspelare som har blivit äldre än 35 år drar sig tillbaka (avslut-
andet sker alltså on-time) medan den som är 25 år i varierad utsträck-
ning kan förvänta sig, eller åtminstone hoppas på ytterligare tio 
aktiva år (avslutandet sker alltså off-time). En fotbollsspelare som 
numera har dragit sig tillbaka säger följande angående beslutet att 
avsluta den aktiva karriären: 
 

Ärligt talat så fanns det egentligen inget kvar att spela för, så jag tänkte att det 
kanske var dags, du vet, börja med något annat. Du förstår, jag har spelat 
professionell fotboll i ungefär… de senaste 15 åren och så blir man 32 år och 
inser att man aldrig kommer att bli miljonär eller få spela för Manchester 
United och allt det där (Roderick 2006b:164, egen översättning).  

 
En liknande åsikt och upplevelse framträder i Andersson och Väner-
fors (2012:27) studie där en före detta bandyspelare berättar om sitt 
tillbakadragande: 
 

[Jag hade] tappat suget lite, skulle kanske inte spelat sista säsongen med 
facit i hand. Jag var inte tillräckligt motiverad, det genererade i att jag tränade 
mindre och blev mer skadad. Det var orsaken. Därför hade jag tänkt på det 
ganska länge, att sluta. Jag hade hållit på med bandy på elitnivå i nästan tio 
år och konstaterat att jag inte blir någon stjärna utan inte mer än en hygglig 
elitseriespelare. Hade gett upp hoppet om att nå landslag och så. Så jag var 
förberedd, inget tungt avsked men kände ingen lättnad direkt heller. 

 
Att utövandet inte längre skänker samma eller tillräcklig tillfredsställ-
else och/eller att man inser att man aldrig kommer att nå så högt eller 
så långt man önskar resulterar inte sällan i ett tillbakadragande från 
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det aktiva utövandet. Musikern Steve Priest (Sweet) konstaterar efter 
år av motgångar och en misslyckad turné år 1981 att ”det var uppen-
bart ett slöseri med tid att fortsätta, så vi beslöt oss för att lägga av” 
(Thompson 2010:244, egen översättning). En komiker i 50-årsåldern 
som stretar vidare i sitt utövande säger följande: 
 

Om jag ska vara ärlig kan jag inte se mig själv göra något annat. Särskilt inte 
nu – det har gått alldeles för lång tid. Företagsvärlden kommer inte att ta mig 
tillbaka. Ibland ligger jag i sängen på natten och tänker, ”kanske skulle jag ha 
stannat på IBM.” Pension, alla förmåner. När man är sin egen finns det inga 
förmåner, man måste ta hand om sig själv. Och de flesta som uppträder är 
lite udda, saknar sunt förnuft, så de tänker aldrig på sådant förrän det är för 
sent (Bowe et al. 2000:382f, egen översättning). 

 
För vissa kan valet mellan att sluta eller streta vidare komma efter att 
man haft en framgångsrik karriär som numera går på sparlåga eller 
verkar vara över. Efter att ha varit omåttligt populära och framgångs-
rika på 1970-talet dalade rockbandet Aerosmiths popularitet kraftigt 
med efterföljande konsekvenser; Terry Hamilton, hustru till basisten 
Tom Hamilton, säger: ”Allt förändrades efter det att Joe [Perry] hade 
lämnat bandet. Farväl till limousiner, nu fick vi istället köra själva. 
Farväl till [flotta] hotell och goddag till nergångna ställen som Gor-
ham i New York. Killarna i bandet fick det knappt att gå ihop” (Davis 
& Aerosmith 2003:369, egen översättning). Tom Hamilton själv säger 
angående denna period: ”Skivan [Rock in a hard place] var ett fiasko, 
ställena vi spelade på blev bara mindre och mindre, allting försäm-
rades. Till slut var inte ens klubbspelningarna utsålda” (Davis & 
Aerosmith 2003:395, egen översättning). Även kollegorna i Kiss, vars 
popularitet i sluten av 1970-talet var närmast gränslös, fick uppleva 
hur snabbt publiken kan vända sitt intresse åt annat håll; Chris Lendt 
som jobbade åt bandet mellan åren 1976–1988 berättar: 
 

[När Kiss den 25 juli 1980 gjorde sin första spelning med den nyrekryterade 
trummisen Eric Carr, i hemstaden New York, var de] nervösa över att spela 
på Palladium [tidigare Academy of Music] som var en teater med plats för 
2000 personer. Det var ingen arena och ändå tog det tid innan biljetterna 
sålde slut. Vi hade räknat med att de skulle sälja slut på en gång. Jag minns 
att arrangören var orolig över att gå med förlust. Konserten blev så små-
ningom utsåld, men det var ett meddelande om det var nya tider. Hypen hade 
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dött. Trots att Kiss hade sålt ut [den stora arenan] Madison Square Garden 
två kvällar på raken så sent som året innan hade de nu svårt att sälja ut en 
teater (Linnaeus 2013:196). 

 
Många upplever påtaglig ambivalens när tankarna om ett eventuellt 
tillbakadragande börjar smyga sig på. Ska man fortsätta eller ska man 
sluta? Tveksamheten kan delvis komma av att inte veta vad som 
finns bortom eller utanför det aktuella utövandet. Att sluta innebär en 
trygghetsförlust, en risk att hamna i ett socialt såväl som existentiellt 
vakuum och utgör ett ”hot mot den egna identiteten” (Stier 2005:60). 
Att i ett sådant läge skjuta upp ett påtänkt och planerat tillbakadrag-
ande förefaller inte vara alldeles sällsynt och en före detta profess-
ionell idrottare i Andersson och Vänerfors (2012:28) studie berättar 
om hur han ändrade sitt tidigare beslut om att dra sig tillbaka:  
 

Människor på stan uppmuntrade mig att inte sluta, att jag behövdes i laget 
och de frågade vad jag skulle göra nu. Jag kände att jag inte var någonting, 
att ingen behövde mig om jag inte gjorde det jag var bra på. Under den 
perioden kändes det verkligen som jag inte behövdes eller ens kunde något 
annat än att just idrotta. 

 
I samband med att Mats Wilander kände en tudelad inställning till 
tennisen och delvis på grund av sämre prestationer stundtals fund-
erande på att sluta sköts ett sådant beslut upp: ”Sanningen är att jag 
inte har kunskap nog för något annat än tennis. Det är mitt yrke, ett 
jobb jag har kunnat bättre än de flesta. Jag kan ju bara inte ha blivit så 
mycket sämre på ett år?” (Wilander & Yng 1990:239). För somliga 
förefaller det inte finnas särskilt många attraktiva och realistiska 
alternativ till den inslagna vägen och musikskribenten Martin Popoff 
ger sin syn på frågan om vad man ska göra när karriären inte längre 
blomstrar: 
 

För det första handlar det om att dessa personer skulle ägna sig åt musik 
även utan ekonomisk ersättning. Sedan är det så att de inte är skolade till att 
göra något annat; de har inte någon universitetsexamen. De befinner sig 
faktiskt i en situation där de kan tjäna mer pengar på att fortsätta spela musik 
än genom att ta något av de tråkiga lågstatusjobb som eventuellt erbjuds. 
Svaret är givet, de behöver inte ens fundera på det. […] Att vara 50 år, sakna 
utbildning och antagligen inte ha några större färdigheter vid sidan av musik 
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kan medföra att man istället borde fråga sig varför de inte skulle fortsätta. Att 
streta på som rockartist är för många det bästa alternativet. 

 
Det Popoff säger illustreras på ett tydligt sätt då Joey Tempest, sång-
are i Europe, får frågan om de fortfarande siktar mot att ta sig tillbaka 
till toppen och han svarar: ”Nej, det är främst återetablering som 
gäller. Det här är tredje comebackplattan och vi bygger en grund att 
stå på i framtiden. Kan vi turnera världen över och släppa skivor i 
detta konstiga musikklimat som råder i dag så har vi ett väldigt bra 
jobb”.197 I detta sammanhang kan även Weinberg och Arond (1952) 
nämnas, vilka konstaterar att många boxare fortsätter trots att de har 
sina bästa år bakom sig och i likhet med Joey Tempest och hans 
Europe siktar många mot att göra comeback. Då det handlar om 
beslut angående ett fortsatt utövande eller att avsluta karriären ifråga 
kan Stier (2005:91) citeras som konstaterar: 
 

Att ersätta en väletablerad roll som dessutom är av stor betydelse för den 
egna identiteten upplevs nog av många som hotfullt. Istället kan det te sig 
lättare att hålla kvar vid det bekanta och vanemässiga, även när alternativen 
vid en närmare granskning ter sig mer attraktiva. 

 
Det förefaller finnas många, inte minst inom underhållnings-
branschen, som har svårt att ge upp sin dröm, alternativt acceptera 
och förlika sig med att en framgångsrik karriär förmodligen är utom 
räckhåll – oavsett om personen ifråga har upplevt tidigare fram-
gångar eller inte. Dessutom kan det vara så att det faktiskt inte finns 
några attraktivare alternativ, inte ens vid närmare granskning. Sång-
aren Sebastian Bach som fick ett stort kommersiellt genombrott till-
sammans med bandet Skid Row i skarven mellan 1980- och 1990-tal 
har på senare tid, vid sidan av en inte alltför lysande solokarriär, mot-
villigt medverkat i olika dokusåpor på teve och Bach säger följande 
om det: 
 

Jag hatar fan det! Varför jag medverkar? För att jag har en familj att försörja. 
Min son går på college och någon måste betala räkningarna. Det är inte billigt 
precis. Min poäng är att jag gör vad jag måste göra. […] Jag är inte med i 

197 NWT, 9 oktober 2009. 
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Skid Row längre, utan jag är min egen. Jag önskar att folk kunde acceptera 
mig för den jag är, som Ozzy [Osbourne] blev accepterad efter Black 
Sabbath.198 

 
En önskan om att ta sig tillbaka – till synes mot alla odds – vittnar 
även gitarristen Chris Holmes (f.d. Wasp) om som – vid sidan av sitt 
arbete med ljussättning inom vuxenfilmsbranschen – försöker sjösätta 
ett band tillsammans med Phil Taylor som de senaste 20 åren har fört 
ett liv helt utanför offentligheten och vars meriter inte sträcker sig 
längre än att under en period ha varit trummis i Motörhead.199 För en 
utomstående kan en tillvaro där individen år ut och år in stretar på 
mot ett förverkligande av en dröm om ett genombrott, eller en come-
back som till synes aldrig kommer att inträffa, förefalla ganska 
tragiskt. En komiker berättar om sin situation: 
 

Saken är den att jag är osäker på hur länge det här kommer att hålla. [Las] 
Vegas är definitivt en underhållningsstad […] Stora spektakulära shower är 
framtiden, jag tvivlar på att mindre shower som min kommer att kunna över-
leva. […] Detta får mig att stanna upp och tänka efter. Jag måste börja för-
bereda för framtiden, förstår du? Jag har nått den ålder då jag måste få 
karaktärsroller – halka in på en komediserie, spela den kufiske grannen – 
annars blir jag kvar på vägarna resten av mitt liv. Jag har uppträtt på kryss-
ningsfartyg, det är också ett alternativ för det är ett tryggt fast jobb med god 
lön. Men man försvinner, ut ur cirkeln. Ingen vet var fan man håller hus. Så 
jag hoppas att det inte behöver bli så, förstår du? Jag hoppas att jag kan bi-
behålla min mentala hälsa tills jag slår igenom. Det är det som håller mig 
igång (Bowe et al. 2000:382, egen översättning). 

 
I Bielbys (2004) studie återfinns Kal, en åldrande musiker som på 
1970-talet fick spela in några skivor som emellertid passerade ganska 
obemärkt. För närvarande uppträder Kal på sin egen bluesklubb – 
som för övrigt är till salu – och han, i likhet med många andra 
musiker, har det ekonomiskt kämpigt. Kal berättar: 
 

Jag vet inte vad som blir nästa steg, var jag kommer att hamna. Jag kan inte 
se mig själv utan en gitarr, men jag förstår varthän det barkar. Jag menar, 
spela in skivor är inte längre aktuellt. Somliga tjänar förvisso miljontals dollar 
men jag kan inte se att det skulle gälla mig. Att få ett skivkontrakt nu skulle 

198 Sweden Rock Magazine, nr.75, oktober 2010. 
199 Sweden Rock Magazine, nr. 68, januari/februari 2010. 
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vara nästintill omöjligt. Jag kommer säkert att hitta något, och det kommer att 
involvera musik på ett eller annat sätt (Bielby 2004:12, egen översättning). 

 
I en dokumentärfilm200 om rockbandet Anvil – som av somliga i början 
av 1980-talet spåddes en lysande framtid – får vi följa medlemmarnas 
ihärdiga och till synes resultatlösa strävande mot framgång. I ett film-
klipp i samband med en spelning inför ett ytterst fåtal personer 
undrar trummisen Rob Reiner (som varit med sedan starten): ”Hur 
mycket mer kärlek och hängivenhet kan någon ge? Hur mycket 
längre kan någon gå? Det här är så jävla deprimerande, jag behöver 
verkligen ett genombrott.” I en intervju med Q TV med anledning av 
nämnda film säger regissören Sascha Gervasi: 
 

Det som var så häpnadsväckande var att han [Lips, sångare och gitarrist] 
fortfarande hade denna längtan, denna djupa tro på att de fortfarande kunde 
slå igenom. Han var så passionerad och hängiven och äkta. Jag fann det 
verkligen inspirerande. Vissa människor kanske tänker: ”Vad tragiskt, de 
lyckades aldrig. De borde vakna och ge upp.” Men sanningen var att han fort-
farande trodde att det var möjligt och det är själva grunden för vad filmen 
handlar om – att aldrig ge upp, vad det nu än är man vill göra och tror på. 
Mirakulöst gjordes det en film om dem och något egendomligt har de i och 
med det fått mer uppmärksamhet än de haft under de senaste 25 åren.201 

 
När framgångarna uteblir och karriären aldrig riktigt tar fart accept-
erar somliga ”nederlaget” och försöker anpassa sig till en ny livs-
situation där utövandet inte längre är i centrum. Ett sådant (”till-
fälligt”) exempel är sångaren Brian Johnson som efter år av utebliven 
framgång med bandet Geordie hade fått nog. Den barskrapade 
Johnson öppnade en bilverkstad vars intäkter nätt och jämt räckte till 
att betala räkningarna, och musiken blev endast en hobbysysselsätt-
ning: ”Jag var gammal, 32 år för fanken. Jag hade passerat mitt bäst-
före-datum.”202 Det mera ordinära livet som bilmekaniker – med 
musik som hobby – blev dock högst tillfälligt då Johnson överraskad 
erbjöds platsen som sångare i AC/DC, vars framgångar kom att bli 
enorma. En till viss del liknande historia kännetecknar sångaren 
David Coverdales inträde på den stora musikscenen då han ersatte 

200 Filmens titel är: “Anvil! The story of Anvil” 
201 http://www.youtube.com/watch?v=P-1IcNu9uPM&feature=related 
202 Classic Rock Magazine, issue 141, February 2010, egen översättning. 
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avhoppade Ian Gillan som sångare i redan etablerade och populära 
Deep Purple. Coverdale som själv hade hoppat av sina studier på 
konstskola till följd av familjens ekonomiska svårigheter sedan hans 
pappa hade blivit arbetslös, jobbade vid tidpunkten i en klädbutik 
samtidigt som han var sångare i ett lokalt band med förmodad mini-
mal chans till framgång. Coverdale minns tillbaka: 
 

En dag kom det in en kille i butiken medan jag läste [musiktidningen] Melody 
Maker. Han visste om att jag sjöng och sarkastiskt sade han att jag borde 
söka jobbet hos Deep Purple; sedan gick han skrattande ut genom dörren. 
Jag fortsatte läsa och där, i Melody Maker fanns en bild på Jon Lord sittande 
vid orgeln på ett Monty Python-liknande sätt, med undertexten som löd: 
”Deep Purple letar fortfarande efter en sångare och kan tänka sig någon 
okänd.” Det var allt jag behövde veta (egen översättning).203 

 
Solskenshistorier som den om Brian Johnson och David Coverdale 
(vilka båda i varierad utsträckning hade gett upp drömmen om en 
karriär inom området för passionen) är emellertid sällsynta även om 
många som ihärdigt och mot alla odds kämpar på, behöver eller till 
och med måste tro att något liknande kan hända även dem.  
     Att inte ha en reservplan (för den händelse att man inte tillåts en 
framgångsrik karriär inom området för passionen) i kombination 
med försakanden av olika slag är det lätt att hamna i en situation där 
alternativen och valmöjligheterna är begränsade eller till och med 
obefintliga. Föga förvånande visar det sig att ett beslut om att dra sig 
tillbaka är särskilt ambivalent bland dem som saknar utbildning, 
yrkeslivserfarenhet och inte heller har sin framtid ekonomiskt 
tryggad (Stier 2007:106).  
     Behovet av försörjning (alternativt önskemålet om att kunna tjäna 
en rejäl slant) har en stor inverkan på människors olika arbetsrelat-
erade val. I anknytning till att Aerosmith återbildades med samtliga 
originalmedlemmar medger gitarristen Joe Perry att pengar var en 
mycket stor anledning då medlemmarnas forna rikedomar mer eller 
mindre helt hade försvunnit (Davis & Aerosmith 2003:418). Något av 
detsamma förefaller även ha omfattat resterna av bandet Lynyrd 
Skynyrd. Omkring tio år efter Lynyrd Skynyrds tragiska flygolycka, där 
203 Classic Rock Magazine: Whitesnake Fan Pack, March 2011. 
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bland andra sångaren och frontmannen Ronnie Van Zant samt gitarr-
isten Steve Gaines omkom, fanns det krafter som verkade för att 
bandet skulle återuppstå i en mera permanent tappning; inte minst 
för att det i ett återbildande fanns en hel del pengar att tjäna för en hel 
del människor. Många av de inblandade var också i behov av pengar, 
för exempelvis trummisen Artimus Pyle och keyboardisten Billy 
Powell (1952–2009) var varje liten slant betydelsefull då de deras eko-
nomiska situation var allt annat än god vid denna tidpunkt (Odom & 
Dorman 2003:193–197).  
     Att återbilda tidigare framgångsrika band har blivit en tämligen 
utbredd företeelse och i samband med det har många föredettingar 
fått om inte en ny karriär så i alla fall ett välkommet ekonomiskt till-
skott. Det vore naivt att tro att alla dessa återföreningar inte skulle ha 
något alls med pengar att göra, även om nästintill varje återbildat 
band påstår att det i just deras fall är andra skäl än ekonomiska som 
ligger bakom. När John Lydon – betydligt mer känd som Johnny 
Rotten, sångare i det mytomspunna punkbandet Sex Pistols – intervju-
as av Tom Snyder angående bland annat bandets återföreningsturné 
säger Lydon: 
 

Våra skäl var något annorlunda än andra bands, vi gjorde det för att slutligen 
och för alltid sätta stopp för myten som vuxit kring Sex Pistols. [Turnén] skulle 
innebära det definitiva slutet. Efter det skulle ingen längre kunna babbla om, 
överdriva och mytologisera kring ett band som aldrig ens var särskilt bra från 
början. […] Jag vill aldrig mer ha något med [Sex Pistols] att göra. Det funkar 
inte att leva i skuggan av det förflutna, det är inte hälsosamt, och jag anser att 
jag gjort betydligt bättre saker efter [Sex Pistols].204  

 
Givetvis handlar det om pengar i varierad utsträckning då band av 
minst sagt skiftande musikalisk kvalitet och tidigare varierade fram-
gångar återbildas. I de fall där medlemmarna dessutom har legat i 
luven på varandra under flera år (exempelvis Van Halen och Kiss) och 
offentligt uttryckt att de aldrig någonsin kan tänka sig att samarbeta 
igen kan de ekonomiska skälen misstänkas vara den absolut främsta 
– och ibland den enda – anledningen till återförenandet. Det kan 
förstås också handla om att försöka få tillbaka tider som flytt, att åter 
204 http://www.youtube.com/watch?v=30veiN-jwYg 
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få uppleva den forna uppståndelsen och berömmelsen – och möjlig-
heten till det kräver en viss sammansättning av medlemmar, vanligt-
vis originalsättningen. När Kiss år 1996 tillkännagav att de skulle ge 
sig ut på en omfattande turné med den sminkade originalsättningen 
verkade allt gammalt groll medlemmarna emellan plötsligt vara helt 
glömt. Det faktum att det dittills existerande Kiss (med endast två 
originalmedlemmar) i likhet med de andra två avhoppade medlem-
marnas solokarriärer inte var i närheten – såväl musikaliskt som eko-
nomiskt – av de framgångar bandet hade haft under främst slutet av 
1970-talet angavs självklart inte som något formellt skäl till åter-
förenandet. Basisten och sångaren Gene Simmons sade på press-
konferensen i samband med att nyheten kablades ut över världen: 
”Den här tilldragelsen och turnén är ett resultat av mer än tio års 
bönande och bedjande från fansen sida om en återförening, så vi ska 
ge fansen precis det de vill ha.”205 Förutom att återföreningen var 
önskad av bandets (nostalgiskt lagda) fans, var den också mycket 
ekonomiskt lukrativ då ”turnén drog in över 100 miljoner dollar 
brutto” (Simmons 2006:194). I efterhand har gitarristen Ace Frehley 
sagt att återförenandet i realiteten enbart handlande om pengar.206 
Kiss karriärmässiga höjdpunkt hade inträffat runt åren 1977/1978 för 
att därefter dala både snabbt och högst betänkligt. En bit in på 1990-
talet var Kiss inte längre något inflytelserikt rockband och det på-
verkade såväl ekonomin som egot. Något var tvunget att göras. 
 

De senaste åren hade karriärmässigt varit tuffa för [originalmedlemmarna] 
Gene och Paul, men det var inget jämfört med hur [de tidigare avhoppade 
medlemmarna] Ace och Peter haft det. Efter att Ace förlorat sitt skivkontrakt 
1990 hade hans karriär gått i stå. […] Ibland genomförde han några kortare 
klubbturnéer där publikantalet varierade från ett hundratal till några tusen. Det 
var inget som genererade några stora pengar och 1994 försattes han i pers-
onligt konkurs. Ace var barskrapad. […] Peter hade haft det ännu svårare. 
Han fick ingen snurr alls på sin karriär efter att [skivan] Let Me Rock You 
floppade 1982. […] År 1994 gick Peter in i väggen. Depressionen var ett fakt-
um. Hans andra äktenskap var på upphällning och hans pengar höll på att ta 
slut. […] Ace och Peter behövde Kiss. Kiss behövde Ace och Peter. Ekvat-
ionen var inte svårare än så (Linnaeus 2013:344f). 

205 http://www.youtube.com/watch?v=RVKJzTENXro&feature=related 
206 http://stopsmilingonline.com/story_detail.php?id=1286&page=2 
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Ett annat exempel på ”tvivelaktiga” återföreningar är Deep Purple, 
vars mest uppskattade sättning (den så kallade MK II), återförenades 
en bit in på 1980-talet. Vissa av medlemmarna – i synnerhet sångaren 
Ian Gillan och gitarristen Ritchie Blackmore – hade redan då en lång 
historia av motsättningar och ömsesidigt ogillande. Bloom (2008:268, 
egen översättning) skriver följande om denna tilldragelse: 
 

Lockelsen av lättförtjänta pengar genom ett återförenat Purple garanterade 
en sak: ekonomisk trygghet. Trots att PR-folket marknadsförde återbildandet 
med slogan: ”Ödet förde dem återigen samman”, erkände [gitarristen] 
Blackmore några år senare helt öppet att ödet borde ha omformulerats till 
pengarna: ”Det var pengar, enbart pengar. Min manager ringde mig och sade 
att det fanns en hel del pengar i [återbildandet]. ’Hur mycket?’ ’OK, jag gör 
det.’ Jag borde inte ha gjort det men jag gjorde det.” 

 
En del tycker till och med att det är patetiskt när gamla rockband, 
företrädesvis bemannade av äldre ”gubbar”, som i vissa fall inte ens 
var särskilt framgångsrika när det begav sig plötsligt dyker upp efter 
åratal i glömska för att rocka loss som i (vissa fall illusoriskt) forn-
stora dagar. Martin Popoff, musikskribent, anser dock inte att det är 
särskilt patetiskt och han har dessutom full förståelse för varför de 
gör det: 
 

Det är klart att de tar chansen, för det första är det ett roligt jobb och så tar 
det dem tillbaka till deras ärofyllda dagar. Det är ju så att det dyker upp en del 
folk till spelningarna som uppskattar det de gör. Det är faktiskt som en liten 
klubb som de inte bara tillhör, utan de är klubbens mest aktade medlemmar. 
Så när någon festivalarrangör erbjuder dem lite pengar för en spelning kan de 
tänka: ”Wow, jag kan tjäna 80 kronor i timmen på mitt ordinarie jobb eller så 
kan jag tjäna 100 kronor i timmen för att rocka på någon festival i [exempel-
vis] Sverige.” Alternativt erbjuder inte arrangören något gage, men flygbilj-
etter… ”När var jag i Sverige senast? Klart att jag kommer och spelar i utbyte 
mot en resa där allt är betalt. I normala fall skulle jag vara tvungen att själv 
betala för mig och min familj om vi skulle besöka Sverige. Om någon betalar 
min resa tackar jag sannolikt ja, och vad är motprestationen? Att rocka! Jag 
kommer inte att behöva bära min utrustning själv eller stämma min gitarr och 
backstage kommer det att finnas mat – allt är betalt, så varför inte?” Det är 
inget svårt beslut att ta. 
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Med anledning av före detta populära band som trots svikande 
intresse fortsätter (i varierad omfattning) säger trummisen i Quiet Riot 
Frankie Banali: 
 

De här banden är villiga att jobba på vilken nivå som helst. Det handlar om att 
dra in pengar. Kul, visst – men det handlar om att få en inkomst.207 

 
Frågan huruvida det är förståeligt och naturligt eller snarare sorgligt 
och patetiskt att fortsätta streta på i sitt utövande trots diverse svårig-
heter kommenteras på följande sätt av musikern Ritchie Blackmore 
(Deep Purple, Rainbow, Blackmore’s Night): 
 

Jag minns att band som The Hollies och The Searchers fortfarande höll på 
under 1970-talet och jag brukade tänka: ”Vilka töntar, varför lägger de bara 
inte av?” Numera är en massa band ute på nostalgi-turnéer och jag tycker att 
det är toppen. Om de inte höll på med det skulle de förmodligen arbeta i 
fabrikerna. Om jag inte hade lyckats är jag säker på att jag hade jobbat i 
någon fabrik i dag. (Bloom 2008:350, egen översättning). 

 
Rockbandet Accept är inget undantag i den till synes aldrig sinande 
strömmen av återförenade rockband som – genom främst festival-
spelningar med nostalgiska förtecken – verkar ha fått nytt liv. Gitarr-
isten Wolf Hoffmann (som åtminstone delvis har försörjt sig som 
fotograf sedan bandets storhetstid på 1980-talet) säger i samband med 
inspelningen av en ny skiva (Blood of the nations som släpptes år 2010): 
”Allt startade egentligen 2005, vi hade enorm framgång på dessa 
festivaler och vi kände att vi ville bege oss ut igen. Men att befinna sig 
här, spela in en ny skiva, det är ganska fantastiskt.”208 När original-
sångaren Udo Dirkschneider (som för övrigt har en egen solokarriär 
under namnet U.D.O. sedan omkring 20 år tillbaka) inte var intress-
erad av ett mera permanent återbildat Accept rekryterade de övriga 
en ny sångare vid namn Mark Tornillo, och Wolf Hoffmann säger 
vidare i anknytning till händelseförloppet: ”Vi tänkte: varför inte 
starta en ny version av Accept med Mark? Det här kan vara en möj-
lighet, kanske befinner sig planeterna i en gynnsam position eller vad 

207 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
208 http://www.youtube.com/watch?v=b7LDjU06XCY 
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som helst, men helt plötsligt kände vi att vi har en chans, och person-
kemin säger oss att det här förmodligen kommer slå väl ut.”209 En 
liknande situation gäller för många fler och även om vissa med-
lemmar helt lämnat det aktiva utövandet bakom sig verkar de inte 
nödbedda att återvända. Den roll man tidigare haft och identifierat 
sig med visar sig ofta kvarstå i varierad omfattning även efter den 
aktiva karriären (Stier 2005:108), vilket åtminstone delvis kan förklara 
ett – om än tillfälligt – återinträde. Så verkar fallet också vara för med-
lemmarna i bandet Tyketto (vars löftesrika inledande karriär plötsligt 
grusades på grund av grunge-musikens genomslag) som nu på 
”ålderns höst” har spelat in och släppt en skiva med nykomponerat 
material. Sångaren Danny Vaughn förefaller dock att se tämligen 
nyktert på bandets möjligheter till framgång, inkluderat heltidsför-
sörjning, och svarar följande på frågan om det handlar om en nysats-
ning:  
 

En återförening i betydelsen ”släppa en platta och turnera i ett halvår” är ute-
slutet. Vi har alla vanliga jobb och vissa av oss kan inte komma loss mer än 
ett par veckor i taget.210 

 
Genom att väga fördelarna med ett fortsatt, alternativt återupptaget, 
utövande mot nackdelarna med ett tillbakadragande (vilket kan inne-
fatta bland annat ekonomiska svårigheter och begränsade möjligheter 
på arbetsmarknaden) är det inte ovanligt att individer skjuter upp en 
eventuell ”pensionering” från ett aktivt utövande (Stier 2007:105). 
Många har dessutom vittnat om passionens kraft, att man ”har det i 
blodet”, och därför är det inte konstigt om människor griper tag i de 
halmstrån som finns. Craig Williams, som satsade allt under några år 
för att slå igenom som rockmusiker, talar om strävan och åtrån i 
termer av en sorts sjukdom som man aldrig blir botad från; Williams 
(2007:1, egen översättning) konstaterar: ”Mellan 14 och 17 års ålder var 
jag en rockstjärna. Det är ett tillstånd man aldrig riktigt återhämtar 
sig från. […] Till och med nu går det sällan en dag utan att jag 
fantiserar om att stå på scenen igen…” Även om många rent intel-

209 http://www.youtube.com/watch?v=b7LDjU06XCY 
210 Sweden Rock Magazine, nr. 92, april 2012. 
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lektuellt vet, eller befarar, att de inte kan försörja sig på sin passion 
för resten av det yrkesverksamma livet kan det känslomässigt vara 
svårt att acceptera det. I Nordlings (2002:26) studie av dansbands-
musiker framträder en sorts vaghet om framtiden och det framtida 
yrkeslivet; en av musikerna säger att ”det är ju ens jobb […] för-
hoppningsvis så sysslar jag väl med det” som svar på frågan om 
försörjningen och det framtida yrkeslivet; ett svar som kan tolkas som 
att musicerande faktiskt är ett arbete och att vara musiker borde be-
traktas som ett yrke likvärdigt andra. Dessutom ligger det i uttal-
andet en implicit undran om varför just musiker inte skulle kunna 
fortsätta; ingen frågar exempelvis en revisor eller en sjuksköterska 
vad han eller hon tänker göra i framtiden.  
     Trots allt är ett aktivt utövande inom vissa områden för många 
personer högst tidsbegränsat och ett stort antal faller i glömska täm-
ligen snabbt: 
 

”Vad hände egentligen med…” är en vanlig fras som föregår kommentarer om 
före detta idrottare, i den mån det fälls några kommentarer över huvud taget. 
Då före detta idrottare inte längre befinner sig i offentlighetens ljus finns de 
inte heller i allmänhetens medvetande, såvida inte enastående idrottsliga 
framgångar påminner eller att de hamnat i fängelse eller i senaten (Parker 
1994:288, egen översättning). 

 
Även Barrow och Newby (1994:203) berör det faktum att många utöv-
are – i detta fall inom musikbranschen – snabbt faller i glömska och i 
likhet med Parker (1994) framhåller de att frågan ”vart tog egentligen 
den eller den vägen?” är väldigt vanlig och dessutom tragisk. I an-
knytning till ovanstående tema säger den före detta brottaren Frank 
Andersson följande angående tillbakadragandet: ”Jag blev en före-
detting på ett par månader och det enda man kom ihåg mig för var 
skandalerna” (Andersson & Langer 2011:153). Också Robidoux 
(2001:180, egen översättning) vidrör hur berömmelsen är flyktig; en av 
de intervjuade ishockeyspelarna i hans studie säger: ”Folk glömmer 
bort dig väldigt snabbt, de glömmer bort dig helt och hållet.” För 
många ishockeyspelare (och förmodligen även för andra idrottare lik-
som utövare inom konstnärliga områden) är bindningen till det speci-
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fika utövandet genomgripande och fungerar som ett livsuppehåll-
ande system (Robidoux 2001:180). Det är då inte särskilt svårt att för-
stå hur livsomvälvande ett befarat, stundande eller faktiskt utträde 
kan bli.  
     När karriären håller på att ta slut, går på sparlåga eller på annat 
sätt har tagit en oönskad vändning är somliga beredda att – liksom i 
början av sitt utövande – ta vilka jobb eller påhugg (gig, anställ-
ningar, uppdrag, projekt etc) som helst inom det aktuella området för 
utövandet. Andra är mer selektiva och inte beredda att göra ”vad 
som helst” för att hålla sig kvar som aktiv utövare. Vilket val man gör 
beror på en kombination av (a) den känslomässiga inställningen till 
utövandet och (b) den rådande livssituationen. Ishockeyspelaren 
Jonas Höglund (vid tidpunkten 37 år) som hade tänkt sig att avsluta 
karriären i Färjestad BK valde istället att sluta helt med ishockey-
spelandet när klubben ifråga inte var intresserad, trots att det fanns 
anbud från utlandet. Höglund säger till tidningen NWT: ”Det var ett 
helt okej kontrakt som erbjöds men jag ville inte sticka iväg från 
familjen en gång till.”211 När motgångarna blir många och tunga, eller 
när man upplever sig ha begränsade möjligheter inom området för 
utövandet kan det vara svårt att behålla entusiasmen och viljan att 
kämpa vidare. Medan vissa gör som Jonas Höglund, dvs. lägger av 
med det aktiva utövandet, finns det andra som väljer att fortsätta 
trots att omständigheterna kring utövandet upplevs långt ifrån ideal-
iska. En sådan person är basisten Neil Murray (med ett förflutet i ett 
antal världsberömda rockband som till exempel Whitesnake, Black 
Sabbath, M.S.G.) som utan någon större entusiasm, under flera år har 
livnärt sig genom att medverka i Queen-musikalen We will rock you; 
Murray säger i en intervju med tidningen Sweden Rock Magazine: 
”…att spela samma låtar på samma sätt sex kvällar i veckan sex år i 
rad är inte riktigt min uppfattning om paradiset… Du vet händelsevis 
inget turnerande band som skulle passa mig?”212  
     Inom diverse branscher fördelas utövarna på så sätt att somliga 
tillhör det översta skiktet, vilket medför mycket stor utdelning vad 

211 NWT, 14 januari 2010 
212 Sweden Rock Magazine, nr. 52, juni 2008. 
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gäller såväl inkomster som uppmärksamhet. I den efterföljande kate-
gorin befinner sig de som trots allt kan leva förhållandevis gott på sitt 
utövande men som inte tjänar de riktigt stora pengarna och som inte 
heller tillskrivs någon större stjärnstatus. Därefter återfinns de som 
har det mer kämpigt, som upplever svårigheter att få utövandet att gå 
runt eller att nå en tillfredsställande position för utövandet. Detta 
gäller oavsett om man är musiker, idrottare, konstnär, författare och 
så vidare. Roderick (2006b:88, egen översättning) skriver i anknytning 
till fotboll: 
 

Spelare kan bara upprätthålla sin självbild (eventuellt en ”glorifierad självbild”) 
genom att spela i A-laget, för det är bara då som de har möjligheten att känna 
sig delaktiga och fullt ut rättfärdiga sin status som A-lagsspelare, både inför 
sig själva och inför andra. 

 
Det förefaller som att olika individer har olika lätt att acceptera och 
anpassa sig till den livssituation och de levnadsvillkor som är råd-
ande. I en intervju diskuterar Lemmy det faktum att hans band 
Motörhead har lyckats hålla sig kvar i musikbranschen i hela 35 år: 
 

Vi lade aldrig av, gav aldrig upp när det var tufft utan kämpande vidare. Vi 
vägrade att dö. Vi är inte något band i toppskiktet [bland de mest populära], vi 
är ett bra band i det andra skiktet och vi är ett arbetande rock ’n’ roll-band.213 

 
Förmodligen är det svårt för somliga som tidigare har haft rikedom, 
berömmelse och inflytande i tämligen hög grad att inse och acceptera 
att de har blivit omsprungna av nya förmågor eller på annat sätt 
blivit utmanövrerade. Att se hur det tidigare livet inte längre existerar 
kan sannolikt medföra, om inte bitterhet så i alla fall ett visst gräm-
ande eller någon form av saknad. I en intervju med Peter Criss (f.d. 
trummis i Kiss) innan återföreningsturnén år 1996 säger Criss: 
 

Jag är inte miljonär men det borde jag vara… tjugo gånger om. Jag har det 
bra men jag lever inte samma liv nu som när det alltid fanns limousiner och 
livvakter och jag bara kunde lyfta på telefonluren och köpa precis vad jag ville 
(egen översättning).214 

213 http://www.youtube.com/watch?v=6o6wpObaxdY 
214 http://www.classicbands.com/PeterCrissInterview.html 
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Som nämnts tidigare återförenades ju senare originalmedlemmarna i 
Kiss för en världsomfattande turné som blev mycket framgångsrik 
ekonomiskt sett. I sina memoarer kastar Gene Simmons ett visst, om 
än subjektivt, ljus på händelseutvecklingen: 
 

När [Peter Criss] upptäckte att han hade tjänat miljoner på enbart en turné 
började han ifrågasätta varför han inte hade tjänat mer, trots att det kontrakt 
han hade skrivit under tydligt stipulerade exakt vad, när och hur var och en 
skulle få betalt. När han blev på det humöret slog han sig ihop med Ace 
[Frehley, gitarrist] och så var den Peter som hade besvärat mig ända sedan 
våra första dagar tillbaka igen (Simmons 2001:247, egen översättning). 

 
Den tidigare antagonismen blossade upp på nytt, vilket slutligen 
resulterade i att Peter Criss, liksom Ace Frehley, hoppade av/fick 
sparken från bandet och för Kiss del fortsatte de återtåget, dock med 
den sättning som hade existerat precis innan den nostalgiska återför-
eningen. Både Peter Criss och Ace Frehley återvände – med en rejäl 
slant på fickan – till sina respektive solokarriärer, dock fjärran från de 
stora scenerna och det bländande ljuset av succé.  
     Bland dem som inte tidigt kastade in handduken verkar det som 
att det ska mycket till för att ge upp drömmen. Många verkar fort-
sätta med en förhoppning om att det stundar ljusare tider och för 
många verkar det saknas tilltalande alternativ till den önskade lev-
nadsbanan, oavsett om man av allmänheten betraktas som en före-
detting eller är anonym och förhållandevis okänd.  
     Vad gäller åldrande rockmusiker – som fortsätter att uppträda, 
komponera och spela in nya låtar – är de flesta beundrade för den 
musik de skapade åtskilliga år tidigare, inte för den musik de skapat 
på senare tid (Bennett 2008:260).  
 

I de fall då åldrande rockikoner släpper nytt låtmaterial värderas dess kvalitet 
alltid i jämförelse med det material som, i många fall, släpptes för mer än 30 
år sedan (Bennett 2008:269, egen översättning). 

 
Förmodligen har detta att göra med det enkla faktum att vi tenderar 
att fortsätta gilla den musik vi gillade när vi växte upp och den musik 
som ackompanjerade vår ungdomstid fortsätter att så att säga ligga 
oss varmt om hjärtat. Musikskribenten Martin Popoff redogör för sin 
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syn på varför vi vanligtvis är mer förtjusta i artisters och bands äldre 
låtar: 
 

Jag brukade också tycka att de äldre låtarna alltid var bättre än de nyare men 
så började jag undra om det inte är så att vi förväxlar det med nostalgi; åldern 
vi råkade vara i vid en viss tidpunkt. […] Det är så tydligt när det gäller mig 
själv så jag kan bara skratta och inse att det är fel, för att det är för mycket av 
en slump. Jag menar, mina favoritskivor med nästan alla band som har varit 
med sedan jag var ung släpptes 1977, 1978, 1979 och det spelar ingen roll 
om det var deras första skivor, deras fjärde skivor eller deras sista skivor. […] 
De bästa skivorna är de som är aktuella när man är fjorton, femton, sexton år. 
Mina favoritskivor med Kiss är inte deras första tre, utan deras tre nästa. 
Samma sak med Aerosmith och Rush. Alla Black Sabbaths, alla Blue Öyster 
Cults, alla UFOs; i nästan samtliga fall är mina favoritskivor de som banden 
släppte mellan åren 1977 fram till ungefär 1981. Det är ju löjligt, det bevisar 
bara tonårshormonernas starka påverkan. 

 
Vissa av dessa långlivade artister (vars främsta anhängare har hunnit 
bli vuxna och förmodligen inte är lika hängivna fans längre) inser 
dock att de antagligen aldrig kommer att bli lika uppskattade och 
framgångsrika som de en gång var. Somliga av dessa artister/band 
blir i nedlåtande ordalag kallade för dinosaurier och många saknar 
förmågan att attrahera en ung publik; de anses inte längre vara 
”coola” på något sätt. Lemmy (Motörhead) säger att ”när man har nått 
toppen finns det ingen annan väg än nedåt” (Kilmister & Garza 
2003:146, egen översättning) och kommenterar tillvaron på följande 
sätt: 
 

[De senaste årens] skivor har varit de bästa i bandets karriär men nästan 
ingen verkar ha hört dem. Jag väntar fortfarande på att bli återupptäckt men 
det har ännu inte hänt. Men så länge jag kan fortsätta spela in skivor och 
turnera kan jag kämpa vidare. Att inte vara en stor succé stör mig inte – när 
allt kommer omkring har jag redan upplevt allt det där (Kilmister & Garza 
2003:287, egen översättning). 

 
Att utövandet och populariteten inte längre når tidigare omfattning 
och nivå och förmodligen inte heller kommer att göra så, komment-
eras av Rikki Rocket (trummis i Poison) som säger: 
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Vi är ett nostalgiband. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Vi spelar ute-
slutande våra gamla låtar, vi spelar ingenting nytt. Det är nostalgi.215 

 
Publikens önskemål eller till och med krav på att diverse pop- och 
rockband (uteslutande) ska framföra de gamla hitsen kan kopplas till 
en sorts reducering av den konstnärliga integriteten. Musikerna själva 
kan i många fall vara mer attraherade av och uppleva det mer själv-
förverkligande att få framföra sina senare kompositioner men av 
främst marknadsmässiga skäl får dessa nyare låtar stryka på foten, till 
förmån för de låtar som redan är etablerade, välkända och populära – 
eller med andra ord: de låtar som publiken förväntar sig att få höra. 
Lemmy (Motörhead) säger följande i anknytning till detta:  
 

Om jag ska vara ärlig är jag dödligt trött på låten ”Ace of spades”, även om 
det är en bra låt. Trots att två decennier har passerat är Motörhead så intimt 
förknippat med just den låten, det är den folk tänker på när de tänker på 
Motörhead. Vi blev faktiskt inte fossiliserade efter den, men fansen vill höra 
[Ace of spades] så vi fortsätter att spela den varje kväll. För min egen del har 
jag fått nog av den låten. (Kilmister & Garza 2003:138, egen översättning).  

 
Kraven på att tillfredsställa publiken genom att spela uttjatade låtar 
kan mycket väl krocka med den inre önskan om att få visa upp vad 
man nyligen har åstadkommit. Dock anpassar sig de allra flesta 
artister till det som publiken önskar och förväntar sig. 
     Medan somliga är mycket medvetna om att deras karriärmässiga 
topp redan har inträffat, har andra betydligt svårare att ta till sig det 
faktum eller åtminstone den sannolikheten att de inte kommer att få 
en särskilt framgångsrik karriär, alternativt en karriärmässig nytänd-
ning. Sångaren Paul Di’Anno som är mest – och för många endast – 
känd som sångaren på Iron Maidens två första skivor (Iron Maiden 1980 
och Killers 1981) säger faktiskt följande angående karriären: 
 

Jag tror att min karriärmässiga topp fortfarande ligger framför mig. Det finns 
ingen anledning till att jag inte skulle kunna fortsätta en lång tid framöver. 
Trots att jag har haft listettor med Iron Maiden, och att en av de senare 
skivorna med [bandet] Killers blev framröstad som en av de bästa hårdrock-
skivorna någonsin, tror jag ändå att jag har det bästa framför mig (Di’Anno 
2010:297, egen översättning).  

215 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT den 31 januari 2012. 
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Förmodligen är det många som tvivlar på att Paul Di’Anno, liksom 
andra i liknande situation, faktiskt har en reell chans till en förnyad 
framgångsrik karriär. Frågan är huruvida de själva faktiskt tror att 
det är möjligt och till och med troligt. Eventuellt är det ett uttryck för 
ett självbedrägeri som kanske är nödvändigt för att orka streta vidare. 
Att inte vilja inse att man har oddsen emot sig har troligtvis en del att 
göra med dels avsaknaden av attraktiva alternativ, dels de positiva 
känslor som är förknippade med utövandet. Paul Di’Anno kan åter 
igen citeras:  
 

Man får en känsla av makt när folk jublar, sjunger och ropar ens namn. Om 
man aldrig har upplevt det – vilket få människor har – är det omöjligt att 
beskriva (Di’Anno 2010:308, egen översättning). 

 
En boxare i Wacquants (1995:509, egen översättning) studie säger: 
 

Man lägger ner så mycket tid på det, du vet, blod och svett under alla år – hur 
skulle man bara kunna lämna allt bakom sig? […] Jag känner inte till särskilt 
många som har lagt av, gått vidare och aldrig sett tillbaka, jag tror att det är 
omöjligt. 

 
Roderick (2006b) menar att många – i detta fall professionella fot-
bollsspelare – med tiden blir cyniska. De märker efter hand hur de 
reduceras till varor och köttstycken i en bransch som kännetecknas av 
en påtaglig slit-och-släng-attityd. Roderick (2006b:166, egen översätt-
ning) konstaterar: 
 

…spelarnas cynism kommer av omständigheter och situationer i vilka de 
känner sig svikna, endera för att de inledningsvis trodde på och var 
engagerade i föreställningen om en karriär som skulle leda till rikedom och 
ära; eller för att de får minskat förtroende för motiven hos de personer de 
förväntas, med största ansträngning, arbeta för och från vilka de förväntar sig 
en motsvarande belöning; eller för att de förlorar tron på, eller utvecklar förakt 
för, den komponent de ombeds vara i produktionsprocessen. Sättet på vilket 
professionella fotbollsspelare blir cyniska skiljer sig inte från sättet som 
många människor utvecklar förakt för, eller hur de börjar ”se igenom” ett antal 
övertygelser eller trossatser – till exempel en yrkeskultur – som de tidigare 
tagit till sig frivilligt och med glädje. […] Från [de intervjuade i denna studie] 
kan man dra slutsatsen att spelare är cyniskt upplysta om fotbollskulturens 
verklighet men de agerar eller känner sig tvingade att agera som om de inte 
vore det. 
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En fundering i sammanhanget är huruvida det är synd om männ-
iskor, och i så fall vilka det är synd om. Är det synd om ishockey-
spelare som tvingas spela i farmarligan? Är det synd om rockmusiker 
som inte säljer särskilt många skivor? Är det synd om skådespelare 
som bara får biroller? Vilka är det synd om? Är det synd om de som 
tidigare har haft stora framgångar som numera är ett minne blott? Är 
det synd om alla de som dagligen kämpar på inom sina respektive 
områden utan att riktigt nå fram till mållinjen?  
     De som har haft framgångar som genererat såväl erkännande som 
rikedom – oavsett om det har varat med Andy Warhols termer i 
”femton minuter” eller under nästan hela det vuxna livet – kanske 
det inte alls är synd om. Det kanske inte heller är synd om alla de 
som outtröttligt stretar vidare i sitt utövande och hoppas och tror att 
framgången ligger runt hörnet; dessa personer får åtminstone syssla 
med det de gillar mest, i varierad omfattning.  
     Självklart går det inte att objektivt fastställa om, eller vilka det är 
synd om inom området för förenande av passion och försörjning. 
Beroende på skillnader vad gäller människors perspektiv, ideologi 
och intresseområde kommer svaren på frågor av ovanstående typ 
med all säkerhet att variera. 
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Allt har ett slut 
 

Även om många – möjligen ett övervägande antal – helst skulle vilja 
fortsätta med det aktiva utövandet ställs de allra flesta dock inför det 
faktum att de vid någon tidpunkt måste dra sig tillbaka. Delvis bero-
ende på område och bransch sker tillbakadragandet vid olika tid-
punkter (vid olika åldrar) för olika typer av utövare. Att sluta med 
något som inte bara har tagit enorm tid i anspråk, utan också har ut-
gjort en stor källa till glädje och förtjusning, och som även format 
identiteten och självbilden får med största sannolikhet följder vad 
gäller en rad olika aspekter och faktor. 
     Alla människors liv innefattar en rad olika övergångar (omställ-
ningar från ett tillstånd till ett annat) som dels är oundvikliga och ofta 
oförutsägbara, dels kräver någon typ av anpassning. Dessa övergång-
ar handlar om förändringar, diskontinuiteter och vändpunkter av 
olika slag. Sinclair och Orlick (1993:138, egen översättning) konstaterar: 
 

Övergångsföreteelser omfattar sådant som att man byter arbete, att ens 
partner dör, att man skaffar barn, att man flyttar till en annan stad eller att 
man gifter sig. Varje sådan övergång [från ett tidigare tillstånd till ett nytt] har 
potential att vara/bli en kris, en lättnad eller en kombination av båda, allt 
beroende på individens perception av situationen ifråga.  

 
De vars yrkesutövande sammanfaller med passionen kan vittna om 
att livet har kännetecknats av olika övergångsföreteelser som slut-
ligen har lett fram till en viss position och tillvaro. Övergången från 
kämpande amatör/hobbyist till betald (yrkes-)utövare kan för många 
beskrivas som ett förverkligande av en dröm men de allra flesta som 
har varit med om en sådan övergång får dessvärre också uppleva en 
övergång som innebär att de på olika sätt och i varierad omfattning 
tvingas minska eller avsluta det aktiva utövandet inom området för 
passionen. För många handlar det helt enkelt om att dra sig tillbaka, 
endera delvis eller helt och hållet.  
     Orsakerna till att det aktiva utövandet avslutas, eller i förekomm-
ande fall minskar i omfattning, kan variera men företrädesvis finns 
det två orsaker: (a) reducering av den egna förmågan; (b) reducering av 
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omgivningens intresse. Vad gäller reducering av den egna förmågan är 
det en orsak som är synnerligen framträdande bland dem som för-
sörjer sig på idrott (samt inom vissa kulturella områden såsom 
balett). För i synnerhet idrottsutövare utgör kroppen med dess styrka, 
snabbhet och smidighet en tillgång (ett fysiskt kapital) som genererar 
ett värde som kan utväxlas mot ekonomisk ersättning under så lång 
tid som ”kroppen” kan prestera. Kroppens fysiska värde är emeller-
tid tidsmässigt begränsat, vilket medför att idrottare vid en viss ålder 
inte längre kan prestera tillräckligt bra för att kunna vidmakthålla en 
försörjning som aktiv utövare. Få idrottare, oavsett sport eller gren, 
kan fortsätta efter 35 års ålder (Roderick 2006a:254; Stier 2005:12; 
Stråhlman 1997:261). I Stephan et als. (2003:357) studie av före detta 
elitidrottare på internationell nivå framkommer det att de avslutade 
den aktiva karriären då de var mellan 27 och 35 år gamla. För de 
flesta idrottare innebär det att de har minst 25–30 år kvar till den 
officiella pensionsåldern vid tidpunkten för ett avslutande av den 
aktiva idrottskarriären.    
     Uppgifter om längden på en genomsnittlig idrottskarriär varierar 
dock något, vilket enligt Boyden och Carey (2010:1) beror på att det är 
svårt att på ett exakt sätt fastställa idrottskarriärers längd. Delvis 
beror det på skillnader i uppfattning om när en karriär anses börja. 
Werthner-Bales och Orlick (1986) hävdar emellertid att en topp-
idrottskarriär varar i snitt 15 år. Enligt Eitzen (2001:e) är längden på 
en genomsnittlig karriär inom åtminstone lagidrotter som till exempel 
basket och baseball inte längre än fem år, medan Gearing (1999) fast-
slår att engelska fotbollsspelares karriärer i snitt varar i åtta år. I slutet 
av 1980-talet var genomsnittslängden på en karriär som ishockeyspel-
are i NHL fem år (Staudohar 1989:148). I Drawer och Fullers (2002:34) 
studie av 185 före detta professionella brittiska fotbollsspelare fram-
kommer det att genomsnittsåldern då man skriver under sitt första 
proffskontrakt är 18 år och att medelåldern för det aktiva tillbaka-
dragandet ligger på 32,5 år, vilket indikerar en genomsnittlig (yrkes-) 
karriär på 14,5 år, vilket överensstämmer med Werthner-Bales och 
Orlicks (1986) påstående. 
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     Oavsett källa framkommer det med tydlighet att idrottskarriären 
är tämligen kort och för de flesta tar den slut vid en ålder då andra 
människors karriärer (i det traditionella yrkeslivet) börjar ta fart på 
allvar (Messner 2001:324). Att inte kunna prestera i enlighet med tid-
igare nivåer behöver inte enbart ha med stigande ålder att göra. Inom 
idrottens värld är skador en vanlig orsak till att ett fortsatt aktivt ut-
övande inte är möjligt. Exempelvis har nog många under årens lopp 
följt den utdragna följetången om (numera före detta ishockeyspel-
aren) Peter Forsberg och hans krånglande fot som gång på gång har 
satt käppar i hjulet för ishockeykarriären och slutligen resulterade i 
att Forsberg motvillig fick lägga skridskorna på hyllan. De förslit-
ningar och skador som många elitidrottare drar på sig under den 
aktiva karriären gör sig påminda även i det dagliga livet efter till-
bakadragandet; det kan handla om mer eller mindre kroniska pro-
blem med rygg, knän, höfter, axlar och så vidare (Kadlcik & Flemr 
2008:263). 
     Trots att idrott är ett område med stora risker för fysiska skador 
och förslitningar av olika slag hävdar Bennett (2008:49) att skade-
risken för symfonimusiker faktiskt är än större. Med stöd av diverse 
studier utförda i olika länder konstaterar Bennett (2008:50) att över 50 
procent av musiker lider av arbetsrelaterade skador och det finns in-
dikationer på att var femte musiker har så svår smärta att han/hon 
inte längre kan spela. Även den som försörjer sig som sångare, oav-
sett om det handlar om pop- och rockmusik eller opera, kan erfara 
hur stigande ålder påverkar rösten på ett negativt sätt. I och med att 
sångare blir äldre är det inte alls ovanligt att de efterhand förlorar 
inte bara sin röstmässiga klang, utan också sitt röstmässiga omfång, 
sin tidigare förmåga att nå höga toner och sjunga rent; rösten spricker 
helt enkelt. Sånginsatser av sådana som Rob Halford (Judas Priest), 
David Coverdale (Whitesnake) och Paul Stanley (Kiss) – vilka alla har 
varit erkänt skickliga rocksångare – har på senare år varit föremål för 
ytterst kritiska omdömen. På YouTube har en person till och med lagt 
upp en video (Paul Stanley’s voice timeline – Love Gun216) bestående av 

216 http://www.youtube.com/watch?v=6oFYSc0IN2g 
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olika konsertklipp från åren mellan 1977 och 2012 där Paul Stanely 
med allt större svårigheter sjunger låten ”Love gun” live. 
     Fysiska problem att klara av jobbet – som har med stigande ålder 
att göra – har blivit allt mer påtagligt i och med att i synnerhet pop- 
och rockmusik inte längre utövas av enbart yngre personer, och inte 
heller vänder sig enbart till de unga. Tidigare fanns det (av naturliga 
skäl) inga ålderstigna pop- och rockartister, utan det är något som har 
uppkommit först på senare år – på naturlig väg. Som en reflektion till 
att pop- och rockmusik tidigare var en angelägenhet för endast de 
unga, en företeelse som tog aktivt avstånd från den uppfattat tråkiga 
vuxenvärlden, sjöng år 1965 den då 21-årige Roger Daltrey i The Whos 
hit ”My generation”: ”I hope I die before I get old” (på svenska: Jag 
hoppas att jag dör innan jag blir gammal). Nu har Roger Daltrey 
hunnit bli 69 år och är fortfarande aktiv i musikbranschen. På senare 
år har den nostalgiska benämningen classic rock uppstått och den om-
fattar i första hand åldrande rockband och rockartister med rötter i 
1960-, 1970- och/eller 1980-talen och som inte sällan har kommit upp 
i 60–70-årsåldern. Musikskribenten Martin Popoff säger följande i 
anknytning till denna utveckling: 
 

Det är först nu som vi ser de första pensioneringarna bland åldrande rock-
stjärnor. Lee Kerslake [f.d. Uriah Heep] och Bill Wyman [f.d. Rolling Stones] 
har gått i pension men det är inte så många fler. […] Jag antar att många av 
de här rockartisterna kommer att bli tvingade till pensionering på grund av 
skador och förslitningar men inte vid 40 års ålder som i fallet med idrottare, 
utan vid 70 års ålder. De kommer inte att fysiskt klara av konserterna eller 
arbetstiderna; karpaltunnelsyndrom [motorisk överbelastning i handleden], 
psoriasis eller annat kommer att slutligen sätta punkt för karriären. Det 
kommer att bli intressant att bevittna våra rockstjärnepensionärer och se vad 
det kommer att bli av dem.   

 
I skrivande stund har exempelvis den nu 67-åriga sångaren Dan 
McCafferty (Nazareth) nyligen meddelat att han till följd av lung-
sjukdom tvingas avsluta den 45 år långa rockkarriär som inleddes 
redan på 1960-talet, och den omtalat hårt levande musikern Lemmy 
(Motörhead) – även han 67 år gammal – har nyligen tvingats ställa in 
flera spelningar på grund av sviktande hälsa och har dessutom – 
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dock enligt obekräftade källor – fått rådet av läkare att helt enkelt dra 
sig tillbaka. 
     Reducering av den egna förmågan (oavsett om det beror på stig-
ande ålder, skada, sjukdom, bestående ”skrivkramp” eller annat) kan 
således vara en orsak till ett tillbakadragande även för utövare inom 
andra områden än idrott; till exempel den musiker, konstnär eller för-
fattare som av en eller annan anledning inte lyckas prestera i enlighet 
med tidigare nivåer. Den som erfar en reducering av den egna för-
mågan, även om det är av tillfällig karaktär, blir förmodligen smärt-
samt medveten om att karriären eventuellt håller på att ta slut. En 
sådan eventualitet är inte sällan förknippad med fasa; en av de inter-
vjuade operasångarna i Nilssons (2013:47) studie – som under en 
period förlorade förmågan att sjunga tillräckligt bra – berättar om den 
minst sagt obehagliga känslan: 
 

Då…var det som om någon hade dött…en kolossal sorg…om jag inte får 
sjunga då går jag ju under! Det är mitt elixir! Det är ju mitt syre! Det är min 
uttrycksform och det är ju mitt, ja, det är ju nästan hela jag! Det var en väldigt 
smärtsam upplevelse. 

 
Den andra orsaken till ett tillbakadragande är reducerat intresse från 
omgivningen, något som för i synnerhet pop- och rockmusiker (men 
även utövare inom andra närliggande områden) är tämligen före-
kommande. Det är värt att poängtera att det är sällsynt att åtminstone 
musiker, sångare och kompositörer (i likhet med skådespelare, konst-
närer och författare) helt plötsligt förlorar sin talang eller förmåga; 
snarare är det andra orsaker som ligger bakom att de i varierad om-
fattning upphör att synas och höras (Barrow & Newby 1994:203). Det 
är ingen hemlighet att det sker regelbundna svängningar vad gäller 
musikstilars och artisters popularitet och för många innebär den för-
gängliga attraktionskraften att de plötsligt upptäcker att de inte 
längre kan försörja sig enbart på sitt musicerande, eller i förekomm-
ande fall skådespeleri, konstutövande eller författarskap.  
     Inom vissa områden är det konsumenterna som har utövarnas öde 
i sin hand. Det spelar ingen roll hur bra musik en artist komponerar 
eller hur god kvaliteten är på en författares verk (om det nu över 
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huvud taget finns objektiva kriterier för att avgöra detta) om inte 
människor uppskattar prestationerna tillräckligt mycket för att köpa 
verken eller på annat sätt konsumera det som framställs.  
     Försörjningen från en hobbyliknande aktivitet är som bekant minst 
sagt osäker vad gäller tidsdimensionen. Detta verkar somliga vara 
mer medvetna om än andra. En person som försörjer sig på att fram-
föra och tolka låtar av rocklegenden Elvis Presley (1935–1977) har 
emellertid en något ambivalent syn på utövandet och framtidsutsikt-
erna: 
 

Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Enligt mina ekonomiska 
redovisningar ser det nu mycket bra ut. Jag är övertygad om att det, liksom 
allting annat, har ett slut. Men å andra sidan, titta på Jesus – han är fort-
farande i sin fulla kraft. Vem kan säga att Elvis inte kommer att hålla i två 
tusen år? […] För mig personligen vet jag inte vad som händer inom en tio-
årsperiod. Vet du? 

 
Det sägs att ingenting varar för evigt och för många som har sin pass-
ion som inkomstkälla är det en högst påtaglig sanning även om som-
liga kanske inte tror det när de befinner sig på toppen av sin karriär. 
Torregrosa et al. (2004) hävdar att bland åtminstone idrottare – men 
även andra med en hobbyliknande försörjning – påbörjas karriären i 
unga år och inledningsvis existerar inte tanken att det hela kan eller 
till och med måste ta slut en dag. En sådan medvetenhet uppkommer 
dock efter hand. År 1974 – sex år efter bildandet av Deep Purple och 
tre år efter det att karriären började ta fart på allvar – kommenterade 
organisten Jon Lord livet som betald rockmusiker på följande sätt: 
”Vad gäller varaktighet kan man hålla sig kvar mellan två och 
maximalt tio år” (Heatley 2007:84, egen översättning). Medan Jon Lord 
förefaller hänvisa karriärens längd till yttre faktorer, såsom hur länge 
människor är villiga att köpa artisters skivor och intresserade av att se 
dem uppträda, adresserar Jörgen Jönsson (vid tidpunkten fortfarande 
aktiv ishockeyspelare) inre faktorer: 
 

Med åren blir man mer medveten om att kroppen ska användas till annat än 
att tackla Frölunda- och Modo-spelare. När karriären är slut har man för-
hoppningsvis femtio år kvar att leva och de åren vill man inte känna sig 
handikappad på grund av gamla ishockeyskador. När jag framåt slutet på 
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slutspelet funderar på om jag ska spela ytterligare en säsong eller inte är det 
alltid det jag tänker på numera. Visst tjänar jag bättre pengar fortfarande än 
jag skulle göra i de flesta andra jobb men, även om jag inser att en del tror 
det, så är det ärligt talat inte det avgörande i beslutet att spela eller inte spela 
fler säsonger. Jag spelar först och främst fortfarande för att det är kul. Men 
när jag tvekar beror det på kroppen (Liljedahl & Jönsson 2008:95f). 

 
Det finns även andra sätt att beskriva anledningar till karriärers av-
slut (vid sidan av reducering av den egna förmågan respektive reducering 
av omgivningens intresse). Kadlcik och Flemr (2008:258) delar upp an-
ledningarna – till i detta fall ett avslutande av idrottskarriärer – i två 
typer: (a) idrottsrelaterade orsaker; (b) icke idrottsrelaterade orsaker (figur 
9). Även om Kadlcik och Flemrs (2008) modell är utvecklad i en 
idrottslig kontext kan den med fördel användas även på andra om-
råden, eventuellt med vissa justeringar.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 9: Orsaker till att idrottskarriären avslutas (Kadlcik & Flemr 2008:258). 
 
Anledningarna i Kadlcik och Flemrs (2008) modell handlar alltså å 
ena sidan om sådant som är kopplat till själva området (till exempel 
att motivationen minskar och att utövandet inte längre upplevs lika 
roligt; att man har svårt att komma överens med andra inom området 
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i form; ekonomiska problem; skador och förslitningar; dåliga fram-
tidsutsiker inom området samt stigande ålder), å andra sidan om 
sådant som ligger utanför själva utövandet. Icke idrottsrelaterade 
orsaker till att karriären avslutas handlar om sådant som att skaffa sig 
ett annat arbete, företrädesvis på den reguljära arbetsmarknaden eller 
att börja studera; att man flyttar till en annan ort; att man vill bilda 
familj och slå sig till ro och/eller att partnern har önskemål om en 
annan livssituation; att man önskar mer fritid och att själv få styra 
över sin tid. Kadlcik och Flemr (2008:266) hävdar att det är ovanligt 
att karriäravslutet beror på en enda orsak, vanligtvis är det två eller 
fler orsaker som tillsammans föranleder ett tillbakadragande. 
     I anknytning till ett tillbakadragande från idrott (som förmodligen 
kan tillämpas på utövare även inom andra områden) formulerar 
Coakley (1983:2, egen översättning) följande frågor: 
 

Är pensionering från elitidrott ett problem eller medför det nya möjligheter? 
Upplever idrottare trauman under pensioneringen eller upplever de lättnad? 
Betraktas utträdet från rollen som aktiv spelare som ett steg tillbaka, en re-
trätt, ett misslyckande? Eller betraktas det som en tid att växa och utveckla 
sig?  

 
Traditionellt har pensionering beskrivits som något att se fram emot 
då personen ifråga lämnar ett tvingande och begränsande samman-
hang bakom sig för att träda in i en befriande sfär av fritid och ledig-
het (Coakley 1983:2). I Gibbs (2008) studie – av personer med vitt 
skilda yrken – finns de som trots tillfredsställande arbeten längtar 
efter att få gå i pension. Framförallt ligger attraktionen i att de då tror 
sig kunna få tillräcklig tid för sina fritidsintressen eller hobbyer. En 
intervjuad högre banktjänsteman, som förvisso säger sig uppskatta 
sitt arbete, berättar: 
 

Mitt liv domineras [för närvarande] av arbete och arbetsuppgifter. Det ska bli 
en välkommen förändring när det inte längre är så. Jag tänker organisera mitt 
liv kring mina hobbyer – spela musik, åka motorcykel, surfa; sådana saker 
(Gibbs 2008:35, egen översättning). 

 
Situationen för personer som får eller har fått sin försörjning från om-
råden såsom idrott, musik, konst, teater och så vidare, upplevs sanno-
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likt något eller till och med helt annorlunda i jämförelse med de som 
har ”vanliga” jobb; dels för att området allt som oftast sammanfaller 
med det stora intresset eller passionen, dels för att många befinner sig 
långt från den officiella eller legitima åldern för pensionering. Många 
av dem som hittills har kunnat försörja sig inom området för pass-
ionen (dock i varierad omfattning) vill helt enkelt inte sluta. I detta 
avseende konstaterar Mihovilovic (1968) att 95 procent av fotbolls-
spelare tvingas avsluta det aktiva utövandet mot sin vilja. Även 
Kadlcik och Flemr (2008:260) belyser motviljan att sluta och lyfter 
fram hur många – i detta fall idrottare – har svårt att acceptera det 
faktum att karriären tar slut. I anknytning till det ovanstående kan en 
ishockeyspelare i Robidouxs (2001:151, egen översättning) studie cit-
eras, som ställer den retoriska frågan: ”Vad skulle du hellre vilja göra 
på en tisdagskväll än spela hockey inför tusentals åskådare?” 
     Anledningar till att inte vilja avsluta det aktiva utövandet kan vari-
era och inte sällan överlappar anledningarna varandra. För det första 
upplevs utövandet roligt, tillfredsställande och självförverkligande, 
vilket innebär att det för många inte finns något annat område eller 
yrke som de hellre, eller lika gärna, skulle vilja ägna sig åt. För det 
andra är ett tillbakadragande inte sällan förenat med ekonomiska 
aspekter. Att sluta innebär att inkomsterna från området vanligtvis 
upphör (med undantag för eventuella royalties, reklamintäkter eller 
liknande). De allra flesta (oavsett område) har dock inte tjänat till-
räckligt mycket pengar för att räcka livet ut och för dessa personer är 
det angeläget och nödvändigt att finna en ny inkomstkälla – något 
som inte är helt oproblematiskt, inte minst till följd av tidigare pri-
oriteringar i livet. För det tredje har utövandet för många inneburit 
hög social status med tillhörande gott anseende. Ett tillbakadragande 
riskerar att medföra en reduktion av såväl status som anseende och 
många räds tanken att bli betraktad som en föredetting. De som fram-
gångsrikt ägnar sig åt sådant som idrott, musik, film och teater blir 
ofta idoler och utövandet förser vanligtvis dessa individer med en 
positiv självbild, god självkänsla och gott självförtroende, vilket blir 
integrerat i identiteten (Stier 2009). En fjärde anledning till att inte 
vilja avsluta det aktiva utövande handlar således om identitets-
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aspekten, vilken ställt på sin spets rör frågor om vem man egentligen 
är när inte utövande längre definierar detta. För det femte är ett till-
bakadragande förenat med en sysselsättningsproblematik och frågor 
om meningsfullhet. Det handlar helt enkelt om förmågan och utsikten 
att finna något att sysselsätta sig med, något som också upplevs 
meningsfullt av en eller annan anledning. Nära kopplat till sysselsätt-
ning och meningsfullhet är det sociala sammanhanget. Många utöv-
are vittnar om hur mycket de uppskattar den sociala samvaron med 
andra utövare och verksamma inom området; åtskilliga har dessutom 
inte särskilt många vänner utanför området för utövandet. Ett sjätte 
skäl till att inte vilja dra sig tillbaka kan alltså handla om att man inte 
gärna vill förlora de sociala kontakterna, vilket man tenderar att göra 
i och med ett avslutande. Robidoux (2001:184, egen översättning) kon-
staterar i anknytning till professionell ishockey att ”den konstruerade 
ishockeyvärlden har uppslukat spelarna i så stor omfattning att ett ut-
träde från området inte bara är oönskat, utan också fruktat.” 
     Att tvingas sluta med något (oavsett vad det handlar om) kan lätt 
medföra känslor av saknad. En av de intervjuade i Currys (2001:67, 
egen översättning) studie svarar följande på frågan om vad han skulle 
sakna mest om han tvingades sluta med idrotten: 
 

…tävlandet… känslan som kommer av att vara med [i laget]. Det får mig att 
känna mig speciell. Man gör sådant som många andra inte kan göra men 
som de önskar att de kunde.  

 
Eftersom ett tillbakadragande är förenat med en rad potentiellt neg-
ativa aspekter är det inte särskilt konstigt om eller att många av dem 
som har upplevt framgång i en rad olika objektiva såväl som sub-
jektiva betydelser inte har någon större önskan om livsomvälvande 
förändringar. Emellertid ställs de allra flesta förr eller senare inför det 
faktum att de inte längre kan försörja sig på ett utövande av passionen 
ifråga, även om de så skulle vilja. 
     För många utövare inom olika typer av ”hobbyliknande” yrkesom-
råden som inte minst idrott är den aktiva karriären väsentligt kortare 
än den för personer i traditionella yrken (Sinclair & Orlick 1993), 
vilket Stier (2009:15) kommenterar på följande sätt: 
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[De] genomlever ett påtagligt rollutträde relativt tidigt i livet, en omställning 
som kan antas ha en rad psykologiska och sociala konsekvenser för dem. 
Mer specifikt får rollutträdet följder för deras livsstil, sociala nätverk, identitet 
och för den bild den sociala omgivningen har av dem. 

 
Enligt Coakley (1983:2, egen översättning) beskrivs ”pensionerade” 
idrottare vanligtvis som: 
 

…ovilliga offer för omständigheter som orsakar trauman, identitetskriser, för-
sämrad ekonomi och förlust av det viktiga sociala stödet från vänner och fans. 

 
Remer et al. (1978:628, egen översättning) som också intresserar sig för 
idrottande och tillbakadragande uttrycker det än mer dramatiskt:  
 

[Idrotts-]livet upphör omedelbart då de inte längre kan prestera (40-års 
ålder?). Talang är inte längre tillräckligt. Vad har de då kvar? Inga be-
undrande fans, inga tränare som hjälper dem eller skämmer bort dem. Inga 
färdigheter att falla tillbaka på – endast forna glansdagar, ursäkter och 
beskyllningar. 

 
Många är de som har satsat helt och fullt på sin stora passion och 
förvisso har upplevt framgång i varierad omfattning men också har 
upplevt tider då karriären knappast blomstrat; tider då den så att 
säga sjungit på sista versen eller till och med betraktats vara över. Att 
frivilligt eller av tvång avsluta sin karriär innebär för många av dessa 
personer kännbara förluster av olika slag. Somliga är helt enkelt 
blinda inför alternativa källor till (själv-)identitet och självförverk-
ligande (McGillivray et al. 2005), då den specifika sysselsättningen 
utgör själva essensen av vem man är (Roderick 2006b:16f). Ett utträde 
från en tidigare roll som individen ifråga har uppskattat och värderat 
högt medför inte sällan en rad negativa upplevelser. Stier (2005:33) 
konstaterar: ”För dem vars karriärer har renderat status, berömmelse, 
och pengar kan det vid första anblicken verka som varje efterföljande 
roll är mindre attraktiv.”  
       Inom områden där man vet eller misstänker att karriären kom-
mer att ta slut långt innan den officiella pensionsåldern är det viktigt 
att man tänker på och planerar för det kommande livet (McGillivray 
et al. 2000:107). Även Stråhlman (1997:268) tar upp detta och anser att 
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det bästa rådet till aspirerande eller nuvarande elitidrottare är att 
förbereda sig på det liv som nästintill undantagslöst kommer inom en 
inte alltför avlägsen framtid. Det är viktigt att tidigt börja planera för 
livet efter den aktiva karriären; till följd av dess temporära karaktär 
försöker det engelska fackförbundet för fotbollsspelare att övertala 
sina medlemmar att vidta åtgärder för ett liv efter karriären, dock 
utan större framgång (Gearing 1999:51).  
     Även om de flesta rent intellektuellt förstår att karriären förmod-
ligen eller med all säkerhet kommer att ta slut långt innan man är 
åldersmässigt redo för pensionering kan det vara svårt att känslo-
mässigt ta till sig detta. Det är också svårt att ta det avgörande beslut-
et att faktiskt lägga ner karriären. Även om avslutet närmar sig och 
man är medveten om att det börjar bli dags att dra sig tillbaka kan det 
vara svårt att ta det definitiva beslutet. Den 40-årige Börje Salming – 
då fortfarande aktiv som ishockeyspelare – säger: 
 

…varje gång jag på allvar tänkt lägga av så har jag blivit erbjuden nytt 
kontrakt, jag har aldrig behövt be om en plats i ett lag och det har alltid 
handlat om stora pengar. Då frågar jag mig varför jag skulle sluta. Jag menar, 
vad har jag för alternativ som är bättre? (Salming & Karlsson 1991:23). 

 
Stier (2005:60f) konstaterar att det inte sällan finns en motstridig 
känsla mellan att vilja sluta och att skjuta upp karriäravvecklandet. 
En tennisspelare som valde att sluta säger: 
 

Var det rätt läge eller var det för tidigt? Jag hade kanske hunnit med mer och 
kanske fått en nytändning – det vet jag inte. Hade jag fortsatt i fyra-fem år, så 
hade jag kanske tvingats till en knäoperation eller förstört höftmusklerna. Så 
det var lite med tanke på framtiden, att spara kroppen. Du måste ändå klippa 
någon gång. 

 
Det är svårt att sia om längden på karriären oavsett om man försörjer 
sig på idrott, musik, konst, skådespeleri eller på någon annan hobby-
liknande sysselsättning. Som tidigare nämnts spelar den egna för-
mågan (den individuella prestationen som handlar om sådant som 
skicklighet och talang) en viss eller till och med avgörande roll, men 
det är också viktigt att man inte drabbas av skada eller sjukdom, eller 
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av inflytesrika aktörers förändrade preferenser (dvs. omgivningens 
reducerade intresse).  
       Hur karriärer förlöper och utövares prestationer i såväl objektiv 
mening (till exempel målskyttet för en fotbollsspelare eller snabb-
heten hos en sprinter) som dess subjektiva värde (huruvida männ-
iskor gillar och uppskattar individens prestationer) kan vara avhäng-
igt sociala och personella konstellationer. Att till exempel fotbolls-
spelaren Zlatan Ibrahimović – förmodligen i objektiv såväl som sub-
jektiv mening – bedöms vara bättre i klubblaget än i landslaget (trots 
excellenta insatser mot stora fotbollsnationer som Tyskland och Eng-
land under år 2012) handlar det till stor del om omgivningen, det vill 
säga de olika lagens spelare och deras förmågor att spela bra fotboll 
tillsammans. Ett liknande exempel är bandet Beatles vars kollektiva 
framgångar aldrig kunde matchas av de enskilda medlemmarnas 
prestationer efter det att bandet hade upphört. Om de efter splittr-
ingen komponerade sämre musik kan förmodligen inte avgöras i 
någon objektiv mening men det är bortom tvivel att den skivköpande 
publiken var mer förtjust i den musik som komponerades och fram-
fördes av gruppen Beatles än av soloartisterna Paul McCartney, John 
Lennon (1940–1980), George Harrison (1943–2001) och Ringo Starr. 
För att återknyta till resonemanget om omgivningens inverkan kan 
det konstateras att i synnerhet Paul McCartney och John Lennon 
skrev många låtar tillsammans och eventuellt – eller till och med 
mycket troligt – var det just samarbetet mellan dessa två som resul-
terade i goda och uppskattade prestationer. Att summan kan vara 
större än de enskilda delarna framkommer också tydligt i exemplet 
Lynyrd Skynyrd – bandet som ögonblickligen (men dock temporärt) 
upphörde år 1977 till följd av en fatal flygplansolycka. Ingen av de 
överlevande medlemmarna lyckades på egen hand, alternativt i olika 
konstellationer, nå någon större framgång. Lynyrd Skynyrd-medlem-
marna Gary Rossington och Allen Collins (1952–1990) bildade bandet 
The Rossington-Collins Band som upplöstes tre år och två album senare. 
Efter detta sökte Allen Collins lyckan tillsammans med Billy Powell 
(1952–2009) och Leon Wilkeson (1952–2001) som båda varit medlem-
mar i Lynyrd Skynyrd men inte heller denna konstellation – under 
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namnet The Allen Collins Band – upplevde några musikaliska fram-
gångar: ”Det var ett kortlivat projekt som resulterade i [skivan] Here, 
There and Back men plattan fick inget som helst genomslag och det 
allra sista av Allens självförtroende försvann” (Odom & Dorman 
2003:191, egen översättning).  
     Stier (2005:62) sammanfattar situationen för många då han konsta-
terar: 
 

Så länge en person är tillfreds med sina nuvarande roller framstår alternativa 
livsstilar, karriärvägar och roller som mindre attraktiva eller lyser med sin från-
varo i sinnevärlden. Omvänt är det vanligtvis först när individen har erkänt 
inför sig själv att det finns något som han är missnöjd med som sökandet 
efter alternativa roller blir en mer medveten och målinriktad strävan där han 
börjar tänka mer på vad han ska göra istället.  

 

Planering inför framtiden 
 
Att få anställning som lärare på en grundskola, sjuksköterska på ett 
sjukhus eller montör på en bilfabrik var under lång tid i det närmaste 
en garant för en mer eller mindre livslång anställning. Även om 
anställningstryggheten för många traditionella yrkesgrupper fortfar-
ande är ganska god har det skett markanta förändringar över tid, 
vilket har medfört en betydligt större osäkerhet angående anställ-
ningens beständighet för en mängd olika yrkesgrupper (Elliot & 
Atkinson 1998). För många med mera hobbyliknande försörjningssätt 
har emellertid en osäkerhet angående arbetets varaktighet alltid varit 
en påtaglig faktor. För somliga, som t ex idrottare och musiker har det 
aldrig existerat något sådant som livslång anställning, även om vissa 
de facto kan arbeta inom branschen (dock inte som aktiv utövare) 
under hela sitt yrkesliv. För många som försörjer sig som fotbolls-
spelare, deckarförfattare, rockmusiker, stå upp-komiker och så vidare 
finns det i yrkesutövandet en inbyggd osäkerhet eller som Roderick 
(2006b:28) uttrycker det: risk för misslyckande. Generellt sett anses 
det viktigt att enskilda människor på arbetsmarknaden utvecklar och 
bibehåller så kallad anställningsbarhet (vanligtvis genom kompetens-
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höjande utbildningsinsatser) och detta förefaller inte minst gälla även 
dem som försörjer sig på ett mer hobbyliknande arbete. 
     Många (och i vissa fall samtliga) som försörjer sig på ett så kallat 
aktivt utövande inom nöjes- och modebranschen, kulturens område 
eller idrottens värld kommer tveklöst att ställas inför en situation där 
det aktiva utövandet som popartist, fotomodell, skådespelare, idrott-
are (och för all del tränare) är över. För den som fortfarande är aktiv 
utövare handlar det sällan om att man vill förändra en rådande situ-
ation och därav bestämmer sig för att exempelvis börja studera, utan 
istället om att med hjälp av utbildning rusta sig inför en framtida 
situation som är ofrånkomlig och inte sällan ovälkommen. En etabl-
erad professionell fotbollsspelare menar att tiderna har förändrats för 
dem som försörjer sig på att spela fotboll: 
 

För tre, fyra år sedan, om man inte fick stanna i klubben var det inga problem 
att hitta en ny klubb. Vid säsongens slut är det numera 200 eller 300 killar 
som står utan jobb… det är viktigt att man skaffar sig någon form av 
kvalifikationer (McGillivray 2006:32, egen översättning). 

 
McGillivray (2006) som intresserar sig för professionella fotbollsspel-
ares framtid (efter det att den aktiva karriären kommit till sitt slut) 
argumenterar för att det är viktigt att tidigt börja planera för det kom-
mande livet. I detta sammanhang anses delar av Prochaska och 
DiClementes (1983) förändringsmodell som består av fyra olika steg/ 
faser vara fruktbar (figur 10).  
 
                                                              
                                                             
                                                             
                                                             
 
 
 
 
 
Figur 10: Modell för stegen i en förändringsprocess. Källa: Prochaska & 
DiClemente 1983. 
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I början av karriären befinner sig många i den fas eller i det steg som 
kännetecknas av frånvaro av reflektioner och funderingar kring den 
egna situationen och framtiden (fasen av icke-reflektion). Uttrycket 
”livet leker” är kanske inte alldeles malplacerat och utövaren är 
ovillig – eller kanske till och med oförmögen – att fundera över för-
ändringar i sitt nuvarande liv för att underlätta den framtida situ-
ation som de allra flesta kommer att ställas inför. McGillivray 
(2006:25, egen översättning) konstaterar – i kontexten professionell fot-
boll – att de som befinner sig i denna inledande fas ”sannolikt avfärd-
ar behovet av att investera i en alternativ framtid. I detta skede är för-
ändring ännu inte en fråga värdig ett seriöst övervägande.” En 
utbildningskoordinator på PFA Scotland (fackförbundet för skotska 
professionella fotbollsspelare) säger i anknytning till detta att de som 
är mellan 19 och 23 år har en tendens att ”gömma huvudet i sanden”; 
de hoppas och tror att allt kommer att ordna sig (McGillivray 
2006:31). Tron om att livet efter den aktiva karriären kommer att 
ordna sig mer eller mindre av sig självt framkommer också i 
Robidouxs (2001) studie av professionell ishockey. En 23-årig spelare 
som är verksam i farmarligan AHL, och som enligt Robidoux 
(2001:193) är ganska medelmåttig och har minimal chans att ta sig till 
NHL, säger följande angående ishockeyn och det framtida livet: 
 

Om jag ska börja bekymra mig för det kommande livet nu, kommer mitt fokus 
på ishockeyn att bli lidande. […] Jag tror att [livet efter ishockeyn] kommer att 
lösa sig självt. […] …kanske kan jag försörja mig på ishockey i ytterligare tio 
år, och jag tror att man skaffar kontakter under tiden, eller får idéer om vad 
man vill göra sedan. Jag tänker försöka hålla mig kvar så länge jag kan och 
inte bekymra mig för det kommande livet förrän det är dags (Robidoux 
2001:192f, egen översättning). 

 
När individen börjar uppleva att den rådande situationen eller det 
nuvarande beteendet medför eller kan medföra negativa konsekv-
enser har den andra fasen (begrundande och ambivalens) inletts. För ex-
empelvis idrottare kan det handla om att bli medveten om att bristen 
på (formell) utbildning med största sannolikhet utgör ett framtida 
problem men trots det förbli osäker på huruvida man vill eller kan 
vidta förändringar här och nu. Det finns ingen garanti för att den som 
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befinner sig i denna fas går vidare till nästa steg. Den som emellertid 
gör så, hamnar i den fas som kallas agerande. Agerandefasen inträffar 
då individen är redo och villig att faktiskt ändra sitt beteende eller på 
annat sätt förändra sin situation. I de fall förändringen ifråga omfattar 
utbildning och studier påvisar emellertid McGillivray (2006:25) att 
många av dem som tidigare struntade i skolan bär på ett ”negativt 
kulturellt bagage” som innebär att de har mycket att ta igen och att de 
upplever känslor av motstånd till utbildning. Sammantaget medför 
det att risken för akademiska misslyckanden är ganska stor. Dess-
utom kan individen uppleva ångest som kommer av att befinna sig i 
den ”riktiga” världen gentemot den vanligtvis ”skyddade” – t ex det 
dagliga livet i fotbolls- eller ishockeyklubben. I Robidouxs (2001:99, 
egen översättning) studie av att ha ishockey som sitt yrke framkommer 
det att spelarna är medvetna om att de befinner sig i en ”konstruerad 
värld, i vilken de villigt eller ovilligt, har begränsad kontakt med 
världen utanför.” Spelarna pratar om jämförelser med och avskärm-
ande från ”det verkliga livet”; en av dem säger: 
 

Jag anser att hockey först och främst är en sorts kokong som skyddar 
spelarna mot världens realiteter (Robidoux 2001:99, egen översättning). 

 
Den fjärde fasen utgörs av vidmakthållande och för att en märkbar för-
ändring ska ske krävs fortlöpande ansträngning. Här handlar det om 
att kunna ta till sig en delvis ny identitet och en justerad självbild som 
gör att man agerar på ett annorlunda sätt i jämförelse med hur man 
skulle ha agerat tidigare. Genom hela förändringskedjan och dess 
olika faser finns det en risk för att personen ifråga upplever negativa 
känslor (exempelvis tristess, utanförskap, ångest och depression) som 
gör att personen ifråga återgår till gamla beteendemönster.  
     Efter den inledande starten på karriären framträder alltså så små-
ningom en medvetenhet hos somliga utövare om att det stundar ett 
liv efter den aktiva karriären, något som medför att vissa bestämmer 
sig för att kombinera utövandet med studier eller på annat sätt för-
bereda sig inför framtiden (Torregrosa et al. 2004). Den numera leg-
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endariske ishockey- och fotbollsspelaren Sven ”Tumba” Johansson – 
som bestämde sig för att utbilda sig till gymnastiklärare – säger: 
 

När jag kommit in i Djurgårdens Idrottsförening tyckte jag att allting lekte för 
mig och att ishockeyn och fotbollen var mitt liv. Men med åren började man 
tänka på, att man inte kan spela ishockey hela livet, man måste försöka hitta 
på någonting för framtiden, någonting som man kunde leva på de 35 åren 
efter det man slutat spela ishockey (Johansson 1958:12). 

 
Björn Borg skriver i sina memoarer att han redan i början på 1980-
talet började fundera på framtiden efter den aktiva karriären men det 
förefaller inte som att Borg hade några direkta planer på utbildning 
eller ett yrke i mera traditionell mening:  
 

Jag har alltid varit intresserad av kläder och design även om jag ju till vardags 
oftast klär mig enkelt i jeans och t-shirt. Jag hade ju redan under min tennis-
karriär lånat ut mitt namn till allt ifrån bilar till suddgummin. Det som gjorde att 
en gnista tändes för affärer var framtagningen av en kosmetikaserie i mitt 
namn (Borg 1992:116). 

 
I Björn Borgs fall kom det att handla om att ”låna ut” sitt namn till ett 
antal olika produkter såsom parfym, glasögon och kläder och från det 
få sin inkomst, vilket är i stort sett identiskt med det sätt Börje 
Salming har tjänat pengar på efter sin aktiva karriär som ishockey-
spelare. Att framgångsrikt kunna driva företag i det egna namnet 
som i Borgs och Salmings fall kan åtminstone delvis förklaras av 
deras respektive höga symboliska kapital. Deras höga anseende inom 
sportens värld (till följd av mycket goda idrottsliga prestationer) 
medför ett slags borgande för att det också är hög kvalitet på de 
produkter som bär varumärket Björn Borg eller Salming.  
     Utan att spekulera i vare sig Björn Borgs eller Börje Salmings 
konkreta arbetsuppgifter eller arbetsinsatser i deras respektive före-
tag kan det konstateras att ytterst få utövare befinner sig i den situ-
ationen att de är så pass berömda och av allmänheten uppskattade att 
deras namn är eller kan bli ett starkt varumärke oavsett produkt-
område. I de fallen så sker är det förmodligen mer troligt och vanligt 
att någon i omgivningen tar kontakt med utövaren angående möjlig-
heten att dra nytta av personnamnet i affärssammanhang än att utöv-
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aren själv tar initiativ till att producera varor eller tillhandahålla 
tjänster i sitt eget namn.  
     Att gå in i affärsvärlden på olika sätt som ett komplement till karri-
ären som aktiva utövare inom ”sitt” område är inte alldeles ovanligt 
bland åtminstone kända personer. Ett sådant exempel är rocksång-
aren Vince Neil (Motley Crue) som är involverad i restaurangbran-
schen (Dr. Feelgoods), har ett eget tequila-märke (Tres Rios) och en 
tatueringsstudio (Vince Neil Ink). Därutöver är han med och arrang-
erar båtkryssningar under namnet Motley Cruise. Huruvida detta är 
ett tecken på att karriären som rocksångare håller på att avvecklas är 
givetvis svårt att säga men Neil säger: 
 

Jag har definitivt roligare nu. Jag gillar att hålla mig sysselsatt med mina före-
tag, de hade jag inte för tio år sedan. Jag lever ett bra liv för tillfället. Jag har 
flera hus, jag bor både i Las Vegas, San Francisco och Miami. Det är skönt 
att åka runt till mina olika hem och bara hänga.217 

 
Medan vissa utövare på olika sätt förbereder sig och planerar inför ett 
kommande liv som före detta aktiv utövare finns det emellertid ett 
stort antal personer som förtränger det faktum att karriären sannolikt 
inte kan fortgå i det oändliga (McGillivray & McIntosh 2006:380), och 
som inte heller har några konkreta idéer eller tankar om vad de skulle 
kunna sysselsätta sig med i framtiden. Somliga är så pass upptagna 
med den aktiva karriären att de inte har tid och/eller kraft – eller ens 
lust – att planera för ett kommande liv efter den påbörjade och fort-
farande existerande karriären. Många är tvungna att ”smida medan 
järnet är varmt” och före detta tennisspelaren Björn Borg säger:  
 

Jag slutade [årskurs nio] ca två månader innan terminen var slut eftersom jag 
redan hade slagit igenom i Davis Cup och hade tävlingar som väntade ute i 
Europa. Lärarna var lite tveksamma. Det hade väl aldrig hänt att någon slutat 
skolan för att spela Davis Cup-spel. Jag fick göra en del extra prov för vissa 
lärare och sedan fick jag mitt betyg som var ganska bra (Borg 1992:16). 

 
Det finns många som anser det vara helt omöjligt att kunna kombin-
era en elitsatsning med utbildning. I en intervju år 1984 säger dåvar-

217 Sweden Rock Magazine, nr. 57, December 2008/januari 2009. 
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ande höjdhopparen Patrik Sjöberg: ”Jag satsar allt på höjdhoppet och 
tränar ofta upp till sex timmar om dagen. Jag hinner alltså inte skaffa 
mig någon utbildning under tiden” (Sjöberg & Sjöberg 1994:97). På 
motsvarande sätt konstaterar Cameron (1954:181, egen översättning) 
angående jazzmusiker: ”Till följd av att så mycket tid och kraft ägnas 
åt att bli en skicklig musiker och artist finns inget utrymme för att 
lära sig särskilt mycket annat.”  
     I Robidouxs (2001) studie av professionell ishockey framkommer 
det att trots att spelarna har förhållandevis mycket ”ledig” tid är det 
ändå svårt att kombinera ishockeyspelandet med studier då föreläs-
ningar/lektioner ofta krockar med den schemalagda träningen, för-
beredelser inför hemmamatch eller bussresor till bortamatch. En av 
det fåtal ishockeyspelare som emellertid försöker att kombinera elit-
idrottande med formell utbildning säger att han registrerade sig för 
universitetsstudier men det visade sig omöjligt att hinna med – ”jag 
kunde gå på en föreläsning, sedan missade jag två” (Robidoux 
2001:182f). Även Magnus Hedman som senare skulle få en fram-
gångsrik karriär som professionell fotbollsmålvakt hoppade av 
gymnasiet, två gånger till och med; Hedman berättar om sitt andra 
akademiska försök: 
 

Så jag sökte till gymnasiet igen, samma skola, samma linje. Jag blev antagen 
men blev samtidigt också mer involverad i AIK:s A-lag och tränade hårt med 
dem. Även om jag nu gick om första gymnasieterminen var skolarbetet kräv-
ande. Jag hade bestämt mig för att klara skolan men upptäckte efterhand att 
jag saknade den fighterinstinkt som jag så naturligt hade i fotbollen. Skolan 
fick inte ta så stor plats i min tillvaro att den påverkade fotbollen. Den här 
gången höll det ett år (Hedman & von Sydow 2012:53). 

 
I Christensen och Sørensens (2009:122, egen översättning) studie ingår 
19-åriga Kent som berättar om varför han har hoppat av sin gymn-
asieutbildning till förmån för ett helhjärtat satsande på fotboll: 
 

…delvis för att jag inte riktigt hängde med och därför att nästan vad som helst 
är roligare [än skolan]. Jag menar, jag går mycket hellre dit och tränar. Så jag 
fick så många frånvarotimmar [från skolan] att jag inte tilläts träna; träningen 
togs ifrån mig. Så då skulle jag göra bra ifrån mig i skolan och förbättra mina 
betyg. Jag lyckades inte riktigt med det. Jag hade precis kommit tillbaka efter 
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en skada och då var det bara fotboll som gällde, det var det enda jag tänkte 
på. Så jag tyckte att jag lika gärna kunde ge det [fotbollen] en chans eftersom 
det var det jag så gärna ville. Det var ingen mening med att gå ur skolan med 
riktigt dåliga betyg. Det skulle inte vara till någon nytta. 

 
Det är bevisligen inte bara praktiska hinder som står i vägen för att 
skaffa sig en utbildning vid sidan av idrottandet. Många är helt 
enkelt inte motiverade till att studera, och i synnerhet inte på sin 
”fritid” som till stor del verkar ägnas åt att umgås med kompisar och 
flickvänner. En 20-årig ishockeyspelare svarar följande på frågan vad 
han gör på sin fritid: ”Just nu brukar jag gå på bio, vara med 
kompisar och spela tv-spel” (Hamr 2013:8). Det förefaller som många, 
om inte de flesta, lever helt i nuet och inte alls vill tänka på det liv och 
den tillvaro som trots allt kommer när det aktiva utövandet tar slut. 
     Många som befinner sig i början av sin önskade och förmodade 
yrkeskarriär (inte minst inom idrott) är åldersmässigt i de senare ton-
åren och förväntas skaffa sig en gymnasieutbildning eller motsvar-
ande. En stor andel av dessa personer har bevisligen svårt att hänga 
med i skolan och även om dåliga prestationer i skolan bland somliga 
upplevs som en besvikelse, anser de flesta att det är en uppoffring 
som krävs och som man också är ytterst beredd att göra (Hickey & 
Kelly 2008:485). Den numera före detta fotbollsmålvakten Magnus 
Hedman skriver följande angående en sådan inställning: 
 

Skolan hade kunnat gå bättre men idrotten var ju det överskuggande huvud-
intresset. Mina föräldrar sa säkert tusen gånger till mig att skolan måste gå 
först. Jag nickade och hörde vad de sa men jag fattade inte varför. Idrotten 
var roligast. Och jag hade ju min barndomsdröm om att bli proffs (Hedman & 
von Sydow 2012:43f). 

 
En intervjuad rugbyspelare som befinner sig i början av sin karriär 
berättar å sin sida: 
 

Det sista året [på high school]; nej, jag försökte inte ens. Det enda jag brydde 
mig om det året var rugby. Jag struntade i hur det gick [i skolan]. Mamma och 
pappa bråkade inte med mig om det, de visste att det enda jag ville var att bli 
en AFL-spelare218. De hade givit upp försöken att få mig att studera. De var 
på mig lite grann i och för sig, men de visste att jag var helt inställd på att bli 

218 AFL (Australian Football League) är Australiens högsta division för rugby. 
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rugbyspelare, att det låg mig närmast hjärtat (Hickey & Kelly 2008:486, egen 
översättning). 

 
McGillivray et al. (2005:104, egen översättning) konstaterar att åtmin-
stone fotbollsspelare – och säkerligen många andra utövare inom 
idrott och jämförbara hobbylikanden yrkesområden – ofta har ett lågt 
kulturellt kapital som kan få negativa konsekvenser, i synnerhet för 
livet efter den aktiva karriären. Med stöd i Pierre Bourdieus tankar 
om olika typer av kapital konstaterar de: 
 

Till följd av att inte vara i besittning av legitimerade och värderade sätt för 
kunskapsinförskaffning (dvs. kulturellt kapital) nedvärderas enskilda individer 
(dvs. fotbollsspelare) och lämnas obekväma i det formella utbildnings-
väsendet. Annorlunda uttryckt: de blir som en fisk på torra land (McGillivray et 
al. 2005:104, egen översättning). 

 
Att sluta skolan så snabbt som möjligt och inte heller vid något senare 
tillfälle studera vidare medför att många av dessa personer står sig 
ganska slätt i konkurrensen med andra om de attraktiva arbeten som 
finns utanför det specifika området för passionen (Hill & Lowe 1974). 
När det aktiva utövandet är till ända, verkar det som att man kom-
mer till viss insikt om vikten av en formell utbildning; som råd till 
dagens aktiva säger tre före detta ishockeyspelare: 
 

Mitt råd är att passa på att skaffa sig en ordentlig utbildning när de spelar 
ishockey. Så mycket tid som de har då får de inte när ishockeyn är slut (Hamr 
2013:8). 

 
Ta till vara på den fritid man har som hockeyspelare och läs något i utbild-
ande syfte om du inte gör något annat. Bygg upp något som du har att falla 
tillbaka på när karriären tar slut (Hamr 2013:9). 

 
Försök att studera något ämne eller gå någon kurs som man kan tänkas ha 
nytta av när man kommer ut i yrkeslivet. Det finns alltid några timmar per 
vecka som man kan ägna till annat än hockeyn (Hamr 2013:10). 

 
I de fall individen emellertid får ett annat jobb behöver inte fram-
gångar och meriter från det tidigare utövandet vara till någon som 
helst fördel. En före detta tennisspelare säger: ”När jag väl jobbade 
kände jag inte alls mig bättre i något jag gjorde” (Stier 2005:71), och 
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en före detta brottare i Stephan et als. (2003:361f, egen översättning) 
studie berättar följande i anknytning till det ”nya” arbetet: 
 

Det är verkligen svårt att skifta [fokus], bort från värdet av min idrottsliga 
skicklighet. När jag var idrottare utgjorde kroppen och dess styrka själva 
grunden i mitt liv och nu, i mitt nuvarande jobb, är det betydelselöst och 
oanvändbart. 

 
Stråhlman (1997:161) konstaterar i anknytning till det kommande 
livet efter den aktiva karriären att det finns en fara i att förlita sig på 
sin tidigare – i detta fall idrottsliga – framgång; det går inte att bara 
”leva på sitt namn utan att visa att man klarar av andra arbetsupp-
gifter.” För många före detta utövare inom en tydlig hobbyliknande 
försörjning saknas sannolikt vissa (teoretiska) kunskaper som vanligt-
vis erhålls genom traditionell utbildning, alternativt via konkret 
yrkeserfarenhet. Roderick (2006a:246, egen översättning) konstaterar 
att för många fotbollsspelare är ”fotboll det enda de någonsin har 
sysslat med och det enda de bemästrar.” Även Robidoux (2001:186, 
egen översättning) belyser detta och skriver följande i anknytning till 
att ha ishockeyspelande som yrke: ”Förvisso har de tjänat pengar, 
men vanligtvis kan de inget annat än ishockey. De har investerat allt i 
ett yrke där efterfrågan på deras tjänster snabbt försvinner.” 
McGillivray et al. (2005:108, egen översättning) som också belyser 
denna problematik slår fast att: 
 

…fysiskt kapital [styrka, snabbhet, reaktionsförmåga, kondition etc.] är inget 
beständigt. Några [fotbolls-]spelare på elitnivå lyckas tjäna tillräckligt mycket 
pengar för att skaffa sig en finansiell trygghet. De flesta spelare är dock 
tvungna att fundera över en annan yrkesbana – efter fotbollsspelandet – inom 
ett annat yrkesområde, där akademiskt kulturellt kapital i form av en 
universitetsexamen eller andra kvalifikationer värderas och kommer till 
användning. 

 
Det finns dock en tudelad uppfattning om att vid karriärens slut åter-
uppta (de ofta försummade) studierna. Medan vissa är intresserade 
och angelägna om att skaffa sig en utbildning i traditionell mening är 
andra betydligt mer skeptiska. Stier (2005:64) konstaterar att för som-
liga ”var tanken att sitta i en skolklass med människor som kände 
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igen dem från teve inte särskilt tilltalande.” Det är inte enbart ett 
eventuellt kändisskap som försvårar ett återvändande till skolbänken. 
I anknytning till att senare i livet återuppta försummade eller bort-
prioriterade studier undrar Stråhlman (1997:261): ”…skulle en 32-årig 
man kunna tänka sig att sätta sig på skolbänken i gymnasieskolan 
tillsammans med 16–17-åriga studenter?” Många vittnar också om 
hur de inte gillade och inte heller prioriterade skolan och studierna i 
sin ungdom och det är inte otänkbart att en sådan känsla och inställ-
ning finns kvar även i vuxen ålder. Dessutom är det troligt att ett 
tidigare bortprioriterande av studier har medfört att man missat 
mycket och därmed har ett tämligen ogynnsamt utgångsläge. Från att 
ha varit hyllad, beundrad, framgångsrik och tillhört en sorts elit inom 
ett visst område till att inte alls ha någon framskjutande position kan 
mycket väl uppfattas jobbigt och synnerligen oattraktivt. Musikern 
John Levén (Europe) utgör emellertid ett exempel på att vissa trots allt 
försöker att förbättra sin livssituation genom utbildningsinsatser när 
karriären har tagit en oönskad vändning. Då bandet Europe hade upp-
lösts (eller som tiden skulle utvisa, lagts på is) i början på 1990-talet, 
och drömmen om att kunna fortsätta att livnära sig på musik inte såg 
alltför ljus ut, bestämde sig Levén för att ta tag i sitt liv: 
 

[Då] tänkte jag att det var lika bra att börja plugga. Först och främst insåg jag 
att jag inte hade skött mina gymnasiestudier. Jag läste in gymnasie-
kompetensen, men det tog sådan tid att det aldrig blev tal om att plugga 
vidare på högskolan.219 

 
Även om viljan och ambitionen att förändra sin livssituation finns, är 
det inte alls någon garanti för att man faktiskt lyckas i sina strävan-
den. Att, som exempelvis John Levén, försöka reparera ett tidigare 
försummade av utbildning är berömligt men det förefaller som att 
uppgiften för många kan upplevas oöverkomlig och att det i slut-
ändan inte leder till någon märkbar förändring vad gäller det dagliga 
livet. 
 

219 Sweden Rock Magazine, nr. 92, april 2012. 
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Sättet karriärer tar slut på 
 
Somliga förefaller helt överraskande stå utan jobb och får erfara att 
karriären av en eller annan anledning plötsligt är över. Vissa forskare, 
som till exempel Wylleman et al. (2004) och Torregrosa et al. (2004) 
menar dock att det är en föråldrad uppfattning att karriärer tar 
plötsligt slut. Inom åtminstone idrottsfältet menar man att det oftare 
handlar om en mer eller mindre utdragen process. Stier (2007:101) 
delar denna uppfattning och redogör för att processen ofta innefattar 
fyra överlappande faser: (a) begynnande tvivel angående ett fortsatt 
aktivt utövande; (b) utforskande och värderande av olika alternativ; 
(c) vändpunkt, då man bestämmer sig samt (d) skapande av en ny 
identitet (jfr Prochaska och DiClementes förändringsmodell, figur 10). 
Den första fasen – begynnande tvivel angående ett fortsatt utövande 
– kan exemplifieras med Björn Borg som efter att ha vunnit den 
kanske förnämsta tennisturneringen av alla – Wimbledon – fem år i 
rad (1976–1980) märkte att det hade skett en förändring i inställning:  
 

…1981, spelade jag återigen final mot [John] McEnroe i Wimbledon. Jag förlorade i 
fyra set. […] Wimbledon 1981 var första gången jag började tänka: Det här är inte 
roligt längre. Jag hade inte den där speciella känslan av att jag till varje pris måste 
vinna. Det spelade ingen roll om jag stod i Badparken i Södertälje eller på center-
courten i Wimbledon. Matchen var inte viktig längre. Efteråt var det helt OK. Jag 
förlorade. Än sen… Det var min sista Wimbledon och jag var inte mentalt motiverad 
längre (Borg 1992:48-51). 

 
Att avslutet för somliga handlar om en utdragen process (Stier 2007) 
framkommer även i Stråhlmans (1997:209) studie där en av de inter-
vjuade säger: ”De sista fem åren som jag höll på så sa jag varje höst 
att nu var det sista året.” En annan av de intervjuade berättar: 
 

…jag skulle ha slutat för tre år sedan, så var ju tanken i förstaläget. Det blev 
ytterligare tre år som aktiv och det [tillbakadragandet] är ju någonting som har 
mognat och tagit tid. […] Nu fick jag chansen att börja ett annat arbete som 
tränare och då var det naturligt att jag slutade som spelare så det är ju en 
skön övergång (Stråhlman 1997:210). 

 
Även om många utövare går igenom den process som beskrivs av 
bland andra Stier (2007) så finns det givetvis exempel på att karriärer 

 629 



faktiskt kan ta plötsligt slut, inte minst inom idrotten där skador 
ögonblickligen eller åtminstone ganska snabbt kan resultera i ett av-
slut. Oavsett hur lång eller kort själva avslutningsprocessen – eller 
karriäravvecklandet – är, har förmodligen sättet på vilket man slutar 
betydelse för hur omställningen upplevs. I anknytning till att avsluta 
den aktiva karriären sammanför Stråhlman (1997:244f) dimension-
erna valmöjlighet och tidslängd, vilket resulterar i följande modell 
(figur 11): 
             
                                             Stor 
                                           
                          
 
                        Valmöjlighet 
                       
 
  
                                    Liten 

             
                          Kort                                    Lång 

 

                              Tidslängd 
 
Figur 11: Fyra olika typer av karriäravslut. Källa: Stråhlman 1997. 
 
Stråhlman (1997:245) ger – i kontexten idrott – exempel på hur de fyra 
olika typerna av avslutande kan gå till. Det är dock värt att notera att 
de olika typerna av avslut är tillämpningsbara även på andra områ-
den, t ex musik. 
     Frivilligt abrupt avslutande kan omfatta den idrottare som på för-
hand bestämmer sig för att omedelbart efter ett visst (tidsmässigt 
relativt närliggande) mästerskap som till exempel SM, VM eller OS 
sluta. För musiker kan detta jämföras med exempelvis pop- eller 
rockband som ger sig ut på så kallad avskedsturné för att därefter 
upphöra med verksamheten. Ett sådant band förefaller vara Judas 
Priest och sångaren Rob Halford säger: 
 

Jag tror att det är dags. Vi är inte det första band som säger farväl, alla kom-
mer dit förr eller senare. Vi kommer att uttala oss mer i början av nästa år 
[2012] men framför allt vill vi inte att folk ska vara ledsna, utan börja fira och 
glädjas över allt det fantastiska vi gjort i Judas Priest (egen översättning)220 

220http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Article&newsitemID=15
2181 
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Ett exempel på hur ett frivilligt abrupt avslutande som idrottare kon-
kret kan gå till ges av en intervjuad före detta idrottare i Stråhlmans 
(1997:248) studie, som berättar: 
 

…jag hade fått ett nytt jobb där jag skrev ett anställningskontrakt, att idrotten 
skall vara slut efter 88, och då stötta de mig till OS 88, och sen där efter 
skulle jag jobba heltid. 

 
Ett annat exempel är den före detta idrottare i Kadlcik och Flemrs 
(2008:259, egen översättning) studie som säger: ”Jag ville tävla i de 
olympiska spelen [OS] och därefter lägga av.” Den före detta skid-
åkaren Gunde Svan utgör ytterligare ett exempel på ett frivilligt 
abrupt avslutande. Förvisso hade han funderat på när och hur han 
skulle sluta som aktiv men själva beslutet kom ändå ganska abrupt: 
 

Efter femmilen [i VM 1991], som Torgny Mogren vann med mig på andra 
plats, satt jag på hotellet i Cavalese i stor beslutsvånda. Hur skulle jag göra? 
Skulle jag sluta nu, direkt, eller skulle jag åka säsongen ut, om inte annat så 
för att vara lojal mot mina sponsorer? Så jag åkte till SM, och det började bra. 
Jag vann 30 km på fantastiska skidor. Men så vrickade jag foten under 15-
kmloppet, hur jag nu kunde göra det på skidor! Tusen tankar för och emot… 
jag hade aldrig tagit ett större beslut. Mitt i SM-veckan 1991 i Timrå var det 
alltså slut med min aktiva tid som skidåkare (Svan 1993:154f). 

 
Ofrivilligt abrupt avslutande handlar ofta inom idrotten om mer eller 
mindre plötsliga skador som av en eller annan anledning omöjliggör 
ett fortsatt utövande (Hickey & Kelly 2008:477), medan det i musik-
branschen inte sällan handlar om att plötsligt bli av skivkontraktet 
och finna att inga andra skivbolag är det minsta intresserade (Barrow 
& Newby 1994:201). Musikern Duff McKagan (McKagan 2012:309f) 
berättar att strax efter det att han hade lämnat Guns N’ Roses upp-
muntrade och stöttade skivbolaget Geffen en solokarriär men innan 
skivan hade hunnit släppas köptes bolaget upp, vilket innebar olika 
typer av förändringar gällande såväl personal som musikaliska prior-
iteringar: 
 

”Så här ligger det till”, sa [den nya] chefen. ”Jag ska på skidsemester och jag 
tänker lyssna på alla planerade skivsläpp med mina ungar. Vi ska avgöra om 
de har någon framtid hos skivbolaget eller inte. Så snart jag kommer tillbaka 
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ska jag underrätta alla. Då tar jag in var och en av artisterna på mitt kontor 
och talar personligen om för dem vad som gäller.” Jag fick aldrig veta vad 
hans jävla ungar tyckte om min skiva. Faktum är att jag aldrig hörde av 
honom igen. På min födelsedag – skivans planerade släppdatum – ringde en 
praktikant från bolaget och lämnade ett meddelande på min telefonsvarare 
om att den inte skulle släppas vare sig idag eller någon annan dag (McKagan 
2012:310f). 

 
Ett ofrivilligt abrupt avslutande framträder i Andersson och Väner-
fors (2012) studie av identitetsförändringar i samband med att en 
aktiv idrottskarriär avslutas. En före detta skidåkare som bara ett år 
efter det stora genombrottet tvingades sluta på grund av skada 
berättar: 
 

…alla identifierade ju mig med skidåkningen. Både folk utifrån och folk i min 
omgivning hade höga förväntningar på mig. Jag var ”han som åker skidor”. 
Jag blev naturligtvis tvungen att berätta för både sponsorer, mina vänner och 
för pressen att jag fått en skada och inte kunde fortsätta min karriär. Det blev i 
sig väldigt psykiskt påfrestande och jag mådde dåligt en lång tid efter det att 
jag fått beskedet från läkarna om att jag inte skulle kunna fortsätta mer. Det 
blev ju ett helt nytt liv för mig mer eller mindre… (Andersson & Vänerfors 
2012:22). 

 
De flesta som omfattas av ett ofrivilligt abrupt avslutande har för-
modligen inte förberett sig på, planerat för eller ens föreställt sig livet 
efter den aktiva karriären och för många av dessa personer kommer 
avslutet som en plötslig chock med stor risk för identitetsproblem. 
     Frivilligt gradvis avslutande handlar vanligtvis om nedtrappning, att 
successivt avsluta karriären, till exempel idrottare som frivilligt väljer 
utövande i lägre divisioner som inte kräver lika mycket engagemang, 
träning och fokusering. Ett frivilligt gradvis avslutande kan eventu-
ellt också inkludera det pop- eller rockband som bestämmer sig för 
att sluta turnera men dock fortsätta att spela in skivor. Eller för all del 
vice versa. 
     Ofrivilligt gradvis avslutande kan vara den idrottare (alternativt 
musiker eller liknande) som märker att prestationerna (alternativt all-
mänhetens och/eller branschens intresse) blir allt sämre/lägre men 
som ändå önskar och försöker att hålla sig kvar på den tidigare nivån 
för utövandet. De vars prestationer (i vid bemärkelse) successivt för-
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sämras är de som också upplever mest problem ifråga om förlorad 
status (Sinclair & Orlick 1993:145). Självklart är det frustrerande att 
inte längre kunna prestera i enlighet med tidigare nivåer och än mer 
frustrerande är det om det samtidigt föreligger stor önskan om att så 
göra, tillsammans med stark identifikation med rollen som profess-
ionell utövare. Idrottare vars prestationer inte längre matchar deras 
tidigare (”normala”) kapacitet tenderar att betrakta detta i termer av 
personligt misslyckande (Sinclair & Orlick 1993:146). Orsaker till ofri-
villigt gradvis avslutande (och medföljande negativa känslor) är – 
åtminstone bland idrottare – inte sällan stigande ålder och olika slags 
förslitningsskador. 
     Bland de utövare som gradvis (frivilligt eller ofrivilligt) – till skill-
nad från dem som abrupt – avslutar sin aktiva karriär är det inte 
ovanligt med ett så kallad förberedande förhållningssätt: 
 

En av de mest betydande åtgärder de intervjuade redogjorde för var ett pro-
aktivt försök att luckra upp idrottaridentiteten. Det var inte någon dramatisk 
förändring i det fysiska engagemanget, de fortsatte att seriöst träna och tävla 
även under det sista året. Vad de däremot gjorde var att medvetet minska 
identifikationen med idrottarrollen och den framskjutna ställning som idrotten 
haft för deras identitet. Michele pratade om att befinna sig i ”övergångsläge” 
och att ”inte vara för involverad i löpningen” för hon var orolig för hur mycket 
hon skulle sakna den. Dan pratade om vilken stor förändring det skulle bli att 
inte längre vara idrottare, om att ”försöka finna förgreningar från simningen för 
att vara redo för tillbakadragandet” (Lally 2000:92, egen översättning).  

 
Även Roderick (2006b:172) uppmärksammar ett slags förberedande 
som innebär att utövare – i detta fall fotbollsspelare – gradvis sänker 
sina förväntningar till en nivå där tillbakadragandet inte blir helt 
oväntat. 
     Ett karriäravslut kan betecknas som en tilldragelse som ”resulterar 
i en förändring i antaganden om sig själv och världen, och därav 
kräver en motsvarande förändring gällande handlande och relat-
ioner” (Schlossberg 1981:5, egen översättning). Cecič-Erpič et al. (2004) 
liksom Alfermann et al. (2004) konstaterar föga förvånande att det är 
mer problematiskt att tvingas sluta än att dra sig tillbaka av egen fri 
vilja. Bland dem som inte vill sluta men ändå tvingas till det av olika 
skäl (t ex ”hög” ålder) kan det uppstå känslor av vara oduglig (inte 
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minst när det handlar om sådant som ligger vid sidan av det tidigare 
yrkesområdet) och somliga får dåligt självförtroende och låg själv-
känsla (Cecič-Erpič et al. 2004). Trots att det är mindre problematiskt 
att sluta av egen fri vilja än av tvång påverkas inte sällan omställ-
ningsprocessen av hur den aktiva karriären har sett ut, vad individen 
har uppnått (Stier 2007). Det visar sig att de som under sin aktiva 
idrottskarriär har lyckats nå de idrottsrelaterande målen (t ex att ta 
medalj i ett stort mästerskap) är mer tillfreds med det nuvarande livet 
som före detta idrottare i jämförelse med dem som inte lyckades med 
sina mål (Sinclair & Orlick 1993:144). De som inte lyckades med sina 
mål är mer benägna att lyfta fram det negativa och prata om 
besvikelser; de förefaller ha svårt att släppa taget om det förflutna 
(Parker 1994:298f). En skidåkare som ganska kort efter den inledande 
karriären tvingades sluta till följd av skada säger: 
 

Jag förknippas fortfarande med min sport. Dock så kan jag ibland känna att 
min identitet ifrågasätts, eller… kanske mest att jag ifrågasätter den. I och 
med att jag aldrig riktigt hann etablera mig inom sporten så känner jag en viss 
frustration över att jag inte fick visa mitt fulla register. Det hänger kvar fort-
farande och jag kan ligga och tänka på det emellanåt (Andersson & Vänerfors 
2012:23). 

 
I fall där personen ifråga har haft en lång och framgångsrik karriär 
kan ett tillbakadragande ses som något naturligt och utövaren kan 
med en sorts ”värdighet” avsluta sitt yrkesutövande (Gearing 1999). 
Att en framgångsrik karriär medför att det är lättare att avsluta det 
aktiva utövandet framkommer också i Stråhlmans (1997:218f) studie. 
En del kan till och med uppleva en frihetskänsla i samband med till-
bakadragandet (Stambulova et al. 2007), då personen får möjlighet att 
kunna ägna sig åt sådant som tidigare inte har varit möjligt på grund 
av utövandet (Warriner & Lavallee 2008). Bland de före detta 
olympiska idrottarna i Stephan et als. (2003:360) studie, vars tillbaka-
dragande sades vara självvalt, fanns en känsla av ett slags fullbord-
ande då deras idrottsliga mål hade blivit uppfyllda. En av de intervju-
ade berättar: 
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Jag hade nått alla mina mål inom idrotten – jag kände att jag hade kommit så 
långt som jag kunde komma – och jag visste att det var dags att dra sig 
tillbaka (Stephan et al.  2003:360, egen översättning).  

 
Somliga som bestämmer sig för att avsluta den aktiva karriären kan 
också uppleva frihetskänslor som kan handla om det behagliga eller 
sköna i att inte längre behöva prestera (Stråhlman 1997:202). 
     Att – som vissa – uppleva känslor av frihet eller lättnad hänger 
ihop med att området och utövandet inte attraherar i samma utsträck-
ning som tidigare, och Woodruff och Schallert (2008:54) konstaterar 
att förändringar i motivation förefaller medföra förändringar i själv-
bild. Sommaren år 2009 meddelade Kenny Jönsson (vid 35 års ålder) 
att han lägger av med ishockey efter 19 säsonger (varav tio i NHL) 
och han säger: ”Jag har tappat motivationen, jag har tappat den här 
riktiga glöden som jag tycker att man behöver för att utföra ett bra 
jobb varje dag”.221 Karriärmässigt har Kenny Jönsson haft stora fram-
gångar som inkluderar bland annat två OS-guld, ett VM-guld och två 
VM-brons. Motivationsbrist framträder även bland idrottare i Stråhl-
mans (1997:119) studie där en av de intervjuade säger: ”Jag kände att 
jag hade absolut inget mål, ingen målsättning… tyckte inte det var 
kul att springa ens.” En annan – internationellt oerhört välmeriterad 
ishockeyspelare – som valde att lägga av (vid 38 års ålder) är Mats 
Sundin som i samband med det sade:  
 

Kroppen är ju sliten, herregud, både fysiskt och mentalt. Det känns rätt [att 
sluta] och speciellt nu när säsongen har kommit igång. De här killarna spelar 
alltså… varannan dag spelar de match i NHL och tränar varje dag så att det 
man känner nu är att det är ganska skönt faktiskt att titta på, och då är det 
helt rätt beslut. Det är det som man har tröttnat på, resorna och tränandet; det 
är vardagen som liksom hinner ifatt en lite.222 

 
En före detta fotbollsspelare i Gearings (1999:53) studie säger i an-
knytning till sitt tillbakadragande vid närmare 40 års ålder att det då 
kändes ”tillräckligt” och att han inte upplevde vare sig sorg eller 
depression i samband med tillbakadragandet. Att tappa motivationen 

221 http://www.hockeysverige.se/news_show_kenny-jonssons-avsked.html?id=7872040. 
222 http://www.tv4.se/1.1243041/2009/10/01/mats_sundin_summerar_karriaren_i_nyhetsmorgon 
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eller glöden beskrivs också av musikern Neil Carter, som har ett för-
flutet i olika professionella rockband: 
 

Jag gav upp helt och hållet. Jag tog en paus från Gary Moore [1952–2011] 
omkring 1989 då han gick vidare för att spela in en blues-skiva och det var 
slutet på vårt samarbete. Om jag ska vara helt ärlig hade jag fått nog av hela 
grejen med turnerande och skivinspelningar, jag visste inte riktigt vad jag ville 
men jag visste att jag inte ville hålla på med det i alla fall. [Jag] insåg att jag 
var 30 år och att jag måste syssla med något så jag började lite smått att 
undervisa [i klassisk musik] och numera är jag heltidsanställd lärare på en 
skola i Brighton. […] Det är konstigt men jag har verkligen ingen önskan alls 
om att syssla med något som har med rockmusik att göra (Popoff 2005b:223, 
egen översättning). 

 
Den mättnadskänsla eller motivationsbrist som framkommer i ex-
emplen ovan noteras också i Stiers (2005:58) studie av före detta 
tennisspelare där en av de intervjuade konstaterar: 
 

Tidigare vaknade man och kände ”kul att det är match idag”, men det sista 
året kände jag att det var roligare att vakna om det var en ledig dag. Man 
hade inte det där riktiga: ”Oj, vad kul det ska bli!”, utan det var mer ”in och 
göra jobbet”. Det var väl då vändningen kom, när jag kände att jag inte hade 
hjärtat med till hundra procent. 

 
En av respondenterna i Stråhlmans (1997:233) studie redogör för ett 
liknande händelseförlopp då denne säger att: 
 

…den där pirrande känslan man hade när man började avtar ju allt eftersom 
åren, plus då att det klart finns andra intressen som tar vid, tidsaspekten på 
det hela. I och med att den känslan försvinner mer och mer då känns det ju 
också att, vad gör jag här, varför håller jag på, det här när man inte har den 
här pirrande känslan, som jag påstår sköna känslan för att göra en grej. 

 
Förutom mättnadskänslor, som kan komma av en lång och fram-
gångsrik karriär, kan upplevelser av olika typer av konflikter, svårig-
heter, motgångar, försämrade prestationer eller rena misslyckanden 
resultera i att den inre motivationen sjunker – det är helt enkelt inte 
lika roligt längre. En före detta idrottare säger: 
 

Man kan säga att det började med försämrande resultat, den känslomässiga 
utmattningen blev uppenbar då prestationerna blev sämre. Man kan säga att 
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de [dvs. sämre resultat och känslomässig utmattning] förstärkte varandra 
(Gustafsson et al. 2008:809, egen översättning). 

 
När utövandet inte längre skänker samma glädje och tillfredsställelse 
tenderar det att medföra en justerad självbild där identiteten och 
utövandet inte längre har samma starka bindning (Woodruff & 
Schallert 2008). Detta i sig leder till en devalvering av utövandet och 
området för detsamma (Gustafsson et al. 2008:809). Ett konkret ex-
empel på detta ges av Martin Bengtsson (2008) som beskriver hur 
hans intresse för och kärlek till fotboll successivt reducerades och del-
vis ersattes av ett musikintresse med nya förebilder och en ny själv-
bild.  
     Lawrie (1980) som intresserar sig för passion argumenterar för att 
passion kan betraktas som energi, inte sällan framställd i termer av 
eld och värme; t ex en brinnande längtan eller en inre eld. ”Energi, 
varav passion är en typ, är inte en känsla. Det är snarare något som 
kan kännas” (Lawrie 1980:113, egen översättning). På samma sätt som 
energi kan förbrukas (t ex energin i ett batteri) kan passion ta slut. 
När passionen – av olika anledningar – tar slut minskar eller upphör 
också intresset för föremålet ifråga. I de många exempel som givits 
ovan vad gäller personer som förlorat motivationen och/eller lusten 
kan vi med Lawries termer tala om brist på energi – det finns helt 
enkelt inte tillräckligt mycket kraft kvar för ett fortsatt engagemang 
med nödvändig intensitet. 
     Det förefaller finnas legitima respektive icke legitima skäl för att 
sluta. De som slutar av mindre legitima skäl – som till exempel att 
man helt enkelt förlorat glädjen i utövandet – klipper förmodligen 
alla band till sin tidigare sysselsättning och lämnar det helt bakom sig 
i betydligt större utsträckning än de som slutar av mera legitima skäl 
(t ex stigande ålder för idrottare, vilket är en tvingade faktor som förr 
eller senare drabbar alla) där kopplingen till det tidigare utövandet 
kvarstår på olika sätt. 
       Oavsett motivationsnivå finns åtminstone inom idrott en med-
vetenhet om att den aktiva karriären inte kan fortsätta i det oändliga 
(vilket i praktiken är detsamma som efter 40 års ålder) och det finns 
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en medvetenhet och kanske också en viss acceptans för att även 
arbetsrelaterade skador mycket väl kan sätta punkt för ett fortsatt 
utövande innan personen ifråga är villig att sluta av egen fri vilja. 
Ålder och skada är faktorer som på sätt och vis ingår i spelets regler 
när det handlar om sport, det är två legitima skäl för att sluta (Cecič-
Erpič et al. 2004).  
 

I vissa fall, särskilt inom manlig lagidrott, betraktas pensionering till följd av 
skada som en olycklig eventualitet men det finns ingen klar bild av en sådan 
situation. Alla är medvetna om att de kommer bli tvingade att dra sig tillbaka 
men det är oklart när, varför eller hur (Torregrosa et al. 2004:39, egen över-
sättning). 

 
Trots att ålder kan vara en påverkande faktor för ”pensionering” 
även i andra branscher av hobbyliknande karaktär upplevs den inte 
som legitim i samma utsträckning, något som framkommer exempel-
vis då kvinnliga skådespelare gör gällande att stigande ålder (i kom-
bination med kön) påverkar karriären negativt.223  
     Oavsett område och omständigheter kring utövandet verkar det 
finnas en stor rädsla för att bli betraktad som en föredetting, vilket 
uppfattas vara en person som håller på för länge, som uppenbart har 
sina glansdagar bakom sig och som nu för tiden är mer eller mindre 
patetisk; en före detta tennisspelare säger: 
 

En föredetting ser jag som en person som håller på att spela fastän han är för 
dålig. Det är som jag skulle spela en match nu – då skulle dom kunna säga 
”vad gör den föredettingen på banan?” (Stier 2005:112). 

 
Inom vissa områden – i synnerhet idrott men kanske även musik – är 
individens värdighet åtminstone delvis sammankopplad med att 
sluta av rätt anledning och vid rätt tidpunkt – ett navigerande som 
inte verkar vara alldeles enkelt. Inte minst idrottare som slutat alltför 
sent eller gjort en misslyckad comeback betraktas i vissa kretsar som 
tämligen patetiska. På motsvarande sätt talas det inte sällan vörd-
nadsfullt om insikten och förmågan att sluta medan man befinner sig 

223 http://www.teaterforbundet.se/Templates/News1.aspx?PageID=e08eb799-b98b-4523-80df-
7915e454cc95. 
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på den så kallade toppen. Eventuellt kan Gunde Svan (längdskidor) 
stå som exempel på en idrottare vars avslut skedde vid rätt tidpunkt 
och vars idrottsliga karriär inte har fläckats av misslyckade come-
back-försök. Eventuellt kan Björn Borg (tennis) exemplifiera det mot-
satta, då hans (två!) försök till comeback – närmare tio år efter den 
aktiva karriärens avslut – dels uppfattades vara grundade i ekonom-
iska skäl vilka inte anses vara legitima, dels var minst sagt miss-
lyckade idrottsligt sett. 
 

Ekonomiska aspekter och sysselsättningsproblematik 
 
Enligt en rapport från det skotska fotbollsspelarfacket är det färre än 
en procent av de professionella fotbollsspelarna som inte kommer att 
behöva ett annat arbete i framtiden för sin försörjning (McGillivray & 
McIntosh 2006:372). För en förkrossande majoritet är alltså den eko-
nomiska ersättningen från den aktiva perioden (som i genomsnitt inte 
varar i särskilt många år) långt ifrån tillräcklig för att personen ifråga 
ska klara sig ekonomiskt under de resterande åren som ”före detta” 
fotbollsspelare. Kurre Hamrin, legendarisk fotbollsspelare som spel-
ade hela 15 år (1956–1971) i Italiens högsta division (serie A), säger: 
 

En del tror förstås att jag badar i pengar efter en så lång proffskarriär, men på 
den tiden handlade det inte om samma svindlande summor som i dag. Jag 
tjänade mycket bra, men inte så att det går att leva resten av livet på bara 
dom pengarna. Därför är jag glad att jag började jobba så smått redan innan 
jag slutade spela. Det är en hel del före detta proffs som bara blir sittande 
efter karriären och inte vet vad dom ska göra. Man måste förbereda sig för 
tiden efteråt också (Karlsson & Thylin 1996:67). 

 
Årligen blir uppskattningsvis 200 till 300 fotbollsspelare i de skotska 
ligorna av med sina jobb som professionella spelare (McGillivray 
2006) och majoriteten av dessa har av allt att döma skrala akademiska 
kvalifikationer. Inte minst med tanke på framtiden för de enskilda 
individer som i tämligen unga år plötsligt en dag upptäcker att de 
saknar såväl arbete som tillräcklig utbildning, har det propagerats för 
utbildningsinsatser av olika slag. McGillivray (2006:36, egen översätt-
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ning) är svagt optimistisk och tycker sig ana en viss förändring bland 
fotbollsspelare vad gäller synen på traditionell utbildning: 
 

Trots att alla försök att initiera kulturell förändring per definition är en långsam 
process visar forskningsresultat att genom att införa omsorgsfullt utformade 
insatser, särskilt riktade till olika faser av förändring, kan professionella fot-
bollsspelare uppmuntras att delta i meningsfullt lärande under hela sin aktiva 
fotbollskarriär. 

 
Det ska inte förnekas att somliga idrottare (liksom pop- och rock-
musiker, författare och skådespelare) lyckas tjäna ihop en förmögen-
het under den aktiva karriären, som gott och väl räcker livet ut (och 
som medför att personen ifråga inte behöver ett annat arbete för att 
klara sig) men ”många professionella idrottare tjänar förhållandevis 
lite pengar” (Eitzen 2001e:262) – i synnerhet om inkomsterna slås ut 
över en livstid. Allmänheten som eventuellt läser om hur den ena och 
den andra kommer att tjäna, tjänar eller har tjänat stora pengar på sitt 
utövande tänker förmodligen inte på att summorna för många inte är 
särskilt stora om individen tvingas leva enbart på dessa intjänade 
pengar under det resterande livet efter den aktiva karriären. Det 
säger sig självt att det krävs ett sparkapital på åtskilliga miljoner 
kronor om individen ifråga misslyckas med att dra in ytterligare 
pengar, förslagsvis genom annat arbete. I sammanhanget med gigant-
iska löner och andra ekonomiska ersättningar (t ex reklamintäkter) är 
viktigt att poängtera att de som figurerar i dessa redogörelser utgör 
en marginell andel av alla de som får betalt för att till exempel spela 
fotboll eller ishockey. Det är inte heller bara den ekonomiska 
aspekten som är av intresse när den aktiva karriären tar slut utan 
också vad personer ska sysselsätta sig med framöver; hur de ska 
finna ett meningsfullt sätt att fördriva tiden på, oavsett hur den 
privatekonomiska situationen ser ut. 
     Vad ska man då göra när karriären är över, eller åtminstone går på 
sparlåga? Många rockband som med lätthet fyllde stora arenor under 
1970-talet och/eller 1980-talet och som upplevde enorma framgångar 
får numera (i den mån de fortfarande är aktiva) oftast nöja sig med att 
spela på betydligt mindre ställen för sannolikt avsevärt lägre gage. De 
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här rockbanden genererar i jämförelse svalt publikintresse och få, om 
någon förväntar sig att de än en gång ska erövra världen. Somliga 
anser det vara patetiskt att till synes krampaktigt hålla kvar vid den 
levnadsbana som inte längre genererar vare sig några större inkomst-
er eller någon större stjärnglans, men frågan kvarstår – vad ska de 
göra istället? Denna fråga berörs också av Åsa Sandell – i kontexten 
boxning – och hon säger: 
 

Här finns boxarna som har en massa framgångsrika år bakom sig och borde 
ägna sitt liv åt något annat. Men vad? Några tusen dollar för en match är 
frestande när inkomsterna är ringa. Kanske vill man upp i ringen igen för att 
boxaridentiteten är svår att släppa. Det är knivigt att finna ett starkare ramp-
ljus och en större adrenalinkick någon annanstans. Segersviten ersätts av 
förlust efter förlust efter förlust… Den dalande stjärnan blir slagtåligt kött åt 
den uppåtstigande (Sandell 2009:131). 

 
I sina memoarer berättar sångaren Ozzy Osbourne att han år 1992 be-
stämde sig för att lägga av med musiken då han kände sig fångad i ett 
ekorrhjul. Tjugofem år av ständigt turnerande endast avbrutet för 
skivinspelningar hade medfört en minskad entusiasm och motiv-
ation, men livet som pensionerad rockstjärna uppfyllde inte förvänt-
ningarna:  
 

Så snart jag kände mig bättre blev jag uttråkad. Oerhört uttråkad. […] Jag 
började tänka på alla räkningar, utgifter och omkostnader, och att allt numera 
togs från mitt sparkapital. Och så började jag fundera på om jag verkligen ville 
pensionera mig vid 46 års ålder. […] Vad jag försörjer mig på är ändå inget 
arbete, men om det nu skulle vara det så är det världens bästa jobb, helt klart 
(Osbourne & Ayres 2009:328f, egen översättning). 

 
Det finns fler exempel på personer som av olika anledningar har 
bestämt sig för att dra sig tillbaka men som efter en tid återvänder till 
ett aktivt utövande. Ett sådant är sångaren Paul Di’Anno som efter en 
tid av självvald musikalisk inaktivitet bestämde sig för att åter ta upp 
musicerandet: 
 

Jag tror att det var på grund av tristess, för trots alla mina tankar på att helt 
sluta med musik var det egentligen aldrig fråga om att jag skulle ägna mig åt 
något annat. När allt kommer omkring, vad annat skulle jag kunna göra? 
Legosoldat? Vapensmugglare? Hallick? Det är inte pengarna, inte brudarna, 
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inte drogerna. Som jag sagt tidigare, känslan man får när tusentals ungdomar 
skriker ens namn är något som man bara inte kan motstå. […] Skälet till att 
alla dessa gamlingar kliver upp ur rullstolen och klämmer sig ner i ett par 
skinnbyxor år efter år har ingenting med pengar att göra. De flesta av dem är 
så rika att deras besparingar skulle kunna sänka Isle of Wight, så det är inte 
därför. Jag är säker på att de känner precis som jag, att de helt enkelt inte 
kan föreställa sig att dra sig tillbaka (Di’Anno 2010:186, egen översättning).  

 
Att det kan vara svårt att ge upp sin levnadsbana oavsett ekonomiska 
omständigheter vittnar även Ace Frehley (vid tidpunkten gitarrist i 
Kiss) om när han säger: ”Ekonomiskt sett skulle jag kunna sluta i 
morgon och aldrig mer behöva arbeta, men jag skulle förmodligen bli 
galen. Just nu [1978] gillar jag att spela rock mer än något annat” 
(Leaf & Sharp 2003:86). I stort sett detsamma anser Keith Richards 
(gitarrist i Rolling Stones) som i sina memoarer skriver: 
 

Folk säger: ”Varför lägger du inte ner?” Jag kommer inte kunna pensionera 
mig förrän jag kolar. Jag tror inte de riktigt förstår vad jag får ut av det här. 
Jag gör det inte för pengarna eller för er. Jag gör det för mig (Richards & Fox 
2011:226f). 

 
En boxare i Weinberg och Aronds (1952:469, egen översättning) studie 
sammanfattar på ett mycket bra sätt vad det hela handlar om då han 
säger att ”det är svårt att sluta, man har boxningen i blodet och det 
går inte att bli av med det.” Somliga, åtminstone inom konstnärliga 
områden, som har lyckats tjäna tillräckligt mycket pengar kan vara 
betydligt mer selektiva (inom ramen för utövandet) och har numera 
möjligheten ägna sig enbart åt sådant som skänker personlig tillfreds-
ställelse. Ett sådant exempel är gitarristen Ritchie Blackmore som 
sedan många år tillbaka har lämnat den högljudda rockmusiken 
bakom sig till förmån för mer lågmäld renässansinspirerad musik; 
Blackmore, som dessutom gärna vill ha tid över till annat än turner-
ande och skivinspelningar, säger att:   
 

…de royalties jag får från Deep Purple och Rainbow medför att jag kan ha ett 
fantastiskt liv. Jag behöver inte arbeta en enda dag till i hela mitt liv och kan 
ända leva gott. Numera håller jag bara på med det som ger mig glädje och till-
fredsställelse (Bloom 2008:351, egen översättning). 
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Det är emellertid långt ifrån alla som så småningom hamnar i en 
position där de dels inte behöver arbeta, dels kan ägna sig åt utöv-
andet på valfri nivå med valfri inriktning. Fahlström (2001:85) adress-
erar frågan om livet efter den aktiva karriären för idrottare och 
skriver: 
 

…vad ska en elitspelare göra i slutet av sin karriär? Vilka alternativ finns? För 
spelare på elitnivå är ishockey ofta ett jobb på hel- eller deltid. Många av dem 
har säkert inte skaffat sig någon vidareutbildning under idrottskarriären och 
då kan coachsysslan säkert vara ett bra alternativ. 

 
Förutom att ett arbete som tränare, talangscout, spelaragent eller likn-
ande kan passa med tanke på personens erfarenheter och kunskaper 
inom området samt eventuella svårigheter på den mera reguljära 
arbetsmarknaden finns också en tydlig koppling till det personliga 
intresset eller till och med passionen. Före detta ishockeyspelaren 
Tomas Jonsson (som har spelat 203 landslagskamper och vars merit-
lista innefattar 1 SM-guld; 2 Stanley Cup-vinster; 1 OS-guld; 1 OS-
brons; 1 VM-guld; 4 VM-silver; 1 VM-brons) berättar följande i an-
knytning till att den aktiva karriären avslutades: 
 

Beslutet att fortsätta jobba med hockeyn kom direkt efter att jag lade skrid-
skorna på hyllan. Jag har varit tränare i flera olika klubbar, bland annat 
Brynäs och Leksand. Det var klart att man funderade på att ha en annan 
karriär, men hockeyn kändes roligast.224 

 
Även om de flesta tränare (och många personer med andra arbets-
uppgifter inom idrottens område) har en bakgrund som före detta 
aktiv utövare kan inte idrotten fånga upp alla dem som årligen blir 
tvungna att avsluta sina karriärer. Förvisso kan man hävda att idrott-
en är exceptionellt bra på att ta hand om ”de sina” genom olika typer 
av arbeten i klubbar, på förbund och liknande; förmodligen mycket 
bättre än andra områden av hobbyliknande karaktär. I detta avseende 
talar Fahlström (2001:187) om ett slutet och reproducerande system. 
Ett exempel på detta är ishockeyklubben Färjestad BK där ett antal före 
detta (framgångsrika) spelare såsom Håkan Loob, Thomas Rund-

224 Aftonbladet 2012-05-13. 
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qvist, Tommy Samuelsson, Kjell Dahlin, Roger Johansson, Claes 
Eriksson, Anders Steen, Jörgen Jönsson, Mathias Johansson, samtliga 
har erbjudits arbete i klubben efter den aktiva karriären.  
     En del spelare har – eller åtminstone hade – möjligheten, och inte 
minst klokheten, att förhandla sig till ett löfte om ett framtida arbete i 
idrottsklubben efter den aktiva karriären, möjligtvis i utbyte mot en 
lägre ekonomisk ersättning som aktiv ishockeyspelare. De flesta, om 
inte samtliga, av dessa personer var förmodligen ganska medvetna 
om de framtida svårigheterna att finna ett attraktivt ordinärt arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden. I en artikel i tidningen NWT angå-
ende ishockeyspelares löner diskuteras även förekomsten av att 
gamla trotjänare sedermera fått arbete i föreningar och klubbar, något 
som inte minst gäller Färjestad BK:s klubbdirektör Håkan Loob: 
 

Håkan Loob kom själv in i klubbens organisation den vägen. Han anställdes 
direkt efter avslutad karriär, fick börja på marknadsavdelningen, gick vidare till 
sportchefsjobbet [vilket också de före detta spelarna Thomas Rundqvist och 
Jörgen Jönsson har haft] och är sedan flera år klubbdirektör. [Loob själv 
säger:] Jag hade aldrig anställt Håkan Loob idag. Då kunde jag bara hockey. 
Det ställs mycket högre krav på medarbetare på viktigare poster inom 
organisationen i dag. Det krävs att man har en skolning.225 

 
I samband med konstaterandet att det inte är tillräckligt att ha varit 
framgångsrik (och/eller lojal) i sitt idrottsutövande för att erbjudas 
arbete i klubben anser Håkan Loob att fler borde studera vid sidan av 
arbetet som ishockeyspelare för att skaffa sig ”en stabil grund att stå 
på för framtiden.”226 Den tid då man eventuellt oreflekterat ansåg att 
en excellent idrottare mer eller mindre automatiskt var en god till-
gång inom branschen (t ex i föreningar eller förbund) förefaller vara 
över. Det finns inga garantier för att en skicklig och framgångsrik 
idrottare kommer att fungera i en roll som till exempel tränare (Lear 
& Palmer 2007), vilket är en förhållandevis vanlig och närliggande 
”yrkesutveckling” för i synnerhet idrottare. Och vad är det som säger 
att en förslagsvis skicklig ishockeyspelare blir en bra företagsledare, 
marknadsförare eller administratör – även om arbetet ifråga finns 

225 NWT 2011-04-27 
226 NWT 2011-04-27 
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inom idrottens område? Även tiden då lång och trogen tjänst som 
aktiv idrottare kunde belönas med en anställning – i vilken individ-
ens konkreta bidrag till verksamheten förmodligen var av under-
ordnad betydelse – förefaller till stor del vara över. I Håkan Loobs 
uttalande ovan ligger även en implicit kritik gentemot den egna 
klubben och möjligtvis ett implicit ifrågasättande av vissa kollegors 
(dvs. de före detta aktiva ishockeyspelarnas) kompetens att klara av 
de arbetsuppgifter klubben har anställt dem för att utföra. Fahlström 
(2001:195) tar också upp denna problematik och konstaterar att: 
 

…goda spelare kan bli coacher ibland utan någon annan merit än sin spelar-
bakgrund. Framgångsrika spelare eller coacher kan få befattningar som 
sportchef, klubbdirektör, manager och liknande. Men många gånger saknar 
de den special-kompetens som behövs t ex tränarutbildning, utbildning i eko-
nomi, marknadsföring, organisationsteori och ledarskap. 

 
Att vissa före detta idrottare med nästintill automatik får arbete som 
till exempel tränare efter den aktiva karriären lyfts även fram av Lear 
och Palmer (2007:25, egen översättning) som konstaterar:  
 

Det är sannolikt så att den uppmärksamhet de hade som spelare har lett till 
att de har fått dessa tränaruppdrag utan att ha visat prov på tränarförmåga.  

 
Det är dock på plats att påpeka att ett arbete som till exempel tränare 
inom idrottens värld (oavsett om individen har en bakgrund som 
aktiv eller inte) också karaktäriseras av stor osäkerhet och stundtals 
enorm press. Om laget inte presterar i enlighet med ambitioner och 
förväntningar får ofta tränaren sparken. Lear och Palmer (2007:28, 
egen översättning) konstaterar att: 
 

…om spelarna inte presterar och visar resultat kan tränare och lagledare få 
sparken av ledningen och tvingas bort från klubben. Den här sortens miss-
lyckande är både offentligt och socialt stigmatiserande då en tränares merit-
lista är till allmän beskådan, i synnerhet då tränaren ifråga letar efter jobb hos 
någon annan klubb. 

 
Drygt halvvägs in på elitseriesäsongen 2011/12 hade fyra tränare – 
Per-Erik Johnsson i Timrå IK; Hans Särkijärvi i Linköping HC; Nicklas 
Czarnecki i Färjestad BK och Hardy Nilsson i Djurgården IF – fått lämna 
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sina jobb på grund av otillräckliga prestationer från lagens sida. 
Niklas Wikegård – numera expertkommentator – säger med anled-
ning av sin tidigare karriär som ishockeytränare: 
 

En reflektion så här i efterhand är att hockeyklubbarna inte tar hand om sina 
ledare ordentligt, att de inte förbereds på andra karriärer, inom eller utom för-
eningen. Jag skulle själv ha behövt större stöd och utbildning under den tid då 
jag var tränare. Nu när jag lämnande hockeyn hade jag ingenting förutom 
mina erfarenheter från hockeyn (Wikegård 2011:143). 

 

Emotioner och identitet 
 
Det är inte bara sysselsättningsproblematiken – och eventuella eko-
nomiska bekymmer – som aktualiseras i samband med ett karriär-
avslut. Sommaren 1985 upphörde bandet Gyllene Tider som hade varit 
omåttligt populära under några år och trummisen Micke ”Syd” 
Andersson kommenterar slutet på följande sätt: 
 

Det blir en stor tomhet som drabbar en. Plötsligt försvinner allt. Du har varit så 
starkt förknippad med något och så är det bara borta. Du står där och undrar 
vem du är, vad du vill (Bogerius 2008:149). 

 
Liknande upplevelser framkommer i Stråhlmans (1997:187) studie av 
bland annat elitidrottskarriärens upphörande: 
 

…det [är] en livsstil att gå till träningen, på helger är det matcher och så, och 
helt plötsligt är det borta. Jag pratade med några gamla elitspelare för en 
vecka sedan, en tyckte att var jobbigt… Jag tror att det känns jobbigt. Man 
har svårt att inse att du är över 30 nu, inte får vara med. Under 15 år så har 
det liksom varit din vardag. 

 
Som människor har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, men 
förmodligen är det få personer som regelbundet funderar över så-
dana saker. När livet går sin gilla gång uppkommer förmodligen 
inget större behov av ett sådant analyserande. Dessutom kan det vara 
svårt att komma fram till ett konkret och tydligt svar på frågan vem är 
jag? Harding et al. (2010:160) argumenterar för att självet, vilket vi 
benämner ”den jag är” alltid är villkorat och instabilt. Vad det be-
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tyder är helt enkelt att omständigheter och händelser omkring oss på-
verkar vilka vi är och utmejslandet av vem jag är, är en ständigt 
pågående process. För de som har haft en tydlig identitet genom sitt 
utövande som musiker, idrottare, konstnär, författare, skådespelare 
och så vidare, uppkommer ofta en förvirring angående vem man är 
då utövandet inte längre kan förse personen ifråga med en klar 
identitet och tydlig självbild. Den före detta professionella fotbolls-
spelaren Magnus Hedman berättar följande i inledningen på sina 
memoarer: 
 

Jag vet nu att jag inte är den ende idrottaren som ställdes alldeles rådvill när 
karriären var över. Idrottsvärlden behärskade jag fullkomligt. Men när ljuset 
släcks måste man gå in i en annan värld med okända villkor. Jag var van vid 
att träna extremt hårt och se till att passa in i ett lag. Hela min ungdom prägl-
ades av viljestyrka och disciplin – och av nödvändigheten att försaka mycket 
av det som andra ungdomar gjorde, som gav dem en bredare erfarenhet och 
stillade deras nyfikenhet. Då, på vägen upp och under åren som proffsspel-
are, hade jag ingen aning om vad viljan att bli bäst skulle kosta mig senare i 
livet (Hedman & von Sydow 2012:8f). 

 
Även den före detta brottaren Frank Andersson berör i sina memo-
arer hur livet efter den aktiva elitidrottskarriären var problematiskt, 
hur det kändes innehållslöst och mer eller mindre meningslöst: 
 

Jag ägnade ju elva år av mitt liv åt brottning på allra högsta nivå. Jag 
behövde inte tänka så mycket, ta ansvar för vardagssaker och så. Jag levde 
som i en kokong med träningsläger och turneringar. När jag sen slutade så 
kom jag inte ut som en flygfärdig fjäril. Jag kom ifatt verkligheten och visste 
inte vad jag skulle göra. […] Jag var liksom apatisk då, levde day by day och 
sket mer eller mindre i vilket. Men jag hade ingen dödslängtan, jag var mer 
likgiltig. Jag klarade ju av det men det är ren och skär tur. Men oj vad jag är 
glad för det idag. Jag tror tyvärr att det är många elitidrottsmän som hamnar i 
liknande tillstånd, det är nog vanligare än vad man tror (Andersson & Langer 
2011:96 & 156). 

 
Kerr och Dacyshyn (2000:122) har kommit fram till att ett tillbaka-
dragande eller en pensionering – från i detta fall elitidrott – vanligtvis 
kan beskrivas i tre faser: (a) tillbakadragande; (b) ingenmansland; (c) 
nystart. Tillbakadragande står för det konkreta avslutet, dvs. den speci-
fika tidpunkt som markerar att individen ifråga inte längre är en 
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aktiv utövare. Ingenmansland är den fas som följer det konkreta be-
slutet att lägga ner det aktiva utövandet (som förvisso kan vara fri-
villigt eller påtvingat i varierad utsträckning) och kännetecknas ofta 
av förvirring och osäkerhet. I denna fas uppkommer inte sällan frågor 
angående vem man är, var man befinner sig och vad som kommer att 
hända. Många upplever sig sakna kontroll över sin tillvaro och sitt liv 
i och med svårigheter att upptäcka, identifiera och staka ut en rikt-
ning för framtiden. Känslomässigt kan denna fas beskrivas i termer 
av att befinna sig i ett vakuum, mellan två världar eller planlöst flyta 
omkring.  
     För att kunna ta sig vidare från det så kallade ingenmanslandet är 
en sorts nyorientering (reorientation) nödvändig, i vilken personen 
ifråga ägnar sig åt ett tillbakablickande där han eller hon analyserar 
och dekonstruerar sina idrottsliga (eller i förekommande fall musikal-
iska, konstnärliga, litterära) erfarenheter. I korthet handlar det om en 
frigörelseprocess som även kan innefatta ett läkande i såväl fysisk 
som psykisk mening. Denna process kan avslöja eller ifrågasätta 
sådant som man som aktiv utövare inte reflekterat över tidigare efter-
som det var något man tog för givet – dvs. en starkt integrerad del i 
utövandet och identiteten. En nyorientering kan bestå av att den före 
detta aktiva utövaren nu plötsligt inser hur han eller hon betraktades 
och behandlades som en vara eller ett köttstycke eller ett litet barn, 
med begränsat utrymme för eget tänkande och egna beslut; hur man 
förväntades att ovillkorligt lyda personer i ledande ställning (ex-
empelvis tränare och lagledare); hur utövandet i sig begränsade eller 
omöjliggjorde ett agerande för att underlätta det kommande livet 
efter den aktiva karriären (exempelvis formella studier); hur man för-
väntades vara gränslöst lojal mot en arbetsgivare som utan skrupler 
gör sig av med den som inte längre är lönsam eller användbar; hur 
man ”förvägrades” utveckla färdigheter som är användbara i världen 
utanför idrotten. Och så vidare. Det är emellertid viktigt att uppmärk-
samma att denna nyorientering inte enbart handlar om att lyfta fram 
allt det negativa, utan snarare om att utveckla en mera nykter syn på 
utövandet och området, där man också tillåts glädjas över de erfaren-
heter och prestationer som idrottandet har medfört.  
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     En nystart handlar om att lägga det förflutna bakom sig och på-
börja det oundvikliga livet utan – i detta fall – idrotten. Det handlar 
om sådant som att upptäcka och utveckla nya intressen; bestämma 
sig för ett alternativt yrke eller någon specifik utbildning; skaffa nya 
vänner utanför det tidigare området och så vidare. Emellertid kan det 
vara lättare sagt än gjort att smärtfritt ta sig igenom de ovanstående 
faserna. 
     För utomstående personer som inte har befunnit sig inom området 
ifråga är det lätt att underskatta de bekymmer och svårigheter som 
följer med ett tillbakadragande (Balague 1999:95). Enligt Lally och 
Kerr (2008) upplever många före detta utövare det problematiskt att 
finna ett nytt intresse som upplevs lika meningsfullt för deras själv-
bild. I Lally och Kerrs (2008:45, egen översättning) studie säger Steven 
– pappa till en före detta elitgymnast – följande om sin dotter: ”Jag 
tror att hon känner sig vilsen utan utmaningen och spänningen som 
finns inom gymnastiken. Var annars ska hon hitta den?” Warriner 
och Lavallee (2008:306, egen översättning) berättar om avslut som 
djupt traumatiska för enskilda individer: 
 

Både Lucy och Sophie beskrev sitt tillbakadragande från sporten som ”en 
mardröm.” Abbie kände sig tom och förtvivlad, och Amy liknande upplevelsen 
med att förlora en nära vän. De här utsagorna antyder att deras liv, utan 
gymnastiken, uppfattades tomma.  

 
En av de intervjuade i Lallys (2007:95, egen översättning) studie säger 
följande om tillbakadragande från ett aktivt idrottsutövande: 
 

Jag vill säga att identitetskris är en underdrift. I stort sett allting i mitt liv för-
ändrades, allt som jag identifierade mig med var borta. Jag var tvungen att gå 
vidare. Det var extremt jobbigt. 

 
Oavsett om det rör sig om ett plötsligt karriäravslut eller en mer lång-
dragen process kan det aktiva upphörandet vara förenat med känslor 
av tomhet, sorg, saknad och osäkerhet (Stambulova et al. 2007), och 
det förefaller inte vara alldeles enkelt att skapa, alternativt återskapa, 
en mera vardaglig eller ”normal” tillvaro då ett fortsatt utövande inte 
längre är möjligt eller aktuellt på grund av olika omständigheter. 
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Weinberg och Arond (1952:469) konstaterar att den ekonomiska för-
lusten åtföljs av ett degraderande av individens status, vilket leder till 
tillfälliga eller långvariga emotionella svårigheter i samband med an-
passningen till en ny livssituation. En före detta fotbollsspelare i 
Gearings (1999:50, egen översättning) studie säger: 
 

Jag har varit lite deprimerad men jag tror att jag håller på att förlika mig med 
det mer och mer. Det handlar helt enkelt om att hitta något annat att göra, 
ersätta det man hade med någonting annat även om det inte kommer att bli 
detsamma… 
 

Somliga som befinner sig i rampljuset bekymrar sig för vad som ska 
hända och hur det kommer att bli när strålkastarna slocknar (Torre-
grosa et al. 2004). Det handlar inte bara om ett eventuellt inkomst-
bortfall och en eventuell sysselsättningsproblematik, utan också om 
aspekter rörande sådant som social samhörighet, bekräftelse, upp-
skattning, status och inte minst identitet. Den före detta ishockey-
målvakten Ken Dryden berättar följande angående förekomsten av 
att vara ishockeyspelare: 
 

Vi har känt oss speciella större delen av våra liv. Det började med hockeyn. 
Som tonåringar var våra namn och foton med i lokalpressen; vi hade hockey-
jackor som bara de bästa spelarna i de bästa lagen hade; våra föräldrar 
hejade högljutt på från läktaren. […] På gatorna, inne på restauranger och på 
teatrar blir man identifierad, utpekad och pratad om, lika naturligt som att 
diskutera vädret (Dryden 2005:158, egen översättning). 
 

För de vars utövande också är deras passion har en identitet skapats 
som i mångt och mycket är helt baserad på utövandet. De som har en 
passion för att exempelvis spela fotboll spelar inte bara fotboll, de är 
fotbollsspelare (Vallerand et al. 2008). På liknande sätt uppfattar 
skådespelare sig själva; de flesta har alltid drömt om att bli skåde-
spelare, anta en bohemisk livsstil och de gör ingen skillnad mellan 
arbetslivet och privatlivet (Haunschild & Eikhof 2009:167). Becker 
(1951:137) påpekar att yrkesmusiker (i likhet med andra, såsom pro-
fessionella idrottare) har en uppfattning om de skiljer sig markant 
från andra människor och att de också i viss mån upplever sig vara 
”bättre” än andra; en före detta musiker säger:  
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Det kan jag säga; musiker är inte som andra människor. De pratar annor-
lunda, de beter sig annorlunda, de ser annorlunda ut. De är helt enkelt inte 
som andra människor, så är det bara… Det är svårt att lämna musikbranchen 
för man känner sig så olik andra. Musiker lever ett exotiskt liv, som i en 
djungel eller något. När de börjar är de helt vanliga grabbar från småstäder – 
men när de kommer in i det livet förändras de. Det är som en djungel, förutom 
att deras djungel är en varm överfull buss. Om man lever det livet länge nog 
blir man faktiskt helt annorlunda (Becker 1951:137, egen översättning). 
 

Detsamma framkommer i Merriam och Macks (1960:211f, egen över-
sättning) studie av jazzkulturen: 
 

Sammanslutningen inom jazz (the jazz community) kännetecknas av en rad 
tydliga beteendemönster som nästintill undantagslöst samlas kring ett centralt 
tema – avskildheten från det övriga samhället, en avskildhet som på en och 
samma gång är mental, social och fysisk. Därav tenderar jazzmusikern att 
”endast dricka på barer för musiker, endast gå på fester för musiker, endast 
bo på hotell där musiker bor, och så vidare…”227 och detta anknytande till sin 
egen sort går till överdrift. Därtill existerar det en uppfattning om att musiker 
inte är som andra människor och till följd av sin konstnärliga kreativitet och 
livsstil är de bättre än andra människor. 
 

Det är något speciellt med att försörja sig som musiker, konstnär, 
skådespelare, författare, idrottare och så vidare och det verkar också 
som att det medför en uppfattning om att man själv är speciell; inte 
alls som andra. Ägaren till en modellagentur säger att ”folk tror att 
de, eftersom de är i modebranschen, är speciella och det är de också 
men bara för att kulturen gör dem speciella” (Neff et al. 2005:314, egen 
översättning). 
     Om det är så att utövandet liksom utövaren upplevs som något 
extraordinärt – både av andra och av sig själv – är det lätt att förstå 
hur det kan komplicera ett tillbakadragande. En före detta gymnast 
bekänner att ”det existerade inget annat för mig förutom gymn-
astiken, så när den inte längre fanns hade jag ingenting… jag kände 
mig helt vissen” (Warriner & Lavallee 2008:307, egen översättning). Det 
förefaller som att identiteten – justering och reformering – inte alltid 
är synkroniserad med den faktiska övergången från exempelvis 
idrottare eller musiker till något annat (Stephan et al. 2003). Annor-

227 ”Understanding the jazz musician: The artist and his problems” Jazz Today, II (March 1957). 
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lunda uttryckt släpar identiteten efter, vilket konkret illustreras av en 
idrottare som nyligen avslutat sin aktiva karriär och säger: ”När jag 
presenterar mig själv beskriver jag mig fortfarande som bågskytt” 
(Stephan et al. 2003:362, egen översättning). En före detta brottare i 
samma studie berättar: 
 

Jag har en viss tendens att resonera utifrån min ställning som idrottare, som 
om jag fortfarande vore det trots att jag inte är det. Jag har svårt att intala mig 
själv att jag numera har ett annat jobb med en ny status. Det är som att jag 
befinner mig mellan två stolar och samtidigt vet att jag måste sätta mig på 
den andra (Stephan et al. 2003:362, egen översättning). 
 

Coakley (1983:9f) anser att före detta idrottare inte borde se sitt nu-
varande liv som misslyckat på grund av sådant som att de inte längre 
kan byta bil varje år, semestra på exotiska platser eller regelbundet 
läsa om sig själv i tidningen. Enligt Coakley är det inget fel i att vara 
föreståndare för en bar eller återvända till skolbänken eller börja som 
tränare för ett high school-lag på en liten ort – de här personerna åter-
går helt enkelt till att likna dem de var innan deras idrottsliga karriär 
tog fart. Vad Coakley eventuellt förbiser är passionens kraft samt att 
det sannolikt inte går att bara ”radera ut” den aktiva tiden (som 
idrottare, musiker, skådespelare etc.) ur minnet och från identitetsfor-
mandet på ett sådant sätt att man utan problem kan bli den person 
man var innan. Som stöd för ett sådant antagande påvisar Robidoux 
(2001:188, egen översättning) att ”då spelare träder in i ishockeyns 
värld genomgår de övergångsriter och utvecklas till att bli något 
annat än de var vid inträdet.” 
     För många som försörjer sig på att exempelvis spela rockmusik 
eller fotboll finns ingen egentlig önskan om att försörja sig på något 
annat. Mason (1993:28, egen översättning) konstaterar att ”före detta 
proffs säger att ingenting slår [fotbolls-]spelande och de anpassar sig 
aldrig till livet utan det.” Även i Stephan et als. (2003) studie fram-
kommer det att tillvaron efter en professionell idrottskarriär inte kan 
mäta sig med tillvaron som aktiv utövare.  
     Bland dem som har kunnat försörja sig på sin passion förefaller det 
finnas en viss känsla av att en framtid i ett mera traditionellt arbete 
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upplevs sakna mening; en före detta idrottare berättar: ”Livet är inte 
detsamma, det är annorlunda. Tidigare fanns det olika evenemang 
under säsongen att fokusera på och det var dessa som jag alltid höll 
på att förbereda mig inför” (Stephan et al 2003:364, egen översättning). 
Det är förmodligen inte särskilt svårt att förstå hur träning och upp-
laddning inför sådant som slutspel, SM, EM, VM och OS skiljer sig 
väsentligt från det vardagliga livet på kontoret, i butiken eller i 
fabriken. Det nuvarande yrkeslivet upplevs av somliga som en ändlös 
lunk utan något tydligt mål, varpå en känsla av meningslöshet in-
finner sig. En annan av de intervjuade i Stephan et als. (2003:364, egen 
översättning) studie säger angående sitt nuvarande arbete: ”Jag gör 
framsteg, jag lär mig en hel del men till vilken nytta? Jag kan inte se 
poängen, varför anstränga sig?” 
     Lavallee och Robinson (2007) konstaterar att det är vanligt att de 
som helt har baserat sin identitet på sitt utövande får problem an-
gående sin självbild – vem de är och vad de ska göra – när karriären 
är över och för många handlar det om att med tvång distansera sig 
själv från det förflutna för att kunna anpassa sig till en ny livs-
situation. För somliga är det viktigt att medvetet bryta med det för-
gångna och en före detta fotbollsspelare i Gearings (1999:50, egen över-
sättning) studie säger: 
 

När man inte längre är [fotbolls-]spelare befinner man sig på utsidan, man är 
inte längre en del av det och jag ville inte dyka upp där [på arenan, på planen, 
i omklädningsrummen]. Jag tror att man medvetet måste bryta, för om man 
ständigt kommer dit och ser grabbarna gå ut på träning… 

 
I uttalandet ovan framkommer en medvetenhet om det svåra i att 
börja om på nytt i en situation där man inte förmått släppa det för-
flutna; inte kommit till någon form av bokslut. Förmodligen är det 
lättare sagt än gjort att klippa banden, särskilt då det förefaller vara 
förenat med olika typer av förluster. En före detta elitidrottare i 
Stråhlmans (1997:211) studie säger följande om livet efter tillbaka-
dragandet: 
 

Jag har inte varit i en idrottshall mer än tre gånger efter det [att jag slutade 
som aktiv]. Jag var tvungen att göra det och det är först nu som jag den sista 
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hösten eller nu på vintern som jag börjar kunna gå och titta på tävlingar. För 
att suget har varit så hårt. Jag ville tillbaka. 

 
En av de intervjuade före detta elitgymnasterna i Kerr och Dacyshyns 
(2000:121) studie säger angående den nuvarande tillvaron utan 
gymnastik att hon förvisso har anpassat sig men att hon inte är sär-
skilt glad eller lycklig och att hon på olika sätt inte förmår släppa 
taget om gymnastiken. Att sluta med ett utövande som är eller har 
varit en passion och som har upptagit så stor del av individens liv är 
förståeligt inte alls lätt. Att dessutom bli av med en uppskattad och 
önskvärd identitet i ett sammanhang där umgängeskretsen primärt 
utgörs av aktiva inom området är sannolikt påfrestande. Cecič-Erpič 
et al. (2004) konstaterar att många före detta utövare också saknar 
livsstilen, det sociala sammanhanget och vännerna. Att lämna ett 
aktivt idrottsutövande har i vissa sammanhang till och med beskrivits 
i termer av en sorts ”social död” (Coakley 1983:1).  
     I Sinclair och Orlicks (1993) studie av tillbakadragande från pro-
fessionellt idrottsutövande visar det sig att just saknaden av den soci-
ala samvaron upplevs som en av de mest negativa aspekterna av att 
dra sig tillbaka. I anknytning till det talar ishockeylegenden Börje 
Salming om vad han kallar den ”fantastiska gängkänslan” och skriver 
i sina memoarer:  
 

Fortfarande, tio år efter karriären, kan jag ibland känna suget efter just den 
biten. Matcherna saknar jag inte längre, i alla fall inte så mycket, men tim-
marna med grabbarna i laget i samband med matcher och träningar kan jag 
riktigt längta efter (Salming & Liljedahl 2000:128). 

 
Det sociala livet, i t ex omklädningsrummet eller på bussen, behand-
las även i Stråhlmans (1997:191) studie och det är lätt att förstå hur 
före detta utövare saknar denna del: 
 

Det är framför allt den här öppenheten och det roliga. Det här att komma till 
ett omklädningsrum innan du ska träna. […] När du kommer till ett omkläd-
ningsrum så är det mycket snack som vi kallar det rundsnack och roligt och 
uppiggande, tre timmar går så där med mycket uppiggande och trevlig 
atmosfär. 
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Det uppskattade snacket och umgänget med varandra (i synnerhet i 
omklädningsrummet) framträder också i MacDonalds (2012:107, egen 
översättning) studie; en av de intervjuade ishockeyspelarna säger: 
 

Vi är en ganska tätt sammansvetsat grupp. Alla gillar varandra och vi jävlas 
med varandra hela tiden, haha. Alla slänger käft, snackar skit och driver med 
varandra, men det är bara roligt och på skoj. Det är så det är i alla lag antar 
jag. 

 
I synnerhet lagidrottare spenderar oerhört mycket tid på idrotts-
anläggningen och inte minst i omklädningsrummet. En av ishockey-
spelarna i Robidouxs (2001:184, egen översättning) studie säger att 
”under åtta eller nio månader per år utgör omklädningsrummet den 
centrala platsen i livet.” 
     Enligt Robidoux (2001:173f) fungerar den avslappnade samvaron 
mellan lagkamrater som en motkraft till den seriösa och utsatta 
position som professionella idrottare befinner sig i. Det är paradoxalt 
nog inte under matcher det lekfulla och skojiga kommer fram, utan 
på platser och i situationer utanför själva utövandet – till exempel i 
omklädningsrummet eller på bussen till matcher. Skämt, practical 
jokes, gnabbandet där man slänger käft med varandra, galna berätt-
elser och roliga anekdoter är den del i yrkesutövandet som många – i 
detta fall ishockeyspelare – uppskattar mest. Det otvungna umgänget 
och den uppskattade samvaron med lagkamraterna har i många fall 
en sammansvetsande effekt; Robidoux (2001:174, egen översättning) 
skriver: 
 

Många av de här uttrycksfulla handlingarna och beteendena framstår som 
högst triviala och ofta absurda, men det är just fånigheten och tramset som 
ger handlingarna och beteendena dess värde och mening. 

 
Betydelsen av samvaron med andra likasinnade kommenteras även 
av musikern Joey Kramer (Aerosmith) som säger ”att vara med i ett 
band handlar också om kamratskap och gemensamt åtagande. Jag be-
höver det och det ger mig en sorts sann glädje” (Kramer et al. 2009:79, 
egen översättning). I Torkelsons (1998:117) studie av scenartister citeras 
Dag Norgård (skådespelare, regissör och manusförfattare) som berör 
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den till viss del temporära men uppskattade sociala gemenskapen 
som återfinns inom teaterproduktion: 
 

Att mötas och skiljas, cykliskt, är något många vittnar om inom teatern. Hur 
ont det gör. Ett gäng svetsas samman, producerar något gemensamt […] och 
så, poff är allt över […] De starka banden klipps av och ska knytas ihop i nya 
konstellationer. 

 
Somliga känner oro och olust för att tillbakadragandet medför att 
man inte längre kommer att vara en i gänget; som före detta utövare 
blir man exkluderad, vilket exemplifieras av Lally (2007:92, egen över-
sättning) i följande beskrivning: 
 

En före detta volleybollspelare kom ofta för att titta på matcherna och hänga 
omkring i träningslokalen, Sara [en av de intervjuade] pratade om hur olustigt 
det måste kännas för henne, att vilja vara en del av laget men inte längre till-
höra det. Sara önskade att hon inte skulle känna så när det var dags för 
henne att dra sig tillbaka. 

 
Även Warriner och Lavallee (2008:308, egen översättning) tar upp soci-
ala förluster och konstaterar att ”vänskapen till lagkamrater tenderar 
att upphöra i och med ett tillbakadragande eftersom den gemen-
samma beröringspunkten inte längre finns.” Samma sak framkommer 
i Kadlcik och Flemrs (2008:264) studie där de före detta idrottarna 
berättar att de inte träffar sina gamla idrottskompisar särskilt ofta 
längre och att man tenderar att förlora kontakten med de flesta. Detta 
berörs också i Stråhlmans (1997:182) studie där han konstaterar: 
 

När den gemensamma nämnaren, idrotten, inte står i centrum och är den 
sammanhållande länken i gemenskapen menade flera av respondenterna att 
gemenskapen förändras. Förutsättningarna för att upprätthålla kontakten för-
ändras. 

 
Även i Andersson och Vänerfors (2012:23f) studie uppmärksammas 
tillbakadragandets påverkan på de sociala kontakterna; en före detta 
idrottare berättar: 
 

Trots att jag lirade en individuell idrott [golf] så var vi alltid ett gött gäng på 
klubben och man gick alltid runt och småsnackade, lade upp lite småtävlingar 
för att göra träningen roligare och så. Sen hade jag jättebra kontakt med min 
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tränare också, vi kunde snacka om allt. Nu när jag lagt ner så har vi inte alls 
samma kontakt, varken med de andra lirarna på klubben, eller vissa snackar 
jag med fortfarande men inte alls lika mycket. Jag kan fortfarande ringa min 
tränare om jag känner för det, om jag exempelvis undrar över något men det 
blir inte samma grej. Det tyckte jag var skitjobbigt i början framförallt, man 
kände sig inte som en i gänget längre. 

 
Jim Bouton, före detta baseballspelare, kommenterar den sociala de-
gradering som följer av att inte längre vara kontrakterad spelare och 
således inte längre tillhöra det så kallade gänget: 
 

Det är lustigt vad som sker med en kille då klubben inte längre vill behålla 
honom. Han blir en annan människa, är inte längre en del av laget. Inte ens 
en person. Det är nästan som att han upphör att existera (Bouton & Shecter 
1971:74, egen översättning). 

 
Det är tydligt hur gemenskapen baseras på utövandet ifråga. När det 
inte längre finns, upptäcker många att de trots allt har ytterst litet 
gemensamt med de tidigare lagkamraterna eller kollegorna. 
     Till följd av den kraftiga fokuseringen på det specifika utövandet 
har bekantskapskretsen till största del – eller till och med uteslutande 
– utgjorts av personer inom området ifråga. För att kunna anpassa sig 
till en ny livssituation kan det vara avgörande att skaffa nya vänner 
utanför området för det tidigare utövandet (Warriner & Lavallee 
2008). 
     Medan vissa tar ett medvetet beslut att klippa alla band till den 
tidigare aktiva karriären är andra betydligt mindre intresserade av att 
lösgöra sig från det förflutna och den tidigare rollen som aktiv och 
betydelsefull utövare, då deras identitet är så intimt förknippad med 
själva utövandet (Stier 2005:88). Robert Klasen som var trummis i 
bandet Noice vid tiden för det stora genombrottet och den efterfölj-
ande enorma populariteten säger att de numera avlidna bandmed-
lemmarna Hasse Carlsson och Freddie Hansson ”levde kvar i sina 
rockbubblor från 80-talet”, trots att karriären som popartist av allt att 
döma sedan länge var över (Bogerius 2008:291).  
     Många – även inom mera traditionella yrkesområden – förknippas 
med sin yrkesroll på ett tydligt sätt där yrket i sig skänker en identitet 
och detta gäller för individen själv liksom omgivningen (Leidner 
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2006:435). Vad man som person gör – spelar fotboll i en elitklubb, 
sjunger i ett turnerande rockband, skriver spännande deckare eller 
för all del kör lastbil, undervisar i historia eller något annat – kan 
uppfattas viktigare än vem man som person är. Vad man jobbar som 
(och också var och för vem, t ex en viss bransch eller ett visst företag) 
är onekligen en stor faktor för dels hur individer definierar och 
värdesätter sig själva, dels hur människor betraktar och bemöter var-
andra. Fokuseringen på vad man gör, snarare än vem man är, fram-
kommer i Stråhlmans (1997:202) studie, där en av de intervjuade be-
rättar: 
 

…när man träffar en gammal kompis på stan, det är ju inte ”hej och hå” utan 
”hej, hur går det med (idrottens namn)”. Det går ju an när man spelar, men 
sen när man slutar så börjar man undra… ha, det är det enda dom liksom är 
intresserade av. Jag är liksom bara en bollspelare och det är inte roligt att 
veta. 

 
Om eller när människor av olika anledningar inte längre kan försörja 
sig inom det tidigare (yrkes-)området är det inte ovanligt att de upp-
lever sig vilsna och berövade identiteten. 
       Att det är svårt att helt bryta med det som tidigare har utgjort en 
så stor del av individens tillvaro och dennes identitet är förståeligt 
och det är inte alls konstigt om personen ifråga känner vemod.228 I en 
intervju med tevesporten säger Mats Sundin följande i anknytning till 
sitt beslut att dra sig tillbaka som ishockeyspelare efter 20 år på elit-
nivå: 
 

Känslan när man åker ut på isen inför 20 000 personer och spelar i NHL eller 
i en landskamp, absolut viktiga matcher, den kommer man aldrig få tillbaks 
och den går aldrig att återskapa någon annanstans heller; det kommer alltid 
vara en saknad efter det.229 

 
Medvetenheten, eller åtminstone föreställningen om att aldrig kunna 
finna en lika glädjande, intressant, spännande eller på annat sätt 

228 I samband med ”traditionell” ålderspensionering kan somliga (oavsett yrke) också känna sig 
vilsna och identitetsberövade men skillnaden är att dessa personer vanligtvis är omkring 65 år, en 
ålder då pensionering är naturligt och förväntat.  
229 http://svt.se/2.19679/1.1710356/sudden_lagger_av?lid=puff_1710370&lpos=rubrik 
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attraktiv sysselsättning som den man lämnat bakom sig kan mycket 
väl skapa uppgivenhet, nedstämdhet och till och med depression hos 
före detta aktiva utövare. En tidigare professionell tennisspelare i 
Stiers (2005:63) studie säger: ”Jag hade svårt att hitta någonting som 
jag riktigt kände för. Det fanns ingenting som kunde bli bättre än 
tennisen.” En liknande känsla framträder då en före detta ishockey-
spelare pratar om livet efter den aktiva karriären: 
 

Det har varit tufft. Inte ekonomiskt eller så, utan det att hitta något annat än 
ishockey som är roligt. Jag behöver hitta något liknande; något som ger mig 
samma tillfredsställelse, samma motivation och vilja att gå upp varje morgon 
(Smith 1987:274, egen översättning).  

 
Liknande känslor återfinns bland tidigare elitgymnaster där livet efter 
det aktiva utövandet upplevs sakna mening – det finns inget att se 
fram emot (Warriner & Lavallee 2008:307; Stephan et al. 2003:364). 
Stråhlman (1997:212) konstaterar å sin sida att åtminstone idrottare 
kan uppvisa ”en begränsad förmåga att ta itu med sin egen tillvaro” i 
samband med att den aktiva karriären tar slut. Om inte personen 
ifråga lyckas omsätta och överföra ambitioner och energi från det 
tidigare utövandet till ett nytt sammanhang (t ex ett lönearbete) är det 
sannolikt att denne försöker göra någon form av comeback. I de flesta 
fall blir dock försöken till comeback inte särskilt lyckosamma. 
     Förutom sin självbild har man omgivningen att förhålla sig till. 
Uppfattningen om vad andra tycker och tänker kan mycket väl in-
verka på omställningsprocessen från ett liv som exempelvis elit-
idrottare eller rockmusiker till något annat. Före detta fotbollsspel-
aren Martin Bengtsson, vars tänkta internationella proffskarriär inte 
alls blev vad han hade hoppats på, beskriver den outhärdliga känslan 
av att komma tillbaka hem med ”svansen mellan benan”, att bli be-
traktad som en förlorare: ”Att leva med bilden av sig själv som miss-
lyckad hemvändare framstod som värre än att vara död” (Bengtsson 
2008:150). Det påfrestande i att återvända till en högst vardaglig till-
varo behandlas också av musikern Kee Marcello som direkt efter åren 
som firad internationell rockstjärna i bandet Europe upplevde det 
oerhört jobbigt; inte minst att utföra enklare ärenden såsom att gå till 
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mataffären (Marcello & Johansson 2012). Kee Marcello var övertygad 
om att människor tittade, flinade och gottade sig i att den framgångs-
rika karriären numera var ett minne blott; Marcello berättar: 
 

…snubbarna lite längre bort blängde och garvade och pekade. De sa något. 
Jag hörde inte vad, men de snackade om mig. Väggarna [på ICA] kom närm-
are och närmare. Rutmönstret i kakelgolvet flöt ihop och det började snurra i 
skallen. Svetten rann. Iskall jävla svett. Jag skakade. […] I min paranoida 
värld snackade folk skit bakom min rygg: ”Kolla, där går han, losern! Vilket 
jävla freak! Fan, han är ju helt slut i branschen!” Jag var en förlorare och 
föredetting i folks ögon… (Marcello & Johansson 2012:243 & 245). 

 
Enligt Stier (2005:73) upplever somliga före detta utövare att männ-
iskor i deras omgivning betraktar dem med förakt, att de tillskrivs 
negativa egenskaper och upplevs vara skrytsamma föredettingar. Att 
bemötas med avundsjuka, fientlighet och fördomar förefaller inte 
vara alldeles ovanligt bland före detta aktiva utövare inom något om-
råde som allmänheten uppfattar vara förenat med glamour och 
materiell rikedom, och som inte sällan betraktas vara en lek utan sam-
hällelig nytta, i vilken utövarna åtnjuter obefogad beundran. Omgiv-
ningen vill gärna beskriva före detta utövare i ordalag som att de 
”tror att de är nåt” (Stier 2005:73). En bit in på 1990-talet lades rock-
bandet Europe på is och flera av medlemmarna kunde inte längre för-
sörja sig som musiker, vilket innebar att de blev tvungna att återgå till 
så kallade ordinära arbeten. Delvis på grund av en (ekonomisk) naiv-
itet i kombination med en girig manager fanns det helt enkelt inga 
pengar kvar för åtminstone fyra av bandets fem medlemmar; Kling 
(2012:373) konstaterar: ”De forna rockstjärnorna som ingick i den 
mångmiljonindustri som var Europe är här helt enkelt utblottade. 
Utan reella tillgångar, utan egentliga inkomster…” Trummisen Ian 
Haugland beskriver den här tidpunkten i termer av att komma hem 
till en ”bister socialrealism”: 
 

Jag började jobba på Arlanda flygplats, på exakt samma arbetsplats som jag 
hade lämnat då jag gick med i Europe tio år tidigare. Kvar var samma gubbar 
som jag hade jobbat med första gången. ”Vad var det vi sa” fick jag ofta höra. 
Det var mycket spydiga kommentarer när jag satt i lunchrummet och grävde i 
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snuskburken [matlådan]: ”Haugland, hade jag varit som du hade jag hängt 
mig i garderoben.” Det var den typen av förslag man fick.230 

 
Det är emellertid inte bara utövaren själv som kan uppleva påfrest-
ningar i samband med att karriären tar slut. En studie av Lally och 
Kerr (2008) visar att i samband med att elitsatsande ungdomar av-
slutar sina karriärer erfar många av föräldrarna en enorm inverkan 
på personliga och sociala relationer då också deras engagemang 
omedelbart upphör. Detta omfattar såväl relationen mellan föräld-
rarna som deras relation till barnet. En av de intervjuade i studien 
säger: ”Till en början visste vi inte vad vi skulle prata om när inte 
gymnastiken fanns. Det slog såväl min fru som mig själv hur hän-
givna vår dotters gymnastiserande vi hade varit då det väl var över. 
Det kändes konstigt” (Lally & Kerr 2008:47, egen översättning). Med 
hänvisning till idrottspsykologen Shane Murphy framför Augustsson 
(2007:33) att i de familjer där en kraftig ”barncentrerad” attityd är rå-
dande (på bekostnad av en ”familjcentrerad” samvaro) blir familjens 
välmående beroende av barnens prestationer och de här familjerna 
ligger i riskzonen för att på sikt splittras, i och med att familjens 
”varande” baseras på barnens idrottsliga engagemang, prestation och 
framgång. En liknande tankegång framförs av Allvin et al. (2011:147) 
som menar att i dagens familjer kan barnens välgång vara det enda 
gemensamma projekt som engagerar, motiverar och legitimerar 
familjens varande och dess helhet.  
     I samband med att ungdomarna beslutar att lägga ner karriären 
förlorar föräldrarna dessutom den uppskattade kontakten med andra 
föräldrar inom området, en mamma berättar: 
 

Jag saknar också vännerna på gymet. Jag blev mycket god vän med andra 
föräldrar där. All den tid vi sitter och tittar eller väntar på våra barn ger en bra 
möjlighet att lära känna varandra, och vi har något gemensamt. När vi sitter 
tillsammans på tävlingar känns det som att vi är en stor familj (Lally & Kerr 
2008:48, egen översättning). 

 
Att vara förälder eller partner till en person som har en framgångsrik 
karriär kan mycket väl medföra att föräldrar/partners får ta del av 

230 Sweden Rock Magazine, nr.92, april 2012. 
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glansen på olika sätt. Den utövandes framgångar kan resultera i en 
attraktiv social position som medför hög status och eventuellt materi-
ella och finansiella fördelar för anhöriga. I och med ett tillbakadrag-
ande är det troligt att mycket av detta försvinner, vilket givetvis kan 
upplevas negativt.  
 

Att börja om på nytt 
 
Till viss del kan ett helhjärtat satsande på den stora passionen med-
föra en sorts självexploatering. Att försaka allt runt omkring och inte 
minst sakna en reservplan kan visa sig vara ett ödesdigert misstag och 
att inte ha skaffat sig en formell utbildning kan få genomgripande 
negativa följder. Joyce (2007:82, egen översättning) konstaterar att 
många unga ishockeyspelare struntar i utbildning ”eftersom de är 
övertygande om att de en dag kommer att tjäna miljoner i NHL.” 
Liknande inställning återfinns bland de ungdomar som ingår i fot-
bollsklubbars talangprogram; Parker (2000:62, egen översättning) 
skriver: 
 

En övervägande majoritet av deltagarna betraktade en professionell fotbolls-
karriär som en yrkesmässig självklarhet och till följd av detta avfärdade 
många hela tanken på ”ytterligare” utbildningsmässiga strävanden eller yrkes-
utbildning för livet efter fotbollskarriären. 

 
En idrottande person i Remers et als. (1978:627, egen översättning) 
studie säger följande i anknytning till formell utbildning och ett sats-
ande på idrott: 
 

Jag är skicklig. Jag kommer att slå mig fram och förmodligen spela profess-
ionellt i tio år. Jag kommer att ha det ordnat för mig och förresten, vem be-
höver en examen när man spelar professionell [amerikansk] fotboll?  

 
Zimbalist (2001:213, egen översättning) citerar Tom McMillen (kon-
gressledamot med ett förflutet som professionell basketspelare) i an-
knytning till ett eventuellt försummande av studierna: 
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…en yngling som äventyrar sin framtid genom att förlita sig på ett proffs-
kontrakt är att likna vid en arbetare som köper en enda lott och sedan säger 
upp sig från jobbet och inväntar lottvinsten. 

 
Före detta ishockeyspelaren (och numera klubbdirektören i Färjestad 
BK) Håkan Loob säger följande angående utbildning:  
 

Över huvud taget tycker jag att det är viktigt att unga ishockeyspelare tar vara 
på utbildningsmöjligheterna. Det finns tusentals som drömmer om att bli 
proffs och om en ekonomisk bekymmerfri framtid. Men nålsögat till NHL och 
de riktigt stora pengarna är litet. Ytterst få slinker igenom. Några fler kan leva 
gott så länge de är aktiva i Elitserien. När karriären är slut står man där om 
man inte skaffat sig en utbildning eller fått klubbens hjälp att slussas in i ett 
framtidsjobb (Dahlén & Loob 1996:70). 

 
Förmodligen är det många som delar uppfattningen om att det är 
viktigt att ha skaffat sig en utbildning; dels i den händelse att man 
inte lyckas försörja sig inom det önskade och planerade området (ut-
bildning som reservplan), dels när ett aktivt utövande inte längre är 
möjligt av en eller annan anledning (utbildning som framtida invest-
ering). Den stora osäkerhet som råder angående karriärens längd och 
den ekonomiska ersättningens storlek tenderar att medföra ett tving-
ande – instrumentellt – engagemang i utbildning (McGillivray & 
McIntosh 2006:383). En etablerad fotbollsspelare i McGillivray och 
McIntoshs (2006:382, egen översättning) studie säger angående före-
språkandet av att skaffa sig en formell utbildning: ”Budskapet har 
definitivt gått fram. Det finns i bakhuvudet att karriären inte kommer 
att vara för evigt.” En intervjuad simmare i Carless och Douglas 
(2013b:704, egen översättning) säger: 
 

Utbildning var väldigt viktigt för mig… [Inom idrotten] finns det många som 
inte har någon utbildning, inte någon ytterligare eller högre utbildning, och 
man liksom tittar på dem och tänker: vad ska du göra om du inte simmar? 
Bokstavligt talat, vad ska du göra? 

 
Den vid tidpunkten aktive fotbollsspelaren Glenn Hysén säger: 
 

Antingen utbildar man sig eller också blir man proffs, så ser jag på saken. Gör 
man inte det så står man där som 30-åring efter karriären utan vare sig 
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pengar eller jobb, och då är det ingen som bryr sig om dig oavsett om du 
vunnit VM-guld eller inte (Hysén & Karlsson 1992:86). 

 
Men – som tidigare nämnts – förefaller det vara besvärligt att kom-
binera utbildning med elitsatsning. Christensen och Sørensen 
(2009:129) hävdar att det är svårt att till fullo ta tillvara och utveckla 
den potential som talangfulla fotbollsspelare (gäller även utövare 
inom andra områden) besitter om individen ifråga samtidigt ska 
prestera goda akademiska resultat. I många fall blir följden att utbild-
ning ges en betydligt lägre prioritet, vilket skapar ett potentiellt fram-
tida problem av betydande vidd.  
     Den stora frågan om hur framtiden kommer te sig berörs också 
delvis av Plura Jonsson, som i sina memoarer berättar att hans bror 
Carla (tillika medlem i Eldkvarn sedan starten i början av 1970-talet) en 
dag i juli år 2007 meddelade att han planerade att sluta, både i bandet 
och med gitarrspelandet, något som fick Plura att irriterat fråga: 
 

– Jaha, och vad ska du göra istället då, sitta hemma och glo på text-TV, kolla 
upp hur det gick i någon jävla meningslös tennisturnering i Dubai eller var fan 
de spelar tennis nuförtiden? (Jonsson 2008:372). 

 
Sysselsättningsaspekten belyser även Börje Salming, då fortfarande 
aktiv ishockeyspelare, då han säger:  
 

Kanske är jag också lite rädd för vad som ska komma efter hockeyn, vad jag 
ska göra då. Visst har vi pengar så att vi klarar oss, men man måste ha något 
vettigt att göra också (Salming & Karlsson 1991:23). 

 
Att inledningsvis inte ha en aning om vad man ska eller kan göra 
efter den aktiva karriären framkommer i studier av bland andra 
tennisspelare (Stier 2007) och fotbollsspelare (Gearing 1999). I sam-
band med Mats Sundins beslut år 2009 att avsluta den aktiva is-
hockeykarriären säger han följande angående det stundande livet:  
 

Jag har inte tagit något beslut nu om vilken väg jag ska ta i framtiden men 
något kommer jag att hålla på med, jag är för aktiv och för driven för att inte 
göra någonting så något ska jag hitta på men jag vet inte vad.231 

231 http://www.tv4.se/1.1243041/2009/10/01/mats_sundin_summerar_karriaren_i_nyhetsmorgon. 
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Att inte riktigt veta vad man kan, vill eller ska sysselsätta sig med när 
den aktiva karriären verkar vara över belyser även Ozzy Osbourne 
till viss del när han i anknytning till att ha fått sparken från Black 
Sabbath år 1979 berättar: 
 

Helt plötslig var jag arbetslös. Och icke anställningsbar. […] Ärligt talat trodde 
jag att jag skulle bli tvungen att sälja [huset] och börja arbeta på ett bygge 
eller något liknande. Jag fann mig helt enkelt i att [rock-karriären] var över. 
Inget av det hade känts verkligt ändå (Osbourne & Ayres 2009:193, egen 
översättning). 

 
Även om Osbourne slutligen lyckades hålla sig kvar i musik-
branschen som framgångsrik soloartist står det klart att försörjnings-
alternativen i många fall upplevs vara tämligen begränsade, något 
som även sångaren Paul Di’Anno tycks anse då han säger att musik 
”är i stort sett det enda jag kan ägna mig åt – jag är faktiskt inte 
särskilt bra på något annat” (Di’Anno 2010:303, egen översättning). I 
anknytning till en sådan uppfattning berättar en fotbollsspelare i 
McGillivray och McIntoshs (2006:379, egen översättning) studie följ-
ande: 
 

Att inse att man står utan arbete och försöka få kontrakt med en ny klubb var 
jobbigt under en tid. Det var första gången jag satte mig ner och tänkte, vad 
har jag att falla tillbaka på? Vid den tiden frågade jag mig själv vad annat jag 
skulle kunna försörja mig på – och det är faktiskt inte särskilt mycket. 

 
Robidoux (2001:187, egen översättning) sammanfattar den oundvikliga 
situation som de flesta ishockeyspelare förr eller senare hamnar i på 
följande sätt: 
 

…deras ofrånkomliga utträde från gruppen – som alltför ofta inträffar innan de 
är redo att dra sig tillbaka – tvingar dem att utan någon formell utbildning och 
med otillräckliga livserfarenheter handskas med ett liv i den riktiga världen, 
där deras möjligheter på arbetsmarknaden är begränsade. 

 
Att uppleva sig ha begränsade möjligheter till en alternativ (och 
attraktiv) försörjning framkommer även då friidrottaren Carolina 
Klüft – som gäst i radioprogrammet ”Morgonpasset” i P3, november 
år 2009 – säger: 
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Jag vet inte om jag har så många valmöjligheter [vad gäller framtida yrken], 
jag har ju knappt någon utbildning tänkte jag säga. […] Gymnasiet har jag 
gått i alla fall och så pluggar jag lite grann på universitetet nu. […] Så länge 
jag är i idrotten är jag väldigt fokuserad på det men jag tänker ju ändå på att 
det någon gång kommer ta slut för idrottskarriären tar ju slut, helt klart, och 
jag kommer absolut – tror jag – lägga av om tre år efter OS i London [2012]. 
[…] Då är jag ändå 29 år och har varit i världseliten i 10 års tid och det är 
ganska lång tid, speciellt för mångkamp. […] Jag ser fram emot det andra 
livet också, idrottskarriären är bara en liten del, jag ser verkligen fram emot att 
göra andra saker långt ifrån idrottskarriären. Jag blir ingen expertkom-
mentator och jag kommer inte att bli någon tränare, så mycket vet jag.232 

 
Med stöd i existerande forskning redogör Kerr och Dacyshyn (2000) 
för att många elitidrottare upplever tillbakadragandet eller det aktiva 
karriäravslutandet som mycket traumatiskt, där sådant som identi-
tetskris, depression, ätstörningar, missbruk och till och med själv-
mordsförsök och självmord förekommer. Å andra sidan poängterar 
Kerr och Dacyshyn (2000) att det finns forskning som visar att till-
bakadragandet inte alls behöver upplevas särskilt traumatiskt; att det 
snarare är förenat med frihetskänslor, möjligheter att utforska alter-
nativa vägar och ett sätt till personlig utveckling. En sådan uppfatt-
ning framkommer i Carolina Klüfts uttalande ovan. Även Sinclair och 
Orlick (1993:139) hävdar att trots det faktum att ett tillbakadragande 
oftast beskrivs som något oönskat, negativt, traumatiskt och så vidare 
(det problemorienterade perspektivet), kan somliga betrakta tillbaka-
dragandet som något behagligt och välkommet då det ger nya möjlig-
heter att växa och utvecklas som person (det processorienterade per-
spektivet). Förutsättning för en positiv inställning till tillbakadrag-
andet är att individens utövande inte är den enda källan till själv-
bilden, eller att individen inte medvetet strävar efter en identitet som 
överensstämmer med det specifika utövandet (Warriner & Lavallee 
2008:307). De som – åtminstone känslomässigt – bäst klarar att hant-
era ett tillbakadragande är de som har andra intressen vid sidan av 
utövandet ifråga (Sinclair & Orlick 1993:147). När sångaren Ian Gillan 
lämnade Deep Purple (för första gången) var han desillusionerad över 
musikbranschen men fann glädje i andra projekt: 

232http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=latestbroadcast&Id=2024&BroadcastDate=&Is
Block= 
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Jag hade redan skaffat mig en inspelningsstudio, Kingsway i Holborn. En 
kompis var engagerad i motorcykelracing och jag älskade det… och så hade 
jag alltid bott på hotell så jag antog att jag inte skulle kunna leva utan att själv 
ha ett. Det var riktigt roligt att göra i ordning eftersom det var nästan fallfärdigt 
när jag fick tag i det. Jag hade inga planer på att återvända till musiken för jag 
kunde inte se hur jag skulle kunna bli lika framgångsrik som jag hade varit 
(Heatley 2007:75, egen översättning). 

 
Även i Kerr och Dacyshyns (2000:121) studie av tillbakadragande från 
elitidrott visar det sig att de som bäst klarar övergången till en annan 
tillvaro är de vars forna starka koppling till utövandet och området 
ifråga har reducerats av en eller annan anledning. En av de intervju-
ade i studien säger att hon sedan en tid innan tillbakadragandet hade 
förlorat glädjen i utövandet; det var helt enkelt inte roligt längre, vare 
sig träning eller tävling. En annan av de intervjuade hade till och med 
utvecklat ett hat mot gymnastiken vid tidpunkten för tillbakadrag-
andet. 
     För vissa utövare ligger tillbakadragandet en bit in i framtiden 
medan andra upplever att den aktiva karriären inte kan förlängas 
även om de så skulle vilja. I tidningen NWT den 14 januari år 2010 
rapporteras det att den då 37-årige Jonas Höglunds karriär som is-
hockeyspelare (vilken har inkluderat spel i landslaget såväl som 
NHL) nu har nått sitt slut, då inga tillräckligt attraktiva klubbar är 
intresserade. Delar av säsongen har Höglund något motvilligt spelat 
för Skåre BK i Division 1, och han säger:  
 

Jag gjorde klart redan från början att det var Färjestad jag siktade mot, att 
FBK var klubben jag ville avsluta min karriär i. Men eftersom det inte blev så 
växte beslutet att lägga av fram ganska snabbt.233 

 
På en direkt fråga om vad Höglund har tänkt sysselsätta sig med nu 
svarar han:  
 

Vet inte riktigt, men planerar just nu hockeyskolan [två veckors sommarträn-
ing för ungdomar] som jag ska ha med ”Totto” Rhodin [också f.d. ishockey-
spelare] i augusti. Sedan är jag lite sugen på att kommentera hockey, har 

233 NWT 2010-01-14. 
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redan gjort en allsvensk match för Viasat [teve-kanaldistributör] den här 
vintern och det smakade mer.234 

 
Många är – i likhet med Jonas Höglund – inriktade på att fortsätta 
inom området i en eller annan mening. En av de intervjuade i Stråhl-
mans (1997:168) studie säger följande om att växla det aktiva idrotts-
utövandet till ett idrottsrelaterat yrke efter den aktiva karriären: 
 

Jag tycker det är kul. Jag skulle känna det väldigt svårt att lämna idrotten. För 
jag tycker det är jävla roligt. Och så är det ju så att jag har aldrig i hela mitt liv 
arbetat på en vanlig arbetsplats. 

 
I Fahlströms (2001:82) studie av ishockeycoacher berättar en del av de 
intervjuade hur det kom sig att de blev (yrkes-)tränare och det fram-
kommer att det upplevdes som det naturliga, mer eller mindre själv-
klara (försörjnings-)alternativet efter den aktiva perioden: 
 

Man vill väl inte släppa liksom hockeyn för det har ju varit hela mitt liv ända 
sen jag vuxit upp så… efter att jag la av så blev det naturligt att försöka att ta 
hand om nåt lag. 

 
Det är ju inget jobb utan det är ju ett kall tycker jag. Det här är ju livet… 
Ishockey. Det började jag med för väldigt länge sen. Jag har spelat en fjorton, 
femton år. 

 
Även fotbollstränare har ofta en bakgrund som aktiv inom sporten. 
En av de intervjuade i Lear och Palmers (2007:23, egen översättning) 
studie säger följande angående tränarjobbet: 
 

Det kommer en tid då den aktiva karriären börjar lida mot sitt slut och man 
måste vara realistisk för andra [spelare] kommer att ta ens plats. Eftersom jag 
alltid har velat vara kvar inom fotbollen, så behövde jag ordna med saker och 
ting så jag kunde börja som tränare. 

 
Trots individers vittnesmål om hur de gärna vill vara kvar inom om-
rådet för utövandet spekulerar Lear och Palmer (2007:31, egen över-
sättning) – i kontexten fotboll – om huruvida det kan handla om att 
”vara fångad i fotbollens livsstil för resten av livet”; hur man blir så 

234 NWT 2010-01-14. 
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indoktrinerad eller yrkesmässigt fångad att det vid sidan av fotboll 
inte finns några andra tänkbara alternativ. 
     När man inte längre kan vara aktiv utövare förefaller det som att 
många har svårt att tänka sig en annan sysselsättning inom ett annat 
område. Många utövare (aktiva såväl som före detta) upptäckte i 
mycket unga år en aktivitet som de fann glädjande, tillfredsställande 
och som de alltsedan starten har älskat. De har genom stor hängiven-
het och omfattande samvaro med andra utövare, tränare och ytterlig-
are personer med en positiv inställning till aktiviteten och utövandet 
ifråga socialiserats in i utövarrollen. Fahlström (2001:82) konstaterar – 
i kontexten ishockey – att dessa personer ”vill vara i ishockeymiljön, 
känna lagtillhörigheten och därför fortsätter de som coacher efter den 
egna spelarkarriärens slut.” Sådana upplevelser eller känslor kan 
mycket väl vara ett resultat av vad Warriner och Lavallee (2008:310) 
beskriver som en ”endimensionell identitet” som kommer av en total 
hängivenhet till ett specifikt avgränsat område i kombination med att 
inte bry sig särskilt mycket om något annat. Bland dem som tidigt 
bestämde sig för att helhjärtat satsa på sådant som idrott, musik, 
konst eller teater har den hängivna satsningen för många – utan att 
de har insett det – medfört ett förhindrande av en sorts ”normal” 
utveckling, till följd av att de har avskärmats från andra områden 
(Remer et al. 1978:628). De här personerna har fått sin personliga och 
sociala identitet genom sitt utövande och de har inte haft vare sig 
någon större möjlighet eller önskan om att utforska och utveckla 
andra sidor av sig själva (Pearson & Petitpas 1990). 
     Framgångsrika utövare har som bekant ägnat enormt mycket tid 
och kraft åt utövandet; hängivenheten har för många medfört en 
obalans på så vis att andra aktiviteter och områden har hamnat i 
skymundan eller helt ignorerats. Detta i kombination med att enbart 
definiera sig som till exempel idrottare och helt identifiera sig med 
idrottarrollen kan medföra att individen ifråga inte har utvecklat 
några andra färdigheter över huvud taget. Sammantaget resulterar 
detta på sikt i små valmöjligheter och få alternativ vad gäller arbete 
efter den aktiva karriären och således svårigheter att anpassa sig till 
livet som före detta utövare (Sinclair & Orlick 1993:148). Då den 
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aktiva karriären är över förefaller det inte vara ovanligt att det upp-
står känslor av saknad, vars intensitet är avhängig huruvida indi-
viden har baserat hela sin självbild och självkänsla på idrotten och de 
idrottsliga prestationerna (Harris och Eitzen 1978). 
     En förflyttning inom området – som i fallet med spelaren som blir 
tränare – kan betraktas som en ”andra karriär” och ett sätt att för-
länga vad Breivik och Gilberg (1997) kallar time out från det verkliga 
livet. Fahlström (2001:82) skriver i anknytning till ett sådant händelse-
förlopp att det tillåter individen att ”stanna kvar i den värld han inte 
vill lämna. Även om den aktiva spelarkarriären närmar sig sitt slut är 
det svårt för honom att sluta – ishockey är ju livet.” För somliga – de 
som lyckas hålla sig kvar inom området efter den aktiva karriären – 
uppstår eventuellt inga större problem; för andra – de som önskar 
men inte kan vara kvar efter den aktiva karriären – kan det få omfatt-
ande konsekvenser. 
     Att lämna det tidigare området för utövandet medför inte sällan 
oro och denna oro kan delas av andra närstående personer, såsom 
partners och föräldrar. I Lally och Kerrs (2008) studie av föräldrar till 
avhoppade elitgymnaster är just oro angående döttrarnas framtid 
framträdande bland föräldrarna, en pappa säger följande: 
 

Jag funderar över priset för att vara elitgymnast. Jag oroar mig för vad skad-
orna och den snäva fokusen på livet kommer att kosta henne i framtiden… vi 
får vänta och se. Om hon lyckas skaffa goda vänner utanför idrotten, fastna 
för ett yrkesval och i slutändan slå sig till ro i en parrelation kan jag lägga 
mina bekymmer åt sidan (Lally & Kerr 2008:50, egen översättning). 

 
Att starta en ny yrkesbana kan dessutom vara svårt då människor i 
omgivningen förknippar individen med dennes tidigare mera ”glam-
ourösa” karriär. Gearing (1999:54, egen översättning) konstaterar: ”Att 
vara känd kan ha hjälp somliga [fotbolls-]spelare att finna ett nytt 
arbete men erkännandet åtföljs av konstanta påminnelser om det för-
flutna som individen måste lägga bakom sig.” Det förflutna kan 
handla om att personerna förväntas vara eller bete sig på ett visst sätt; 
för före detta tennispelare konstaterar Stier (2005:73) att de förväntas 
vara ”precis lika vältränade som förut, gränslöst medievänliga och 
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mycket tennisintresserade.” Stier (2005) liksom Gearing (1999) upp-
märksammar att den tidigare karriären emellertid kan vara till nytta 
för det efterföljande yrkeslivet och att somliga anlitas för olika upp-
drag enbart till följd av tidigare idrottsliga framgångar; inte för att de 
besitter någon specifik eller unik kunskap som är oumbärlig för 
arbetet eller uppdraget ifråga.  
     Som bekant erbjuds somliga utövare arbete inom det specifika 
området efter den aktiva karriären, vilket är förhållandevis vanligt 
inom idrottens värld. I Fahlströms (2001:81) studie av ishockeytränare 
framkommer det föga förvånande och kanske mer eller mindre 
självklart att de allra flesta har en bakgrund som aktiva utövare och 
tre av fyra har själva spelat ishockey på hög nivå (35 procent i högsta 
serien och 38 procent i näst högsta serien). Detta faktum innebär 
givetvis inte att tidigare idrottsutövare på elitnivå mer eller mindre 
automatiskt ”fångas upp” av klubbar eller andra organisationer inom 
området eftersom det finns betydligt fler spelare än tränare, lagledare 
och andra tänkbara (framtida) positioner. 
     Ibland kan man undra över vad personer som försvunnit från 
strålkastarljuset sysselsätter sig med och vad de får sin försörjning 
från. Det är inte alldeles lätt att förstå – eller för all del ta reda på – 
hur sedan länge bortglömda musiker eller avdankade idrottsstjärnor 
livnär sig. Vissa – åtminstone de vars karriärer har medfört stor eko-
nomisk framgång – kan förmodligen klara sig (under varierad tid) på 
de pengar de har tjänat under den aktiva karriären, andra kanske kan 
leva på royalties, stimpengar, reklamintäkter och liknande, och som-
liga av dessa kanske inte gör särskilt mycket över huvud taget i 
termer av (löne-)arbete. I musikern Glenn Hughes memoarer fram-
kommer det att han under flera år levde enbart på de royalties som 
kom av skivförsäljningen från den period han var medlem i Deep 
Purple (Hughes & McIver 2011).  
     Bland dem som vid någon tidpunkt hade en karriär som medgav 
en försörjning och en plats i allmänhetens medvetande livnär sig för-
modligen ganska många nuförtiden på något mera traditionellt yrke i 
en bransch som inte har någon koppling till det tidigare området för 
utövandet/passionen och har således förflyttat sig från den relation 
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där försörjning och livsprojekt helt sammanfaller till den relation där 
dessa inte sammanfaller alls (Allvin 1997). Ett sådant exempel är 
Duncan Scott som spelade trummor med bandet Diamond Head under 
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet men som numera arbetar 
på ett lager; Scott berättar: 
 

Att inte längre vara medlem i bandet var väldigt demoraliserande men efter 
det att röken hade lagt sig kunde jag förstå varför de valde någon annan. Jag 
försökte få [trum-]jobbet hos AC/DC men som en albinoliknande vandrande 
pinne hade jag helt fel framtoning. […] Efter det, och en enda spelning med 
ett återförenat Diamond Head tillsammans med Metallica 1992, var jag färdig 
med musiken. Det var inte svårt att halka tillbaka till att vara en glasgravör. 
Luften har dock gått ur glasbranschen så för tillfället arbetar jag på ett lager. 
Jag har skaffat ett elektroniskt trumset men när jag spelar är det endast för 
skoj skull (egen översättning).235 

 
Ett annat exempel är Harry Hill, före detta trummis i bandet Fist, som 
numera är försäljare av fönster parallellt med att han driver en bar. 
Hill säger dock att ”om det rätta erbjudandet dyker upp skulle jag 
släppa allt annat direkt. I själ och hjärta kommer jag alltid att vara 
trummis” (egen översättning).236 Personer som ovan nämnda har 
definitivt förflyttat sig från den relation där livsprojekt och försörj-
ning är helt sammanfallande till den relation där dessa två är helt 
skilda. För många av dessa individer utgör området för den tidigare 
försörjningen (om än i högst varierad grad) numera endast en hobby 
med skiftande intresse och engagemang.  
     Andra före detta aktiva utövare har gått en ”kortare” väg och 
befinner sig numera i den relation där livsprojekt delvis sammanfaller 
med försörjning. En sådan person är Rik Staines, före detta sångare i 
Dark Star, som kort efter den egna aktiva musikkarriären arbetade 
bland annat som turnémanager åt det betydligt mer framgångsrika 
bandet Magnum; Staines berättar: 
 

Jag lämnade [Magnum] efter skivan Rock Art 1994. Då tog jag hand om 
Marshall Law, ytterligare ett band från mellersta England, och efter det 
ägnade jag mig åt att ordna rock-kvällar på lokala klubbar. När jag fyllde 50 år 
bytte jag inriktning och fick ett jobb som musiklärare på Bournville College Of 

235 Classic Rock Magazine, issue 158, june 2011. 
236 Classic Rock Magazine, issue 158, june 2011. 
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Further Education. Jag undervisar 16- till 19-åringar om musikbranschen. Jag 
gillar det och det är inte lika stressigt som att vara ett bands manager (egen 
översättning).237 

 
En annan person som fortfarande befinner sig inom området är Mal 
Pearson, tidigare keyboardist i White Spirit, som numera har ett eget 
företag som bygger musikstudior. Pearson säger: ”Det har gått så 
pass bra för mig att jag har hus både Guildford och Frankrike. Saknar 
jag musicerandet? Nej, jag hade min tid och jag har gått vidare med 
mitt liv.”238  
     Ytterligare andra kombinerar ett fortsatt aktivt utövande med en 
kompletterande försörjningskälla; en tillvaro som är tämligen lik den 
som råder i början av karriären. Erik Turner (gitarrist i Warrant) 
berättar om sin tillvaro: 
 

Vi har 50 spelningar per år vilket innebär att jag har ungefär 200 lediga dagar 
och så har det varit de senaste 18 åren. Jag funderade på vad jag kunde göra 
för att tjäna pengar och ha något att sysselsätta mig med. Så jag började 
jobba i en butik som säljer exklusiva gitarrer. Jag älskar gitarrer. Så jag jobbar 
[i butiken] ett par dagar i veckan och på helgerna spelar vi, på festivaler och 
så. Det ger ett intressant perspektiv – man spelar inför tusentals människor 
och är rockstjärna, kommer hem på söndag och sedan på tisdag ska man 
vara tillbaka på jobbet.239 

 
Bevisligen är det alltså inte på så vis att alla före detta aktiva inom ett 
visst område erbjuds eller lyckas skaffa arbete med olika tydlig 
koppling till det tidigare försörjningsområdet. Givetvis är det inte 
heller så att majoriteten av före detta utövare hamnar i samma eller 
likartade yrken eller sysselsättningar efter den aktiva karriärens 
avslut. Coakley (1983:6) slår fast att före detta aktiva utövares öde – i 
detta fall inom idrott – inte kan generaliseras och man kan inte säga 
att livet för före detta utövare blir vare sig underbart eller eländigt. I 
likhet med Coakleys konstaterande angående livet för idrottare efter 
den aktiva karriären, menar Barrow och Newby (1994:204) att också 
artister efter något eller några år av stjärnstatus hamnar i vitt skilda 
sammanhang. Somliga hamnar bakom kulisserna i musikbranschen 

237 Classic Rock Magazine, issue 158, june 2011. 
238 Classic Rock Magazine, issue 158, june 2011. 
239 Hårdrockens historia del 5. Sändes i SVT 31 januari 2012. 
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(ex: producent, A&R, management) och andra hamnar i arbeten som 
inte har någon som helst koppling till musik.  
     Weinberg och Arond (1952:469) har bland annat studerat var 95 
professionella boxare tog vägen efter den aktiva karriären och det 
visar sig att de hamnade i vitt skilda branscher och yrken. Även om 
18 personer fortsatte inom boxningen – som exempelvis tränare eller 
promotor – var det lika många som fick okvalificerade jobb, på före-
trädesvis stålverk. Andra arbetade i spritbutik, på bensinstation, i tid-
ningsstånd, som vaktmästare och som taxichaufför. Så många som 26 
före detta boxare försörjde sig i restaurangbranschen, och några få 
hamnade i underhållningsbranschen.  
     Av det unga amerikanska ishockeylaget som sensationellt vann 
OS-guld i amerikanska Lake Placid år 1980 blev ”endast” 13 av spel-
arna NHL-proffs efter turneringen. Sportjournalisten Magnus Ny-
ström (2004:205) har undersökt vad vissa av lagets spelare jobbar med 
drygt 20 år senare och det visar sig att somliga helt lämnat sporten 
bakom sig; någon ägnar sig åt jakt och fiske och ett par försörjer sig 
som tandläkare respektive hästuppfödare. Andra återfinns förvisso 
inom ishockeyn, som exempelvis talangscout eller tränare.  
     I Aftonbladets reportage ”Livet efter rampljuset” kartlägger tid-
ningen vad 20 välmeriterade före detta landslagspelare i ishockey gör 
nu för tiden.240 Det framkommer att hälften av dem får sin försörjning 
från ett mera vanligt arbete, exempelvis som säljare, revisor, brand-
man, polis, arbetsledare och vaktmästare. En del av dessa personer 
som har så kallade vanliga arbeten har helt lämnat ishockeyn bakom 
sig medan andra fortfarande har en del ishockeyrelaterade uppdrag, 
mera vid sidan av så att säga. Det förefaller, som tidigare nämnts, 
vara svårt att helt lämna utövandet bakom sig då man av olika anled-
ningar (varav stigande ålder är en betydande sådan), tvingas avsluta 
den aktiva karriären. Thom Eklund, 53 år, säger: 
 

Jag jobbar på ett fastighetsbolag som heter Heba. Jag har lite kontakt med 
hockeyn fortfarande, jag är tränare för Upplands tv-puckslag. Jag saknar inte 

240 Aftonbladet 2012-05-13. De före detta ishockeyspelarna är i åldern 41-58 år, de har spelat mellan 
65 och 203 landskamper och samtliga har vunnit medaljer i mästerskap såsom SM, VM, OS, 
Canada Cup, Stanley Cup. 
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att jobba med hockeyn på elitnivå, inte efter hur det var i slutet på Almtuna 
[varifrån jag fick sparken]. Men det känns skönt att man ändå får syssla med 
det på hobbynivå.241 

 
Den andra halvan finns kvar inom ishockeyn, som exempelvis talang-
scout, spelaragent, tränare eller på annat sätt ansvarig för olika typer 
av ishockeyverksamhet. Peter Sundstöm, 50 år, säger följande om vad 
han arbetar med: 
 

Jag jobbar som hockeykonsulent sedan åtta år tillbaka och utbildar ungdoms- 
och juniortränare. Det är klart att man saknar kicken man får när man spelar, 
men det känns fortfarande bra att vara involverad i sporten.242 

 
Tidningen Expressen (2010-06-10) har också intresserat sig för vad 
tidigare idrottsstjärnor gör nu för tiden och vad gäller de 22 svenska 
fotbollsspelarna som var med i den trupp som sensationellt vann 
brons i fotbolls-VM år 1994 är så många som 16 av dem fortfarande 
kvar inom sporten på ett eller annat sätt, dock i varierad omfattning. 
Det handlar om sysselsättningar såsom tränare, spelaragent, sport-
chef, instruktör, expertkommentator, fotbollsskribent samt arbete på 
SFS (fackförbundet för svenska elitfotbollsspelare); i vissa fall i kom-
bination med en annan försörjningskälla som exempelvis Martin 
Dahlin som vid sidan av sitt arbete som spelaragent har eget kläd- 
och skomärke, respektive Anders Limpar som uppges kombinera ett 
bloggande för fotbollskanalen.se med att driva en spelbutik. Ett par av 
de före detta spelarna ägnar sig numera åt att föreläsa inom områden 
som exempelvis individutveckling, och ytterligare ett par har nu för 
tiden ett arbete av mera traditionell karaktär – inom livsmedels-
branschen respektive marknadsföring av smycken. Trots att överrask-
ande många fortfarande uppges befinna sig inom idrottens värld 
finns inga uppgifter om levnads- och arbetsvillkoren, inkluderat i 
vilken omfattning de kan försörja sig enbart på sina fotbollsrelaterade 
arbeten. 
     Personer som har lyckats försörja sig på sådant som de flesta be-
traktar verklighetsfrämmande – inte bara för egen del, utan också 

241 Aftonbladet 2012-05-13. 
242 Aftonbladet 2012-05-13. 

 675 

                                                           



som ett sätt att leva livet i generell mening – kan mycket väl anses 
vara extraordinära i en eller annan betydelse. Det räcker med att se 
hur människor vanligtvis tittar, pekar, viskar och tisslar då någon 
mer såväl som mindre känd person är synlig på någon allmän plats 
för att inse att många av dem som försörjer sig som exempelvis 
musiker, skådespelare, idrottare, författare, konstnär eller liknande 
åtminstone drar blickar till sig. I anknytning till detta talar Stier 
(2005:78) – utifrån Hargreaves (2000) – om hjälteroller och skriver: 
”Hjältarna förblir hjältar så länge de visar att de kan göra det 
ogörliga.” Självklart kan intresset från allmänheten handla mer om att 
dessa personer är internationella, nationella eller för all del lokala 
kändisar av varierad kaliber, än det faktum i sig att de har lyckats 
förvandla en hobby till en inkomstkälla eller att de skulle ha utfört 
stordåd.  
     Det är lätt att det skapas ett skimmer av ouppnåelighet kring pers-
oner som med stor framgång sysslar eller har sysslat med sådant som 
exempelvis musik, sport, konst och teater och på ett omedvetet, eller i 
förekommande fall medvetet, plan tillskriver vi dessa personer och 
deras tillvaro de subjektiva föreställningar vi har om att leva ett visst 
liv eller föra en viss tillvaro. Vi är mer eller mindre övertygade om 
hur tillvaron som t ex ishockeyspelare eller rockmusiker är, trots att 
de flesta av oss i ärlighetens namn inte har en aning om det. 
     Det finns en tydlig kändiskult i samhället där vi intresserar oss för 
och fascineras av de berömda människornas liv (Andrews et al. 
2011:185), och i många fall blir dessa personer en sorts allmän egen-
dom där utomstående människor som inte har någon påtagligt 
relation till eller egentlig vetskap om dem och deras liv ändå upp-
lever sig ha rätten och/eller kunskapen att fälla omdömen om dem 
(Stier 2005:85). Eskenazi (2004:200) påpekar dock att det ofta är skill-
nad mellan en individs persona på exempelvis fotbollsplanen (eller 
för all del scenen) och dennes persona utanför en sådan specifik 
kontext; dessutom finns det inte sällan en ytterligare (för allmänheten 
dold) personlighet som kommer fram i exempelvis idrottsklubbens 
omklädningsrum. I samma anda konstaterar Boyle och Haynes 
(2009:90) att vi – i en kollektiv mening – förmodligen aldrig kommer 
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att känna den ”verkliga” David Beckham (fotboll) eller Tiger Woods 
(golf). Kändisskap trollbinder många av oss och dragningskraften 
ligger delvis i historier om berömmelse och rikedom, men också i 
vissa fall om underliggande heroiska skildringar av prövningar och 
svårigheter, segrar och nederlag, förödmjukelse och återupprättelse 
(Boyle & Haynes 2009:90). Eskenazi (2004:18) anser att (åtminstone) 
sportjournalistiken har fått samma prägel som kännetecknar sensat-
ionsinriktade talk shower och att idrottsreportagen numera görs i 
samma anda som till exempel Oprah Winfreys, Jerry Springers och 
Ricki Lakes teveprogram. Eskenazi använder golfaren Tiger Woods 
som exempel och skriver: 
 

I stort sett varenda gång [Tiger Woods] vinner, ska vi i media göra en etnisk 
vinkling på det. Det är som att det är en seger för . . . vad? Inklusion? Den 
amerikanska drömmen? Grabben från slummen? Givetvis har inget av detta 
någonting att göra med Tiger Woods (Eskenazi 2004:17f, egen översättning). 

 
Det är förvisso svårt att bedöma vad människor i allmänhet har för 
uppfattning om ”kändisars” dagliga liv men det är inte otänkbart att 
många – i den mån de över huvud taget tänker på det – har upp-
fattningen att det markant måste skilja sig från gemene mans, även 
efter det att den aktiva karriären är över. Att som Glenn Hysén, före 
detta fotbollsproffs i prestigefyllda klubbar som PSV Eindhoven, ACF 
Fiorentina och Liverpool FC, anskaffa och själv stå bakom disken i en 
kombinerad spel- och minilivsbutik (Sjöberg 2008:178) överraskade 
förmodligen många av flera anledningar. Att firade och välbetalda 
stjärnor mer eller mindre plötsligt – och på regelbunden basis – be-
finner sig bland vanliga dödliga och dessutom i ett minst sagt 
oglamouröst sammanhang skär sig nog mot den föreställning många 
har angående hur till synes framgångsrika personer lever sina liv. För 
människor som verkar ha lyckats – till följd av de på heltid ägnar sig 
åt sin passion och/eller har haft en framgångsrik karriär – följer 
eventuellt en allmän tro att de har passerat en distinkt gräns på en 
bildligt talat enkelriktad motorväg mot det ljuva livet. Givetvis är en 
sådan eventuell uppfattning en villfarelse. Musikern Duff McKagan 
berättar att han under en tid – innan hans band Guns N’ Roses hade 
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slagit igenom – bodde granne med den (åtminstone inom vissa 
kretsar) kända musikern Sly Stone som vid tidpunkten något över-
raskande livnärde sig som hallick och på att sälja crack; McKagan 
(2012:101) skriver: 
 

Det var ett sådant där ögonblick i livet då man plötsligt ser klart på saker och 
ting. Illusionerna jag haft om en av mina idoler gick upp i rök rakt framför 
ögonen på mig. Levde den store Sly Stone ljuva livet och jammade i sin 
studio undangömd någonstans i hans enorma palats? Nix. Han smög förbi 
min flickvän för att röka crack på vår toalett. 

 
Förutom redan nämnda Glenn Hysén och Sly Stone, kan musikerna 
Ray Phillips och Freddie Hansson nämnas. Ray Phillips, som var 
trummis på Budgies tre första skivor ”tvingades” senare försörja sig 
som lastbilschaufför då den planerade karriären som musiker tog en 
oönskad vändning,243 och Freddie Hansson – som upplevde enorm 
framgång under några år med bandet Noice – arbetade senare som 
mentalskötare på en vårdinrättning (Bogerius 2008:243). Att arbeta i 
butik, som lastbilschaufför och som mentalskötare är betydligt mer 
alldagliga och oglamourösa sätt att få sin försörjning på i jämförelse 
med att vara firad fotbollsstjärna eller rockidol. 
     Vissa förlikar sig efter hand med en ny livssituation med ett nytt 
försörjningssätt medan andra inte förmår att släppa det förflutna och 
fortfarande önskar att de kunde vara kvar som aktiv utövare inom 
området, vilket illustreras nedan: 
 

Efter två år av självrannsakan upptäckte Amy att hennes identitet bestod av 
mer än bara gymnastik: ”[numera] behöver jag inte gymnastiken för att må 
bra som person… jag är lycklig nog i mig själv så det känns inte som att jag 
behöver [gymnastiken].” För Hollie fortsätter sökandet: ”gymnastiken ger en 
trygghet… gymnast är vad du är, och när man drar sig tillbaka är man inte 
gymnast längre. Jag antar att jag ännu inte har hittat den andra sidan av mig 
själv” (Warriner & Lavallee 2008:307, egen översättning). 

 
En av de intervjuade i Lallys (2007:91f, egen översättning) studie säger: 
 

Jag identifierar mig definitivt mest med idrottarrollen. Det är något jag försöker 
hantera i samband med tillbakadragandet. Jag har simmat i 13 år och simning 

243 Sweden Rock Magazine, nr. 58, februari 2009. 
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är en stor del av vem jag är, en stor del av min identitet. […] Jag kan inte min-
nas tiden då jag inte uppfattade mig som idrottsman. Jag kommer inte att 
vara det längre. Jag kommer inte längre att vara ”simmaren”. 

 
Liknande känslor framkommer då Balague (1999:95, egen översättning) 
konstaterar: 
 

Några av gymnasterna som tävlade i 1996 års olympiska spel i Atlanta upp-
gav att de var distraherade och nedstämda redan innan spelen började 
genom insikten att ”det här är slutet” och att denna del av deras liv, en väldigt 
viktig del ända sedan tidig barndom, snart skulle vara över.   

 
När den aktiva karriären bedöms vara över, oavsett skäl, uppkommer 
som bekant frågan om vad man nu ska göra istället. Vissa kan gå från 
en tillvaro där livsprojektet och försörjningen helt har sammanfallit 
till en tillvaro där dessa delvis sammanfaller, vilket kan exemplifieras 
med fotbollsspelaren som efter den aktiva karriären fortsätter inom 
området som exempelvis tränare, talangscout eller expertkomment-
ator. Enligt Torregrosa et al. (2004) är det mycket vanligt att just 
idrottare på elitnivå fortsätter inom sportens värld efter den aktiva 
karriären och i dessa fall handlar det snarare om förflyttning inom 
området än pensionering från området. Robidoux (2001:186) har 
funnit detsamma och påvisar att många före detta elitidrottare senare 
dyker upp som exempelvis talangscout, tränare, sportkommentator 
eller sportchef. Så var fallet med Magnus Hedman som strax efter sin 
karriär som fotbollsproffs i England respektive Skottland fick anställ-
ning som expertkommentator på TV4-sporten; Hedman berättar: ”Jag 
såg inte riktigt det här som ett jobb. Att sitta och prata fotboll var ju 
bara kul” (Hedman & von Sydow 2012:186). Martin Popoff, som för-
visso är musikskribent, kommenterar det faktum att så pass många 
elitidrottare (med förmodad god ekonomi) efter sin aktiva karriär 
fortsätter som kommentator i en eller annan form: 
 

Jag antar att de i och med pensioneringen tänker: ”Istället för att gå ner till 
puben och prata sport hela dagen med mina kompisar kan jag lika gärna vara 
med i teve eller radio och få betalt för att dela med mig av mina insikter inför 
en stor publik.” Det är en del av egot. 
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Egot berörs också av Stier (2005:86) som konstaterar att omgivningens 
beundran och bekräftelse stärker individens självuppfattning, vilket i 
sin tur gör denne beroende av just beundran och bekräftelse från om-
givningen. Även musikern Keith Richards (Rolling Stones) vidrör detta 
tema och menar att smicker har en tendens att stiga en åt huvudet 
och att man lätt rycks med och faktiskt börjar tro att man är speciell 
och skild från andra (Richards & Fox 2011:422f). Micke ”Syd” 
Andersson (f.d. trummis i Gyllene Tider) säger att ”när det inte längre 
är någon som frågar efter din autograf blir det jobbigt för ditt ego” 
(Bogerius 2008:149). Detta kan vara en mycket stor anledning till inte 
dra sig tillbaka även om det finns tillräckliga ekonomiska förutsätt-
ningar för att göra så. Att fortsätta inom området medför förmodligen 
flera andra positiva effekter såsom att man håller sig sysselsatt och 
inte minst inom ett område man förmodligen fortfarande tycker är 
roligt och inom vilket man besitter stort kunnande. Dessutom innebär 
denna typ av förflyttning att man lyckas hålla sig kvar i offentlig-
heten och eventuellt erfar att man fortfarande är, eller upplever sig 
vara, en viktig person. Gearing (1999:49, egen översättning) skriver i 
anknytning till ett tillbakadragande som aktiv utövare: 
 

Att helt lämna [fotbollen] bakom sig innebär inte bara att man måste skaffa sig 
nya kunskaper och färdigheter, det innebär att hitta ett nytt manus, skapa en 
ny handling i den pågående levnadsberättelsen och återskapa sin identitet. 

 
Förmodligen innebär en förflyttning inom området en lättare över-
gång från det aktiva utövandet än i de fall där det inte finns några ut-
sikter om att kunna stanna kvar inom det aktuella fältet. En före detta 
bordtennisspelare som numera är tränare säger följande om tillbaka-
dragandet som aktiv idrottare: 
 

Jag började ju som bordtennistränare i hemmaklubben i princip direkt efter 
jag slutat. Så det blev inte så stor omställning gentemot själva karriären, för-
utom att jag inte själv tränade lika mycket. Då blir det ju lätt att man bibehåller 
samma sorts identitet man haft som spelare, i alla fall på så vis att alla för-
knippar mig med idrotten. Jag kommer nog alltid själv också förknippa mig 
med idrotten. Så övergången blev ganska lättvindig för min del. Blev inte ett 
helt nytt liv på så vis, utan fortsatte lite i samma spår. Tror det kan ha under-
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lättat för mig. För jag hade ingen direkt aning om vad jag skulle göra annars 
(Andersson & Vänerfors 2012:26).  

 
Även om identitetsproblematiken inte blir lika stor vid en övergång 
inom området bör det dock påpekas att en sådan förflyttning visar sig 
vara svårare än förväntat för somliga personer (Stambulova et al. 
2007). Före detta idrottare som får jobb som lagledare, tränare, expert-
kommentator – eller uppdrag av mera administrativ karaktär – kan 
uppleva en sorts passivitet och/eller en längtan tillbaka till den tid-
igare aktiva tillvaron. En före detta simmare som numera är tränare 
berättar: 
 

När jag är i simhallen blir jag frustrerad eftersom jag inte är i vattnet. Jag ser 
hur mina simmare tränar hårt och själv är jag passiv – jag är inte i bassängen. 
Det är väldigt tufft mentalt (Stephan et al. 2003:362, egen översättning). 

 
I samband med frågor om tillvaron efter den aktiva karriären kan 
filosofiska spörsmål angående meningen med livet uppkomma. Till-
spetsat kan det handla om att finna en anledning till att fortsätta leva, 
vilket mindre dramatiskt uttryckt handlar om att skapa en menings-
full tillvaro. En skidåkare som tvingades sluta till följd av skada (och 
numera studerar) berättar: 
 

Mådde ju skit en period efter pensioneringen, som jag sagt. Jag känner dock 
själv att jag var ganska öppen med mina problem, i alla fall för närstående. 
De hjälpte mig och stöttade mig. Fick till och med hänga med farsan och 
jobba på hans jobb ett tag för att jag inte hade något att göra. Kommer ihåg 
att vi pratade mycket om vad jag skulle göra. Mådde dock inte bättre av det i 
början. Kände mig mest misslyckad rent ut sagt. Men efter ett tag hjälpte det 
och vi kom in på att jag kanske borde studera. Då fick jag en liten nytändning. 
Blev faktiskt erbjuden psykologhjälp av skidförbundet, men struntade i det. 
Kanske borde ha nappat på det, men såhär i efterhand så löste det ju sig 
relativt bra till slut ändå. Är nöjd med vad jag gör nu trots att jag naturligtvis 
hellre åkt skidor (Andersson & Vänerfors 2012:25). 

 
Att i förtid tvingas sluta på grund av skada (dvs. tillbakadragandet 
sker off-time) förefaller ha en signifikant negativ inverkan på omställ-
ningen till det efterföljande livet; dessa personer har svårt att accept-
era den rådande situationen (Kerr & Dacyshyn 2000:120). Men även 
de vars karriäravslut sker mera naturligt, exempelvis till följd av stig-
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ande ålder (dvs. tillbakadragandet sker on-time) kan uppleva svårig-
heter i samband med att inte längre vara aktiv utövare. En före detta 
idrottare i Stråhlmans (1997:225) studie berättar om tillbakadragandet 
och säger: 
 

…det var ju en del av mitt liv och hela idrotten har varit en del av mig. Det var 
så… ja…jag har inte haft tid för något annat, men nu hade jag så mycket tid 
helt plötsligt. Det har jag gått och längtat efter innan, men så när jag väl hade 
den så visste jag inte vad jag skulle göra med den. 

 
I enlighet med citatet ovan uppmärksammar också Kadlcik och Flemr 
(2008:264) hur ”pensionerade” idrottare kan uppleva att de har för 
mycket fritid och hur det gör dem uttråkade. Börje Salming minns att 
han i samband med sitt tillbakadragande från ishockeyn fick rådet att 
se till att ha något att göra – ”Du får inte gå och loda bara. Då går det 
åt helvete, Börje” (Salming & Liljedahl 2000:194). I Stephan et als. 
(2003) studie framträder en viss passivitet bland idrottare som ny-
ligen lämnat det aktiva utövandet bakom sig. Det är lätt att man blir 
stillasittande och overksam när det strukturerade idrottslivet tar slut; 
en före detta brottare säger: ”Det finns inte längre någon fysisk in-
tensitet eller stimulans” och en före detta simmare säger: ”Jag saknar 
bassängen, den fysiska upplevelsen” (Stephan et al. 2003:361, egen 
översättning). I Kadlcik och Flemrs (2008:261) studie av idrottares 
karriäravslut visar det sig att en framgångsrik copingstrategi är att 
fortsätta med idrott; dock inte alls på elitnivå, utan mera som en fri-
tidsaktivitet – jogga, spela golf, tennis och squash, åka skidor eller 
träna på gym.  
     Om man som vissa, har lyckats tjäna ihop tillräckligt med pengar 
för att inte behöva arbeta mer för resten av sitt liv behöver det absolut 
inte medföra att man automatiskt vill avstå från att arbeta (Berglund 
2009). En tillvaro fylld av materiell lyx eller andra extravaganta ut-
svävningar kan förmodligen inte (i längden) kompensera en eventuell 
sysslolöshet och/eller en avsaknad av att känna sig behövd och bi-
dragande till någonting. I detta sammanhang kan det nämnas att det 
finns personer som påannonserat sin ”pensionering” för att en tid 
efteråt göra ett återinträde. Ett sådant exempel är basketspelaren 
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Michael Jordan som vid 30 års ålder ”pensionerade” sig med hän-
visning till att han ville spendera sin tid med familjen; två år senare 
var han dock tillbaka igen som proffs i Chicago Bulls (Taylor 2001). Ett 
annat liknande exempel är sångaren Ozzy Osbourne som snabbt 
tröttnande på livet som ”sysslolös pensionär” (Osbourne & Ayres 
2009).  
     Det framkommer med tydlighet att det ofta är svårt att klippa 
banden med den aktivitet som är eller har varit individens passion 
och som format identiteten. Gearing (1999:55, egen översättning) 
skriver att ”fotboll är som en magnet – den har stark dragningskraft 
på den som någon gång varit spelare” och i anknytning till det 
konstaterar han att samtliga intervjuade före detta fotbollsspelare 
betraktade den aktiva perioden som en höjdpunkt i livet, för somliga 
det mest betydelsefulla som någonsin hänt dem. På motsvarande sätt 
säger en av av de före detta idrottarna i Kadlcik och Flemrs (2008:262, 
egen översättning) studie: ”Den största besvikelsen i mitt liv var då 
karriären tog slut.” Detta kan relateras till det som Gordon Taylor 
(ordförande i de engelska fotbollsspelarnas fackförbund och själv före 
detta spelare) skriver i förordet till boken Living to play (Harding 2003, 
egen översättning): 
 

Det kan onekligen sägas om hjältar från förr och nu, liksom alla de tusentals 
som förgyllt våra fotbollsplaner över åren, att ingen av dem skulle ha bytt fot-
bollskarriären mot något annat, och inget annat i deras liv efter den aktiva 
karriären har motsvarat upphetsningen av att vara fotbollsspelare. 

 
Gould et al. (1993:371, egen översättning) konstaterar utifrån intervjuer 
med konståkare: ”Att bli nationell mästare var kulmen av många år 
av hårt tränande och uppoffringar, att ta mästerskapstiteln var en tid 
av känslomässig berusning för de flesta av konståkarna.” Känslor av 
det slag som Taylor (i Harding 2003) respektive Gould et al. (1993) 
framhåller, uttrycks också av Nicke Borg (sångare i Backyard Babies) 
som angående möjligheten att försörja sig på att spela rockmusik 
säger: ”Det är den coolaste sysselsättning som man kan ha” (Bogerius 
2005:31). Vidare visar en studie av före detta elitsatsande ishockey-
spelare på juniornivå att så stor andel som 93 procent skulle ånyo 
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satsa lika hängivet på ishockey om de fick leva om sina liv (Curtis & 
Ennis 1988). På en presskonferens år 2009 med anledning av den då 
38-årige Mats Sundins ”pensionering” från ishockey sade han följ-
ande: 
 

Skulle jag få välja, skulle jag fortsätta spela ishockey på elitnivå tills jag var 65 
år och pensionär. Tyvärr så blir du pensionär i ishockey betydligt tidigare än 
så.244 

 
Längden på karriären är som bekant beroende av ett flertal faktorer, 
villkor och omständigheter. Trots alla de svårigheter och problem 
som ofta är förenade med att inte längre kunna försörja sig på ett 
aktivt utövande menar Gearing (1999:56) att många före detta aktiva 
utövare – efter en övergångsperiod – inte lever i det förflutna med 
känslor av bitterhet, utan snarare hämtar styrka från den aktiva 
perioden.  
 

…minnen från och påminnelser om det förgångna kan vara en positiv faktor i 
åldrandet – oavsett om det framträder genom hågkomsten av supportrar, 
någon enstaka tidningsartikel, ett minnesprogram [på teve] eller genom ut-
bytande av historier om matcher med andra före detta spelare. […] Utsagorna 
från dessa ex-spelare visar att deras förflutna fortsätter att ge mening i deras 
nuvarande liv som medelålders och gamla (Gearing 1999:57, egen översätt-
ning). 

 
Stråhlmans (1997:222) studie visar på liknande resultat, att de före 
detta idrottarna ”…i ett retrospektivt perspektiv, accepterar att elit-
idrottskarriären är över och inser att man trots allt gjorde rätt som 
lade av.” Även Sinclair och Orlick (1993:147, egen översättning) kom-
mer fram till att ett tillbakadragande inte alls behöver medföra någon 
större kris: 
 

Majoriteten av idrottarna i studien upplevde att tillbakadragandet hade på-
verkat deras liv i en positiv riktning, de var nöjda med livet generellt sett, 
tillfreds med tillvaron efter tillbakadragandet och de upplevde kontroll i an-
passningsprocessen. 

 

244 http://svt.se/2.19679/1.1710356/sudden_lagger_av?lid=puff_1710370&lpos=rubrik 
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Även om aktiviteten och utövandet inte längre utgör huvuddelen i 
individens liv kan det ändå vara ständigt närvarande (Gearing 
1999:55) och det är inte särskilt svårt att förstå att det som alltsedan 
unga år har varit en individs dröm, kärlek eller passion sällan för-
svinner, vare sig tvärt eller fullständigt. En före detta idrottare i 
Andersson och Vänerfors (2012:31) studie säger följande angående 
sitt förhållande till sporten: 
 

Jag kommer nog aldrig sluta förknippa mig med idrotten, är nere på några 
tävlingar varje år och kikar. Det finns alltid några gubbar man kan snacka 
med, vi brukar prata om hur det går för klubben och hur det var förr när jag 
fortfarande var aktiv. Det finns alltid något att snacka om, det gillar jag. 

 
En övervägande majoritet av före detta elitidrottare bibehåller en 
oförändrad positiv syn på idrotten även efter det att karriären är över 
(Svoboda & Vanek 1981), vilket indikerar att attraktionen ifråga är 
långlivad. Förmodligen är det därför som många som har möjlighet 
också fortsätter sitt utövande (oavsett område), trots att de förmod-
ligen inte behöver det ekonomisk sett och trots en ålder där pension-
ering vore ett naturligt alternativ. I åtminstone underhållnings-
branschen förefaller det vara tämligen vanligt att fortsätta sitt utöv-
ande efter den officiella pensionsåldern; musikern John Lee Hooker 
(1917–2001) var aktiv ändra fram till sin död, 83 år gammal och 
entertainern Frank Sinatra (1915–1998) höll sin sista konsert vid 79 års 
ålder. Regissören Ingmar Bergman (1918–2007) var verksam efter 80 
års ålder. Och det finns sannerligen fler som väljer ett mer eller 
mindre aktivt utövande inom sitt område till förmån för en tradition-
ell pensionering. Skådespelaren Al Pacino spelar fortfarande in filmer 
vid 73 års ålder och sångaren Ian Hunter (f.d. Mott The Hoople) som är 
74 år har ännu inte dragit sig tillbaka. Medlemmarna i rockbandet 
Rolling Stones, vilka alla är i 70-årsåldern, turnerar fortfarande och i 
skrivande stund ryktas det att bandet har planer på att spela in en ny 
skiva. Listan över åldrande utövare som verkar ha svårt för att dra sig 
tillbaka kan göras lång.  
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I den här boken diskuteras förekomsten av att förena passion med försörjning, 
och den förhärligande bild som allmänheten tycks ha angående så kallade 
drömyrken, verkar inte helt överensstämmande med verkligheten.

Arbetslivsforskningen har till stor del negligerat frågan om passion och 
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