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Förord 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lars Ivarsson som under hela arbetets 

gång varit ett stort stöd och en inspirationskälla. Lars har väglett oss och bidragit med värdefulla 

synpunkter. Varje handledningstillfälle har generat givande diskussioner där Lars visat ett stort 

engagemang för vår studie. Lars förmåga att lyssna och ge oss stöd har spelat en betydande roll som 

fått oss att hela tiden försöka prestera vårt yttersta. 

 

Vidare vill vi tacka alla respondenter som deltagit i vår undersökning för att ni tagit er tid att dela 

med er av känslor, tankar och upplevelser kring ert yrke som idrottsmän. Ert vänliga bemötande och 

engagemang har varit av stor betydelse för vår studie, utan er hade inte undersökningen varit möjlig 

att genomföra. 

 

Vårt arbete har varit uppbyggt på ett ömsesidigt samarbete där varje del av uppsatsen är ett resultat 

av samarbetet. 
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Oskar Svensson & Kristofer Hedlund 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att dels skapa förståelse för hur lagidrottsmän upplever sitt yrke och sin 

vardag men också att skapa förståelse för hur dessa tänker kring framtiden då deras yrken präglas av 

korta karriärer. För att uppnå undersökningens syfte formulerades fyra frågeställningar: I vilken mån 

går tankarna om det goda arbetet att applicera på idrottsmän som arbetar inom lagidrott? Inkräktar 

yrkessfären något på den privata sfären? Om så, på vilka sätt? Hur ser dessa personer på framtiden 

och livet efter idrottskarriären? Vad motiverar lagidrottare i sitt yrke? 

 

Utgångspunkt i undersökningen har varit litteratur kopplad till tankarna om det goda arbetet, 

exempelvis Svenska metallindustriarbetareförbundets nio principer om det goda arbetet, Karaseks 

krav- och kontrollmodell samt work-life balance. Tidigare studier och litteratur som berör essensen; 

att leva som idrottsman berörs dessutom. 

 

Vi har använt en kvalitativ metod och utifrån befintliga teorier har sex intervjuer med lagidrottare 

inom fotboll och ishockey genomförts. Resultatet av intervjuerna redovisas genom övergripande 

återgivningar samt citat och analyseras därefter utifrån studiens teoretiska referensram.  

 

I slutsatsen återges studiens frågeställningar som också besvaras. Under studiens gång dök en ny 

frågeställning upp vilken också besvaras i slutsatsen. Slutsatsen av studien har kommit att visa att 

allmänhetens syn inte stämmer överens med den syn idrottarna själva har på yrket. Studien har visat 

att det finns en rad negativa aspekter med yrket, men också en hel del positiva aspekter. 

 

Nyckelord: Det goda arbetet, osäkerhet, passion 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en kort bakgrund där vi redogör för allmänhetens syn på essensen: Att förena 

arbete med passion. Vidare behandlas studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Avslutningsvis 

redogör vi för studiens avgränsning, det vill säga vilka yrkeskategorier som har varit våra 

studieobjekt samt studiens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Att förena passion med arbete kan uppfattas som ett privilegium och som en dröm. Svensson och 

Ulfsdotter Eriksson (2009, s26) menar att en karriär som idrottare kan anses vara ett drömyrke som 

ofta uppmärksammas i media. En anledning till att en karriär inom idrott anses vara ett drömyrke kan 

bero på den status yrket faktiskt har. Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009, s30) genomförde en 

studie kring yrkesstatus i Sverige med syfte att placera in olika yrken i en hierarki. Frågan som låg 

till grund för denna hierarki var vilken status man ansåg att ett yrke har i samhället. Att livnära sig på 

en idrott placerade sig väldigt högt upp, en placering som innebar högre status än exempelvis yrken 

som riksdagsledamot, civilekonom och psykolog. Allmänhetens föreställning om att ett professionellt 

idrottsutövande kan ses som ett drömyrke förstärks av Roderick (2006b) som fastslår att fotbolls-

spelare ses som hjältar och ikoner med en hög status. Att synen på idrottande anses vara ett drömyrke 

stöds dessutom genom en krönika skriven av Magnus Nyström. Det var inte krönikan i sig som stärkte 

denna syn utan det var resultatet av de reaktioner som kom i samband med krönikan. Nyström (2004, 

s100) visade i sin krönika att det inte enbart innebär guld och gröna skogar att kunna försörja sig på 

sin passion där han hänvisade till idrottens baksidor men reaktionerna från allmänheten var att oavsett 

baksidor, med att försörja sig på sin passion, så skulle man vara nöjd då man är så välbetald. Det 

faktum att man tjänar stora pengar på att ägna sig åt saker man älskar att göra, och som förmodligen 

många andra skulle vilja göra, gjorde att man skulle vara nöjd, oavsett baksidor. 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om individer som förenar hobby och passion med arbete och 

då framförallt individer som försörjer sig på sin idrott. Vi vill med den här uppsatsen beröra dels de 

positiva delarna med det här yrket, men också belysa det som kan upplevas som negativt. Vidare vill 

vi undersöka detta yrke och då hur väl det stämmer överens med tankarna om ”det goda arbetet”. 

Tankarna om ”det goda arbetet” finner man i en rad olika teorier vilka kommer att behandlas i den 

teoretiska referensramen. Vi vill dessutom undersöka vad lagidrottare har för tankar kring framtiden 

och hur de ser på livet efter karriären. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är dels att skapa förståelse för hur lagidrottsmän upplever sitt yrke och sin vardag 

och dels att skapa förståelse för hur dessa tänker kring framtiden då deras yrken präglas av korta 

karriärer. För att uppnå studiens syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

 

I vilken mån går tankarna om det goda arbetet att applicera på idrottsmän som arbetar inom lagidrott? 
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Inkräktar yrkessfären något på den privata sfären? Om så, på vilka sätt? 

 

Hur ser dessa personer på framtiden och livet efter idrottskarriären? 

 

Vad motiverar lagidrottare i sitt yrke? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa studien till idrottsmän som arbetar inom en lagidrott. Trots att resultatet inte 

tillåter empirisk generalisering över hur det är att arbeta inom lagidrott till övriga idrotts- och/eller 

andra yrkeskategorier som är förenade med hobby och passion så ger resultatet och avgränsningen 

värdefull insikt och kunskap om hur lagidrottare upplever att det är att försörja sig på en idrott. Studien 

visar således lagidrottares upplevelser kring att förena yrke med hobby och passion. 

 

1.4 Disposition 
 

Vårt arbete kommer fortsättningsvis att disponeras genom olika kapitel. I kapitel 2 kommer vi att 

behandla befintliga teorier och begrepp för ämnet. I kapitel 3 kommer vi att gå igenom vilken metod 

vi har valt för vårt arbete, vilket tillvägagångssätt vi använt oss av. Vi kommer här även att behandla 

vilka etiska överväganden som vi har beaktat. Därefter kommer vi i kapitel 4 att presentera studiens 

resultat och analys. Det är i analysen som vi kommer att ställa vårt resultat i förhållande till den 

teoretiska referensramen. I kapitel 5 återges studiens frågeställningar samt besvaras. Avslutningsvis, 

i kapitel 6, diskuteras studiens styrkor och svagheter. Vi lägger dessutom fram förslag till ny forskning 

inom ämnet. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen kommer vi att redogöra för teorier och studier som är relevanta för 

vårt forskningsobjekt. Vi kommer först att gå igenom studier för hur en persons liv kan se ut om man 

försörjer sig på lagidrott, då vi vill skapa en övergripande bild kring essensen. Sedan kommer vi att 

redogöra om teorier kring passion och motivation, för att därefter gå igenom teorier om hur det goda 

arbetet ser ut. Avsnittet för det goda arbetet kommer även att innefatta Karaseks krav- och 

kontrollmodell som vi anser går att relatera till vad som egentligen anses vara det goda arbetet. Vi 

kommer även att redogöra för work-life balance då detta innefattar arbetet, men också den privata 

sfären, vilket även det är ett sätt att avgöra huruvida man har det goda arbetet eller inte. 

 

2.1 Att leva som professionell idrottsman 
 

Vad har de aktiva själva för syn på livet som idrottsmän? Roderick (2006a, s17) menar att fotboll på 

många sätt av spelarna själva ses som ett jobb att älska, att spelarna nästintill känner ett kall att få 

utföra den idrott de älskar. Han menar vidare att fotboll, för de här spelarna, inte bara är något de 

utövar, fotbollsspelare är någonting dessa är, en form av identitet. Detta exemplifieras vidare av en 

spelare som säger att ingen av de tusentals fotbollsspelarna som varit hjältar på olika fotbollsplaner 

skulle byta sina karriärer mot någonting annat, och att inget i deras liv någonsin kommer nå upp till 

känslan av att vara en fotbollsspelare (Roderick 2006a, s17). Rodericks (2006a) undersökning visar 

således att yrket som fotbollsspelare kan upplevas som något underbart och som ett fantastiskt arbete. 

 

Trots den höga status som idrottare har, så finns det också negativa faktorer med ett sådant yrke som 

bör beaktas. Rodericks (2006a) studie baseras på intervjuer med både aktiva samt före detta 

fotbollsspelare. Det är generellt ett yrke som präglas av korta karriärer med en risk för att misslyckas. 

Man finner en relation mellan arbetet och jaget och tenderar att satsa allt på sin idrott. Utbildning 

kommer ofta i skymundan till förmån för idrotten och idrotten blir således det enda de gjort i sina liv 

vilket också resulterar i att det är det enda de vet hur man gör. Vikten av att lyckas blir därmed stor 

då dessa människor inte kan något annat. Detta är något som även Robidoux (2001, s99f) tar upp, i 

en studie med ishockeyspelare, då han menar att idrottsmän lever i en alternativ värld, där man 

dedikerar hela sitt liv åt sin idrott. Man lever i en värld som på många sätt är avskärmad från ”den 

vanliga” världen. Det finns en stor skillnad mellan yrket som till exempel fotbollsspelare och ”vanliga” 

yrken såsom industriarbetare eller sjuksköterska. En fotbollsspelare kan inte säga upp sig från sin 

arbetsgivare för att sedan söka ett nytt arbete vilket en ”vanlig” arbetstagare kan göra. Man står under 

ett tidsbestämt kontrakt och under denna tid ”ägs” man av föreningen man är kontrakterad av. 

Dessutom finns det en press att hela tiden prestera för att kunna få nya kontraktsförslag då det gamla 

håller på att löpa ut. Ett yrke som fotbollsspelare går således inte att jämföra med en 

tillsvidareanställning. En av respondenterna i Rodericks (2006b) studie säger följande, vilket är ett 

bevis för denna press av att skaffa ett nytt kontrakt: ”Jag talade med min flickvän nyligen, Jag sade 

till henne ”Det kan bli så att vi inte har råd att behålla huset efter säsongens slut”. (Egen översättning) 

 

En annan faktor som Roderick (2006b) tar upp är den osäkerhet som finns hos dessa idrottare. Detta 

exemplifieras genom att dessa spelare arbetar i lag men samtidigt konkurrerar de med varandra. Alla 

vill ha en plats i startelvan och då ett lag kan bestå av upp emot 30 spelare så konkurrerar man därför 

med sina kollegor om en plats. Man finner där en rivalitet inom det egna arbetslaget och detta innebär 
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en konstant press att prestera och visa goda resultat för att undvika att bli utbytt mot en kollega. 

Osäkerhet ligger också i rädslan av att bli ersatt av någon yngre billigare (lönemässigt) och hungrigare 

spelare. I och med detta finns det inget tryggt anställningsskydd gentemot ett ”vanligt” arbete. 

Rädslan av att bli ersatt av någon annan ligger inte endast i det egna laget utan också från hela världen 

då dessa befinner sig i en globaliserad arbetsmarknad. En annan osäkerhet som finns hos 

fotbollsspelare är rädslan för konsekvenser som uppstår i samband med en skada. En skada kan 

innebära att någon annan i laget tar ens plats och kanske gör det framgångsrikt. Detta kan resultera i 

att man inte får tillbaka sin plats då man blivit hel igen. Detta går att jämföra med ett ”vanligt” arbete 

och en sjukskrivning. Skillnaden ligger i tryggheten av att veta att ditt arbete finns där när du är hel. 

Roderick (2006b) menar att denna rädsla gör att många spelare, som råkat ut för en skada, faktiskt 

återgår till spelande långt innan de är fullt återställda. Dessutom visar undersökningen att många 

spelar trots smärtor och att detta är en del i livet som fotbollsspelare. 

 

Ivarsson (2014, s568f) talar om att de som försörjer sig på sin hobby får erfara att tillvaron i stor 

utsträckning kretsar kring dem själva, både vad gäller utövandet och de olika förutsättningar och 

villkor som följer av intresset. Detta är något som fotbollsmålvakten Magnus Hedman understryker i 

sin självbiografi (2012), där han menar att hans frus intressen och viljor fick komma i andra hand, 

hans fokus låg på fotbollen och hur han på bästa sätt skulle prestera där. Ivarsson (2014, s496) menar 

att man inte heller har kontrollen över var man ska utöva sin idrott. Till exempel kan man tvingas 

förflytta sig genom att man blir bortbytt eller såld till en annan klubb, och kan tvingas bryta upp och 

lämna hela sitt liv. Detta är något som även Roderick (2006a, s139f) tar upp, där han menar att 

spelarna själva inte kan välja var de vill bo, utan de olika alternativen och kontraktsförslagen spelaren 

har avgör var spelaren ska spela, och var familjen sedermera ska bo. Kontrollen ligger alltså inte i 

deras händer. Roderick (2013) menar att hela familjen måste vara beredd att bryta upp och flytta vid 

behov. I ett av intervjusvaren säger respondenten att många av spelarnas fruar upplever det tufft att 

bli hemmastadda på nya ställen och får hemlängtan. Detta är något som kan påverka det privata livet 

men också ge en påverkan på idrottskarriären då många mentala bitar, från privatlivet, inte fallit på 

plats. I en annan intervju av Roderick (2006a, s139) säger respondenten att det stora problemet i att 

flytta inte ligger hos spelaren, han får 20 nya vänner direkt. För familjerna blir det dock mycket 

svårare att hitta sitt nya liv på den nya platsen, utan sociala kontakter. I en intervju med Nyström 

(2004, s166) talar den förre NHL-spelaren Niklas Lidström om hur det är att kombinera familjeliv 

med livet som idrottsstjärna. Han medger att han ibland lider av dåligt samvete då hela familjens 

tillvaro styrs av hans karriär, och att hans fru väldigt ofta lämnas ensam med barnen. 

 

Roderick (2013) talar vidare om att professionella idrottsmän är tvungna att acceptera ett mobilt liv, 

ett liv där man förflyttar sig. Han drar det så långt att han ser det mobila livet som en av de funda-

mentala delarna av ett liv som professionell idrottsman. Främst handlar det om idrottsmän som håller 

på med idrotter som ”turnerar” över stora delar av världen, idrotter såsom golf eller tennis. Roderick 

(2013) sammanfattar det som att den här mobiliteten för idrottsmän kan medföra svårigheter i work-

life balance, att det är svårt att kombinera arbetslivet som idrottsman med livet i hemmet. 

 

Att arbeta som idrottsman påverkar hur man lever på sin fritid. Nyström (2004, s142f) använder 

uttrycket ”frihet under ansvar”. Detta innebär bland annat att på sin fritid så måste spelarna hela tiden 

kontrollera sin vikt, de kan varken äta eller dricka vad de vill, deras yrke tränger sig in och påverkar 

privatlivet. Följs inte detta riskerar man en utskällning, extra träning eller att till och med få sparken. 
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Att gå ut och äta något onyttigt på restaurang samt att dricka ett glas vin på sin fritid går helt enkelt 

inte. Yrkessfären går här ut över privatlivet. 

 

Ivarsson (2014, s497) talar om att man som idrottare kan vara i ett så kallat hög-stressarbete under 

sin aktiva karriär. Kraven på att hela tiden prestera på en hög nivå finns alltid där, samtidigt som 

kontrollen över ens eget arbete och liv ofta är låg.  

 

 

2.2 Framtid för idrottsmän 

 

Ivarsson (2014, s619) tar upp fyra faser som idrottsmän kan komma att befinna sig i under sin idrotts-

karriär. I början av karriären befinner sig många i den första fasen, icke-reflektion. Den här fasen 

kännetecknas av att man endast fokuserar på nuet och inte oroar sig över framtiden och dess problem. 

Detta är något som exemplifieras i en undersökning gjord av Robidoux (200, s192f) där en respondent 

uttrycker det som att om han börjar oroa sig för framtiden så kommer det att påverka negativt på 

nuvarande prestationer och hans strävan efter att bli en bättre hockeyspelare. Respondenten i fråga är 

övertygad om att framtiden kommer att lösa sig på ett eller annat sätt. Den andra fasen som Ivarsson 

(2014, s619) talar om är begrundande och ambivalens. Den här fasen hamnar idrottsmannen i när 

denne börjar resonera kring nuvarande situationen i förhållande till framtiden. En medvetenhet 

infinner sig där man börjar inse att om man inte gör en förändring så kommer detta att resultera i 

negativa konsekvenser i framtiden. Det kan exempelvis handla om att man saknar utbildning och blir 

medveten om att detta kan bli ett problem i framtiden när man avslutat sin karriär. Om man väljer att 

göra något åt sin situation så hamnar man i den tredje fasen, agerandefasen. Detta innebär att man 

agerar för att förändra sin nuvarande situation så att man slipper framtida problematik. Dock kan det 

vara svårt att ändra sitt livsmönster om det är så att man tidigare prioriterat bort utbildning helt. Det 

blir då svårt att ta igen det man missat och risken för misslyckande är stor. En annan svårighet med 

att agera är att individen för tillfället har en bekväm och tillfredsställande situation vilket i sig blir ett 

motstånd till att förändra situationen. Den fjärde fasen utgörs av vidmakthållande. För att kunna 

förändra sin identitet och självbild krävs det fortlöpande ansträngning för att en väsentlig skillnad ska 

ske. Det krävs av individen att man agerar på ett annorlunda sätt mot hur man tidigare gjort för att nå 

förändring av identiteten. Det finns dock stora svårigheter genom hela förändringskedjan och dess 

faser, och risken för att känna negativa känslor kring sitt förändringsarbete är överhängande. Känslor 

som tristess eller utanförskap kan göra att individen återgår till gamla mönster av beteende och att 

ingen reell förändring sker. 

 

Tankarna om framtiden och vilken fas man befinner sig i behöver dock inte göra att graden av passion 

för yrket i sig varierar. Passionen för yrket kan vara lika stor om du befinner dig i den första fasen 

som om du befinner dig i den fjärde fasen. 

 

 

2.3 Passion 

 

Vallerand et al. (2006) definierar passion som en stor lust och längtan att utföra en aktivitet som man 

gillar eller rent av älskar. Man anser att den här passionen är så pass viktig att den är värd att lägga 
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både tid och energi på. När man hittar en passion av det här slaget, så kan det bli så att man inte bara 

utför passionen, man är passionen, det blir som ens identitet. 

 

Ivarsson (2014, s175f) talar om att upptäckten av en passion kan liknas vid en förälskelse och att det 

nästan kan kännas som att det var ens öde att möta denna passion. Han menar vidare att det ofta kan 

vara svårt för utomstående personer att emotionellt och intellektuellt kunna förstå varför man är så 

passionerad över en viss aktivitet, samtidigt som det kan även vara svårt för personen i fråga att 

förklara varför passionen är så stark, eller i vart fall ge en rättvis förklaring till varför man är så 

emotionellt involverad i en viss aktivitet. 

 

Det finns två olika former av passion, harmonisk passion och besatthetspassion, och det finns tydliga 

distinktioner mellan dessa (Vallerand et al. 2003). Den harmoniska passionen innebär att man utför 

aktiviteter för att man vill göra det, inte för att man känner sig tvungen. En inneboende kraft gör att 

man väljer att lägga stor energi på passionen utan påtryckningar utifrån. Med den här typen av passion 

följer en harmoni med andra delar av livet samtidigt som passionen tar upp en stor del av individens 

liv på ett hälsosamt sätt. Passionen ger glädje samt är fri från tvång vilket medför att man själv har 

kontroll över sin passion och dess utövande. Därför kan man själv avgöra hur mycket tid man vill 

lägga på sin passion. Besatthetspassionen däremot är en ohälsosam relation till sin passion. Grunden 

i passionen ligger ofta i utomstående påtryckningar. Trots att man gillar passionen i sig, så känner 

man sig kontrollerad och tvungen att utföra passionen. Utförandet i sig kan i många fall upplevas som 

maniskt, och vid de tillfällen då det inte går att utföra passionen så får det negativa konsekvenser för 

individen. Denne är alltså beroende av passionen i sig (Vallerand et al. 2003). 

 

 

2.4 Motivation 

 

Motivation är en psykologisk term som av Ivarsson (2014, s196) sammanfattas som ”vad det är som 

gör att vi agerar som vi gör”. För olika människor är olika områden och aktiviteter motiverande. Det 

finns olika typer av motivation men oavsett motivation handlar den om en kraft som sätter igång 

handlingar i en viss riktning mot olika mål. Motivation handlar i stor utsträckning om prioriteringar 

(Ivarsson 2014, s196f). Inom forskning talar man om inre samt yttre motivation, och enligt Ryan och 

Deci (2000) är den viktigaste distinktionen mellan dessa två att inre motivation innebär att man gör 

något av ett uppriktigt intresse, man tycker något är roligt att hålla på med och utöva. Yttre motivation 

innebär däremot att man utför en handling på grund av vilka konsekvenser som kan komma av dessa 

handlingar, alltså vilka konsekvenser handlingarna kan mynna ut i. Dessa kan vara faktorer såsom 

pengar eller för att det kommer att gynna en i framtiden. Ivarsson (2014, s205) menar att det förefaller 

vara så att en inre motivation krävs för att vara framgångsrik i ens utövande, att en yttre motivation 

sällan räcker som motivationskraft för att lyckas inom områden som idrott. 

 

Kaufmann och Kaufmann (2010, s140f) talar om målsättningsteori och målets kraft. Målsättnings-

teori betonar målets motivationskraft och enligt denna teori är intentionen att arbeta mot ett bestämt 

mål en mycket central motivationskraft. Vilka uppoffringar vi behöver göra och vilken insats som 

krävs bestäms av målet. Kaufmann och Kaufmann (2010 s141) menar vidare att specifika mål främjar 

prestationen mer än generella mål samt att svåra mål, om de accepteras av utövaren, har större 

motiverande effekt än lätta mål. Att arbeta som idrottare innebär olika uppoffringar och insatser. Om 
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det bestämda målet exempelvis är att få så mycket speltid som man önskar så är det också en mycket 

central motivationskraft vilket i sin tur bestämmer vilka uppoffringar som bör göras och vilken insats 

som krävs för att nå detta mål. 

 

Maslow står för en av de mest kända motivationsteorierna. Den är känd som Maslows behovstrappa. 

Det finns fem steg av behov menar Maslow (1954, s15f). Dessa behov är de fysiska behoven, behov 

av trygghet, behov av samhörighet, behov av uppskattning samt behov av självförverkligande. Längst 

ner på trappan, eller i behovshierarkin som den också kallas, finner man de fysiska behoven. Maslow 

(1954, s15f) menar att människan har fysiska behov som måste tillfredsställas och dessa fysiska behov 

utgör basen i hierarkin. De fysiska behoven består bland annat av vatten, luft och mat. Skulle det vara 

så att människan inte får mat eller vatten så kommer kroppen att reagera på detta och utveckla hunger 

och törst som en signal på att något saknas. Om en människa samtidigt skulle sakna mat, trygghet 

eller samhörighet så skulle behovet av mat dominera över de andra behoven. Med andra ord så skulle 

man behöva tillfredsställa det primära behovet, mat, innan de andra behoven gör sig påminda och det 

är därför teorin är uppbyggd i en hierarki. Varje steg behöver vara tillfredsställt innan behovet över 

gör sig påmint. Nästa steg i hierarkin är behovet av trygghet. Trygghet är ett behov som består bland 

annat av säkerhet, stabilitet, självständighet samt frihet från rädsla, oro och kaos. Många delar av 

detta trygghetsbehov gör sig dock inte påmint lika ofta som andra behov och därför triggas inte några 

motivatorer igång. I Sverige tillfredsställs trygghetsbehovet på många plan då vi exempelvis inte lever 

i krig och kaos. Istället kan man applicera trygghetsbehovet på arbete och här sätts motivatorer igång. 

Man vill tillfredsställa trygghetsbehovet genom att skapa ekonomisk trygghet samt att man vill ha en 

trygg arbetsmiljö. När både de fysiska- och trygghetsbehoven är tillfredsställda kommer nästa behov 

i hierarkin att göra sig påmint, behovet av samhörighet. Samhörighet behöver nödvändigtvis inte 

endast innebära att man får kärlek från sin familj. Ett barn som får kärlek från sin familj men som 

flyttar runt väldigt mycket i sin ungdom kan uppleva att behovet inte helt är tillfredsställt. Man vill 

ha vänskap, känna att man tillhör en grupp och när ensamheten gör sig påmind kan sökandet efter 

samhörighet upplevas som det viktigaste i världen. Det fjärde behovet i hierarkin är behovet av 

uppskattning. Alla människor, med få undantag, strävar efter att känna sig uppskattade, vilket leder 

till höjd självkänsla och självrespekt. Att tillfredsställa behovet av uppskattning innebär att man 

känner sig tillräcklig, viktig samt att man har någon form av status. Man känner att man har 

kompetens att klara av saker och detta grundar sig i att man känner sig sedd, accepterad samt att man 

respekteras av andra människor. När fysiska-, trygghets-, samhörighets- och uppskattningsbehov är 

tillfredsställda så kan ytterligare ett behov göra sig påmint, det sista behovet, tillika det högsta steget 

i behovshierarkin. Det handlar då om behovet av självförverkligande. Maslow (1954, s22) menar att 

det handlar om ett behov av att få ge utlopp för det man är menad att göra. Detta kan exemplifieras 

genom yrken. En musiker är menad att få göra musik, en konstnär att få måla tavlor och en poet är 

menad att få skriva. Behovet av att få ge utlopp för saker man är menad att göra, det man brinner för, 

handlar i mångt och mycket om att kunna känna sig tillfreds med sig själv. För att tillfredsställa detta 

behov så måste man vara ärlig mot sig själv och hur man är som person. Vad vill man egentligen 

åstadkomma med sitt liv. Endast när man är ärlig mot sig själv kan man nå ett självförverkligande. 
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Figur 1. Maslows behovstrappa 

Egen figur 

 

Till följd av Maslows motivationsteori har det uppstått diskussioner om den verkligen går att applicera 

på alla människor. Kaufmann och Kaufmann (2010, s135) menar att den empiriska forskning som 

gjorts på teorin har resulterat i en brokig bild. Detta innebär att det går att ifrågasätta teorins giltighet. 

Uppbyggnaden av en hierarki, som innebär att de lägre behoven behöver tillfredsställas först, innan 

man kan avancera till de högre behoven stöds inte av den forskning som gjorts. Kaufmann och 

Kaufmann (2010, s135) menar istället att den existerande forskning som gjort kring behov har visat 

att människan är flexibel. Människan behöver således inte tillfredsställa behov i en bestämd ordning. 

Man kan istället engagera sig och lägga fokus på att tillfredsställa ett högre behov på ett lägre behovs 

kostnad. Kaufmann och Kaufmanns (2010) tankar kan möjligen appliceras på människor som 

försörjer sig på yrken som är förenade med passion. Att självförverkliga sig genom passionen kan 

tänkas vara ett så starkt behov att behov såsom gemenskap inte gör sig lika påmint. Att flytta från 

vänner och tryggheten i gemenskapen är något man kan vara beredd att göra för att nå ett 

självförverkligande. 

 

En annan viktig motivationsteori är Herzbergs tvåfaktorteori. Herzbergs forskning grundar sig i två 

orsaksfaktorer, som enligt honom avgör huruvida en anställd har en positiv eller negativ inställning 

till sitt arbete, element som ger arbetaren bra eller dåliga känslor kring sitt arbete (Herzberg et al. 

2002, s44). Herzberg kom fram till dessa faktorer genom att intervjua hundratals arbetare (Kaufmann 

& Kaufmann 2010, s151). Dessa två faktorer kallar han för motivatorer samt hygienfaktorer.  

Exempel på motivatorer kan vara att känna att man uppnår saker samt presterar bra på jobbet. 

Exempel på detta är enligt Herzberg et al. (2002, s14f) feedback och uppskattning, att känna att man 

är en del av hela arbetsprodukten, får ta ansvar samt att få utveckling inom sitt arbete. Hygienfaktorer 

är omständigheter på jobbet som avgör om man trivs med sitt arbete eller inte. Exempel på sådana 

hygienfaktorer kan vara lön, jobbsäkerhet, arbetsförhållanden samt vilka förmåner som kommer med 

arbetet. Om inte arbetet når upp till den anställdes krav så uppstår missnöjdhet över arbetet(Herzberg 

et al. s113f). Kaufmann och Kaufmann (2010, s152) talar om att det till och med kan gå så långt att 
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arbetaren vantrivs på arbetet om inte hygienfaktorerna uppnås. 

 

Herzbergs teori ledde senare fram till ett viktigt arbetsmiljöprogram som kallades för arbetsberikning, 

som hade till mål att stärka hygien- och motivationsfaktorerna i organisationen. Några exempel på 

vad arbetsberikning kunde innebära var att ge arbetstagaren mer personligt ansvar, att se till att 

arbetstagaren fick möjlighet att utveckla sig och att ge arbetstagaren mer ansvar att själv välja 

tillvägagångssätt för att lösa arbetsuppgifterna (Kaufmann & Kaufmann 2010, s153) 

 

 

2.5 Det goda arbetet 

 

Hur det goda arbetet ska definieras har många gånger varit ett debattämne. Den mest kända 

formuleringen står Svenska metallindustriarbetareförbundet för. Förbundet publicerade 1985 en 

rapport innehållande nio principer som de ansåg vara en förutsättning för det goda arbetet. Emery och 

Thorsrud lade 1969 fram sina idéer om psykologiska krav för att uppnå det goda arbetet. Eppler och 

Nelander presenterade 1984 sina tankar kring det goda arbetet. De tryckte på grundläggande 

egenskaper i ett arbete som kan resultera i upplevelser. Det går att finna likheter i de olika modellerna 

över det goda arbetet men tankarna om det goda arbetet skiljer sig dessutom åt på flera sätt. 

 

1985 släppte det svenska metallindustriarbetareförbundet en rapport om industriarbetets värde och 

villkor. Rapporten kom att heta det goda arbetet. Svenska metallindustriarbetareförbundet kongress 

(1985, s128) skapade sin uppfattning om vad det goda arbetet innebär. Man menar att i det goda 

arbetet så går goda arbets- och anställningsvillkor hand i hand med en rationell och effektiv 

produktion. Ett effektivt arbete kännetecknas således av att en anställd ska kunna nyttja sina 

kunskaper och sina erfarenheter och just därför blir arbetets villkor väldigt viktiga. Svenska 

metallindustriarbetareförbundet kongress (1985, s129f) sammanfattar det goda arbetet genom nio 

principer: 

1. Trygghet i anställningen. Förbundet menar att detta är en förutsättning för organisations-

förändringar och att en anställd då ska kunna ha en känsla av att arbetet är beständigt, att det finns 

kvar även imorgon och en tid framöver. Om en anställd istället upplever en osäkerhet i sin anställning, 

ett hot om arbetslöshet, så minskar dennes frihet. Vad man menar med detta är att en minskad frihet 

innebär en försämrad initiativförmåga samt att självkänslan för den anställde försvinner. Detta leder 

i sin tur till ett motstånd mot organisationsförändringar inom en organisation då dessa riskerar att 

försämra villkoren för den anställde. Finns det istället en trygghet i anställningen så skapas förut-

sättningar för flexibilitet och vilja till förändring. Svenska metallindustriarbetareförbundet kongress 

(1985) menar att denna vilja skapas, i och med tryggheten, då förändring nödvändigtvis inte behöver 

innebära försämring för den anställde. 

2. En rättvis andel av produktionsresultatet är en princip som ska leda till engagemang och delaktighet 

hos de anställda. Detta innebär att varje anställd ska ha en skälig lön för sitt arbete. Skulle resultatet 

fördelas annorlunda så skulle det kunna leda till ett hinder för utveckling. Missnöje skulle kunna 

uppstå samt ökad motsättning mellan grupper. En rättvis fördelning av produktionsresultatet leder 

istället till att grupperna inte ställs mot varandra. 

3. Ett medbestämmande inom organisationer innebär att om det finns en avsaknad av demokrati så 

försvinner, som en följd av detta, kreativitet, initiativkraft och nya idéer. Att demokratisera 

organisationer leder istället till att erfarenheter och kunskap utnyttjas och om en fördelning av ansvar 
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sker så minskar den instrumentella synen på arbete. 

4. En arbetsorganisation för samarbete är en princip som innebär att arbete ska organiseras i grupper 

så att polarisering undviks så att gemenskap och självkänsla kan öka. För att nå ett sådant resultat 

krävs samarbete där de erfarna arbetar tillsammans med de nya. Man upprätthåller på detta vis ett 

yrkeskunnande. 

5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten är en princip som ligger till grund för att bevara yrken men också 

för att utveckla dessa. För att nå dit menar förbundet att alla arbeten, oavsett nivå inom organisationen, 

måste vara hela. De ska inte stå i konflikt med övriga gruppers intressen inom organisationen. Denna 

princip går exempelvis att applicera på en person som arbetar som projektledare. Här är man med 

från planeringsfasen tills dess att projektet är avslutat. Den anställde ser således helheten i sitt arbete. 

6. Utbildning som del i arbetet för alla är en princip som grundar sig i föränderligheten på 

arbetsmarknaden. Denna föränderlighet innebär nya krav på erfarenhet och kunnande och därför bör 

utbildning finnas med som en del i arbetet. 

7. Principen om arbetstider utifrån sociala krav utgår från det faktum att det ställs hårda krav på 

skiftgång bland anställda på företag vilket innebär att de anställda måste underordna sig företagens 

produktionssystem. Detta i sin tur leder till att fritiden för de anställda begränsas. Förbundet menar 

att arbetstider ska anpassas utifrån sociala krav. Det bör finnas större valmöjligheter och företagen 

bör bemanna sina arbetsplatser på ett annat sätt snarare än att de anställda inte har något val och måste 

underordna sig företaget. 

8. Arbetsmarknaden är uppdelad och det finns klyftor mellan könen men också klyftor mellan de 

framgångsrika och grupper som har det sämre ställt. Här riktar förbundet in sig på den åttonde 

principen för det goda arbetet. Principen innebär att det ska råda en jämlikhet på arbetsplatsen och 

detta innebär att uppdelningen bör minska så att allas rättigheter och möjligheter är detsamma oavsett 

kön eller klass. 

9. Principen om en arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall. Man menar här att ohälsa inte 

ska kunna uppstå i samband med arbete. Hur en arbetsplats är utformad utifrån arbetsmiljösynpunkt 

ger ett uttryck för hur ett företag värderar sina anställda menar förbundet. 

 

Thorsrud och Emery (1969, s19f) tar utgångspunkt i psykologiska krav som en individ bör ställa för 

att uppnå det goda arbetet. De menar således inte att behov och krav såsom lön, arbetstid, skydd mot 

skaderisker och godtyckliga uppsägningar kommer i skymundan för vad som definierar det goda 

arbetet men de menar att det finns något mer, psykologiska behov. Med avseende på arbetsinnehållet 

så formulerar de fem behov för att tillfredsställa dessa psykologiska behov. a) Ett behov av en 

variation i arbetet och att arbetsuppgifterna ska inte enbart vara inriktade på fysisk uthållighet. b) Ett 

behov av lärande och utveckling i arbetet. c) Ett behov av ansvar. Att man inom något område har 

befogenhet att fatta beslut. d) Ett behov av anseende. Detta innebär att människan har ett behov av att 

känna respekt och uppskattning. e) Ett behov av att se ett samband, en helhet. Detta behov innebär 

att människan har ett behov av att se en överensstämmelse mellan det arbete man utför och hur det 

påverkar omvärlden. f) Ett behov av framtidsförhoppningar i förhållande till arbetet vilket emellertid 

inte behöver innebära förhoppningar om befordran.  Thorsrud och Emery (1969, s20) menar att dessa 

behov går att applicera på alla nivåer men hur dessa tillfredsställs är olika för olika människor. 

 

 En syn som ligger nära till hands med det Thorsrud och Emery uttrycker är Eppler och Nelanders 

(1984, s46f) tankar. De menar att det finns grundläggande egenskaper hos ett arbete och dessa skapar 

upplevelser. Dessa upplevelser blir i sin tur konsekvenser för såväl individen som arbetet. De 
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uttrycker fem egenskaper som ligger till grund för att uppnå det goda arbetet. Den första egenskapen 

är en mångsidighet i arbetet. Att ha ett mångsidigt arbete med en stor variation arbetsuppgifter kräver 

således olika kunskaper inom flera områden. Eppler och Nelander (1984) menar att ju fler 

arbetsmoment en anställd har, ju större är mångsidigheten i arbetet. Helhet är nästa egenskap ett arbete 

bör ha och denna egenskap ligger nära till hands med förbundets (1985) femte princip. Denna 

egenskap innebär att arbetet är upplagt på så vis att man är delaktig från början till slut. Eppler och 

Nelander (1984) menar att denna egenskap innebär att man kan se ett resultat, man ser helheten. Nästa 

egenskap handlar om att det arbete man utför ska ha betydelse för andra. Om arbetet betyder något 

för andra så kan den anställde uppleva en meningsfullhet i det man gör. Ett sådant arbete behöver inte 

vara komplext på något vis, så länge man upplever att det man utför har en betydelse för andra. Ett 

exempel på detta kan eventuellt vara en anställd på en nöjespark. En arbetsuppgift kan där vara att 

kontrollera att besökarna sitter fast ordentligt i en karusell. Arbetet kan verka simpelt men det har en 

betydelse för andra vilket kan skapa en meningsfullhet i det man gör. Ytterligare en viktig egenskap 

som ett arbete bör ha för att klassas som det goda arbetet är autonomi. Autonomi är synonymt med 

självbestämmande och ett arbete med hög autonomi innebär att den anställde kan bestämma när och 

hur ett arbete ska utföras. Att ha ett sådant självbestämmande i arbetet ställer således en hel del krav 

och det vilar ett stort ansvar på den anställde. Självbestämmandet innebär då att den anställde kommer 

att känna ett personligt ansvar för resultatet av arbetet. Den sista egenskapen är feedback på arbetet. 

Feedback i detta fall innebär inte att andra talar om hur man skött sitt arbete utan det handlar om hur 

individen själv kan se ett resultat av det man gör. Detta kan exemplifieras genom arbetet som konstnär. 

När konstnären målat sin tavla så får denne själv möjlighet att märka om arbetet är väl utfört eller ej. 

Konstnären får alltså hög feedback. 

 

 

2.6 Karaseks krav- och kontrollmodell 

 

Att bedöma det goda arbetet kan även göras utifrån Karaseks krav- och kontrollmodell.  Till att börja 

med var modellen till för att se sambandet mellan arbete och hjärt- och kärlsjukdomar, men med tiden 

gick det över mot att bli ett mer generellt mått på hur arbeten och arbetsförhållanden står sig (Karasek 

& Theorell, 1990, s6f). Modellen över arbetsförhållanden som framställdes visar hur nivån av krav 

på arbetet och kontroll på arbetet kan förutse vilka risker som finns med en viss arbetssituation 

(Karasek & Theorell, 1990, s31). Utifrån den här modellen kategoriserades sedan fyra olika sorters 

arbete. Den första sortens arbete är hög-stressarbete. Ett hög-stressarbete innebär att de psykologiska 

och/eller fysiska kraven är höga och arbetarens kontroll över arbetet är lågt (Karasek & Theorell 1990, 

s31f). Här är risken för fysisk och psykisk ohälsa är hög. Nästa form av arbete är aktiva arbeten. Även 

här menar Karasek & Theorell (1990, s35) att det finns en stor mängd psykologiska krav, men här är 

även kontrollen över arbetet hög, vilket gör att det här är det fält, som är det bästa att befinna sig i. 

Här får man utmana sig själv och prestera på en hög, tillfredsställande nivå. Vidare tar Karasek & 

Theorell (1990, s36) upp låg-stress arbete som ett fält man kan befinna sig i. Detta är ett fält i modellen 

som har låga krav på arbetet och en hög grad av kontroll över sitt arbete. Det här fältet är dock inget 

fält att sträva efter. Det sista fältet Karasek & Theorell (1990, s36f) tar upp är passiva arbeten, vilket 

innebär att man har en låg grad av såväl krav som kontroll i sitt arbete. 

 

Karasek & Theorell (1990, s68f) valde senare att expandera modellen med ytterligare en variabel, 

socialt stöd på arbetsplatsen. Det sociala stödet kan delas upp i instrumentellt och emotionellt stöd, 
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där instrumentellt stöd innebär hjälp i form av pengar, material eller annan utrustning medan 

emotionellt stöd innebär att man får ett känslomässigt stöd av både chefer, arbetsledare samt 

arbetskamrater. Modellen, som den såg ut efter att det sociala stödet som variabel lagts till, synes i 

figur 2. 

 

 

Firgur 2. Karaseks krav- och kontroll modell med socialt stöd 

Källa: Hansen L H och Orban P (2002, s 135) 

 

 

2.7 Work-life balance 

 

Arbete tar upp en stor del av de flesta vuxna människornas liv, och vare sig man vill eller ej så kommer 

arbete att vara en komponent att förhålla sig till i livet. Work-life balance handlar om att kunna 

balansera arbetsliv och övrigt liv tillfredsställande, utan att de båda delarna påverkar varandra på ett 

negativt sätt. Hur denna balansgång ser ut är olika från person till person och vilka omständigheter 

som präglar just den personen (Noon & Blyton 2013, s341f). 

 

Noon och Blyton (2013, s343) menar att obalansen mellan arbete och fritid kan ha två olika sorters 

skepnader. Den ena är att pressen från arbetet gör det svårt att fokusera på de måsten som finns på 

fritiden samt gör det svårt att fokusera på saker man tycker om och vill ägna sig åt vilket i sin tur kan 

göra att familjen kan komma att lida av detta. Detta exemplifieras av Hochschild (2001, s109) där en 

kvinna i hennes studie menar att hon lägger all energi på arbetet vilket medför att hon inte orkar ge 

den tid och kraft i hemmet som hon hade önskat. Den andra sortens obalans som Noon och Blyton 

(2013, s343) talar om handlar om att familjen tar upp en sådan stor del energi och tid att det blir svårt 

att fullfölja ens uppgifter på jobbet på ett bra sätt. 

 

Noon och Blyton (2013 s343) tar upp tre olika former av konflikter som kan drabba balansen mellan 

arbetslivet och fritiden. Dessa är den tidsbaserade konflikten, den familjebaserade konflikten och den 

beteendebaserade konflikten. Den tidsbaserade konflikten innebär att man är tvungen att prioritera 



13 

 

mellan arbete och fritid tidsmässigt, och tid som läggs på den ena delen gör att man får mindre tid på 

den andra. Den familjebaserade konflikten innebär att situationer i hemmet, som till exempel att en 

familjemedlem är sjuk, gör att man kan få svårt att fokusera på och fullgöra sina arbetsuppgifter. Den 

beteendebaserade konflikten innebär att man har olika roller i de olika delarna av arbetet och livet. 

Det kan vara så att ett beteende som passar sig på arbetet inte alls passar sig i hemmet. Exempel på 

detta kan vara en person som ger instruktioner på arbetet och även börjar göra det i hemmet vilket då 

kan leda till konflikter i hemmet. 

 

När balansen mellan arbete och övrigt liv ska undersökas så kan detta göras genom en livsformsanalys. 

Bergqvist (2004) tar upp två livsformer. Den första, arbetarlivsformen innebär att arbete och fritid, 

tidsmässigt, delas upp helt. Arbetet är medel för målet, att ha ett gott liv vid sidan av arbetet. 

Karriärens livsform däremot innebär att fritiden framstår som ett medel för att främja ens arbete, och 

det finns ingen tydlig distinktion mellan dessa. Karriärens livsform kännetecknas även av att man i 

första hand säljer sina personliga kunskaper och kompetens och att det finns en tydlig karriärstege att 

klättra på. Det goda livet innebär en ständig utveckling av sig själv genom sitt arbete (Bergqvist 2004, 

s40f). Karriärens livsform skulle möjligtvis kunna appliceras på individer som försörjer sig på en 

lagidrott då de säljer idrottsmässiga kompetens och kunskap. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur undersökningen har genomförts och vi beskriver hur 

vi har förhållit oss till det empiriskt insamlade materialet. Initialt diskuterar vi val av metod följt av 

ett avsnitt där vi redogör för vårt förhållningssätt till empirin. Därefter redogör vi för och diskuterar 

studiens urval. Följande avsnitt behandlar intervjuguiden samt belyser för- och nackdelar kring 

genomförandet av intervjuerna. Vidare beskrivs hur vi valt att bearbeta och tolka insamlad data. 

Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt det etiska förhållningssättet vi 

förhållit oss till. 

 

 

3.1 Val av metod 

 

Syftet med studien är dels att skapa förståelse för hur idrottsmän upplever sitt yrke och sin vardag 

men också att undersöka tankarna kring framtiden då deras yrken präglas av korta karriärer. För att 

uppnå vårt syfte ville vi förstå dessa människors sätt att reagera, resonera och även skapa förståelse 

för huruvida ett varierande handlingsmönster kan särskiljas eller urskiljas. För att nå en sådan 

förståelse menar Trost (2010, s32) att en kvalitativ studie är mest rimlig. Vi ansåg att intervjuer var 

det optimala tillvägagångssättet, för denna studie, vilket möjliggjorde att vi kunde nå en djup kunskap 

om undersökningspersonernas värld. Detta gav oss information som vi sedan kunde tolka mot den 

teoretiska referensramen (Trost 2010 s33). Vi valde att utföra intervjuer där respondenterna kunde 

sätta sin prägel på samtalet. Att utföra intervjuer med en låg grad av strukturering blev då aktuellt. 

Olsson och Sörensen (2011, s133) menar att en låg grad av strukturering innebär att respondenten 

fritt kan tolka frågorna utifrån egna erfarenheter, värderingar och önskemål. Vidare innebär låg 

strukturering att respondenten inte behöver använda sig av fasta svarsalternativ (Trost 2010, s40). Att 

välja att utföra intervjuer med en låg grad av strukturering gjorde att vi gav respondenterna utrymme 

att med egna ord svara på de frågor som ställdes.  

 

Att låta respondenterna sätta sin prägel på samtalet innebar att det uppstod en variation av följdfrågor 

som ställdes till våra olika respondenter. Våra frågor var således beroende av vilka svar vi fick och 

då vi inte använde oss av fasta svarsalternativ så blev inte intervjufrågorna desamma för alla 

respondenter.  Trost (2010, s39) menar att standard innebär en avsaknad av variation. I vårt fall 

handlade det således om låg standardisering.  

 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att samla information om respondenternas upplevelser 

kring hur det är att arbeta som idrottsmän. Här blev den öppet riktade intervjuformen aktuell. Lantz 

(2013, s47) menar att frågeställningen, för den öppet riktade intervjun, ska beröra en individs 

upplevelse av ett fenomen. Detta berör intervjuaren genom en vid fråga. Intervjupersonen beskriver 

sedan sina tankar och upplevelser och intervjuaren ställer därefter eventuella följdfrågor för att 

uttömma det som är relevant och meningsfullt för studien. Vår utgångspunkt i de öppet riktade 

intervjuerna var det goda arbetet samt teorier som går att koppla till denna modell. Vi valde sedan att 

belysa frågeområden som var kopplade till vår teoretiska referensram genom att låta respondenten 

beskriva sina upplevelser inom dessa områden kopplat till sitt yrke. 
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3.2 Relation mellan teori och empiri 

 

Patel och Davidsson (2011, s23) menar att när en forskare ska arbeta för att producera en teori så är 

målet att teorin ska ge en kunskap om verkligheten som är så riktig som möjligt. För att bygga en 

teori krävs data vilket kan beskrivas som information om den del av verklighet som studeras. En 

forskares arbete går ut på att relatera teori och verklighet till varandra. Patel och Davidsson (2011, 

s23) anger deduktion, induktion och abduktion som alternativa sätt för att relatera teori och verklighet. 
 

Deduktion innebär att man följer bevisandets väg. Detta sätt att relatera teori och verklighet känne-

tecknas av att forskaren drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga teorier och allmänna 

principer. Att arbeta utifrån ett deduktivt förhållningssätt kan beskrivas som en process där forskaren, 

utifrån befintliga teorier, härleder hypoteser som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. En sådan 

hypotesprövning kallas ofta för det hypotetiskt-deduktiva (Patel och Davidsson, 2011, s23). 

 

Induktion går att beskriva som ett förhållningssätt där forskaren följer upptäckandets väg. Detta 

förhållningssätt går således att beskrivas som en motsatt riktning i förhållande till deduktion. Här kan 

en forskare studera ett forskningsobjekt utan att först ha förhållit sig till befintliga teorier för att sedan, 

utifrån den insamlade informationen, formulera en teori (Patel och Davidsson, 2011, s23). 

 

Det tredje sättet att relatera teori och empiri, abduktion, kan beskrivas som en kombination av 

induktion och deduktion. Detta innebär att en forskare som utgår från detta förhållningssätt först 

formulerar en preliminär teori utifrån empiri. Denna teori testas sedan på nya fall för att sedan 

utvecklas. Det sker således en växelverkan mellan induktion och deduktion (Patel och Davidsson, 

2011, s23f). 

 

Vi har i vår uppsats valt att gå bevisandets väg, det vill säga att vi arbetat genom en deduktiv process. 

Vi har i vår studie utgått från befintliga teorier och allmänna principer för att sedan formulera 

frågeställningar som vi prövat empiriskt. Forskningsobjekten i denna studie har varit idrottsmän som 

förenar arbete med passion. När vi valde att forska utifrån detta förhållningssätt var vi väl medvetna 

om såväl fördelar som nackdelar. Patel och Davidsson (2011, s23) menar att en fördel med ett 

deduktivt forskningssätt är att objektiviteten i forskningsprocessen stärks då utgångspunkten tas i 

befintliga teorier. En nackdel med den deduktiva processen är dock att forskaren riskerar att missa 

nya rön, det vill säga att forskaren missar nya upptäckter då de befintliga teorierna kommer att 

påverka men också rikta forskningen. 

 

 

3.3 Urval 

 

Syftet med denna undersökning är, som tidigare nämnts, att skapa förståelse för hur idrottsmän 

upplever sitt yrke och sin vardag. Vår målgrupp är således idrottsmän som försörjer sig på sin idrott. 

I och med att populationerna ofta är alldeles för stora för att undersöka, så är man tvungen att som 

forskare arbeta med stickprov. Man väljer alltså ut en mindre grupp som skall vara representativ för 

populationen. Detta kallas för urval (Olsson & Sörensen 2011, s113). Vi har valt att använda oss av 

ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att man väljer ut ett antal variabler eller egenskaper som 

är av betydelse utifrån den teoretiska referensramen (Trost 2010, s138). 
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Den egenskapen vi har valt att fokusera på är egenskapen som avlönad aktiv manlig fotbolls- eller 

ishockeyspelare. Vi valde att undersöka lagidrottare istället för individuella idrottsmän då dessa 

arbetar i grupp och är av betydelse utifrån den teoretiska referensramen. Vi menar att individuella 

idrottare till viss del går att jämföra med egenföretagare, där man kan styra över sitt eget arbete i 

större utsträckning än lagidrottare. Vi anser således att man kan jämföra lagidrottare med ett företag 

där de anställda arbetar i arbetslag. Vi valde fotbolls- och ishockeyspelare därför att dessa idrotter 

kan man försörja sig på. Anledningen till att studien endast omfattar män beror på att få kvinnor i 

Sverige kan försörja sig enbart på lagidrott utan att ha ett arbete vid sidan av idrotten. Variabler för 

oss har varit ålder och relationsstatus och där har vi försökt få en viss spridning. Vi fick kontakt med 

våra respondenter genom tidigare kontakter, men också genom tips från personer i vår närhet. Vi 

valde att kontakta sex olika respondenter med egenskaper vi ansåg passa för vår undersökning, alltså 

avlönade aktiva idrottsmän där det funnits en viss spridning i åldrar, och vi fick positivt svar till 

medverkan från dessa.  

 

I nedanstående tabell presenteras respondenterna med fiktiva namn 

 

 Ålder Yrke Relationsstatus 

Simon 24 Ishockeyspelare Särbo 

Johan 24 Ishockeyspelare Sambo 

Erik 26 Ishockeyspelare Sambo 

Daniel 28 Fotbollsspelare Sambo  

Fredrik 31 Fotbollsspelare Sambo 

Björn 36 Fotbollsspelare Fru & barn 

 

 

3.4 Intervjuguide 

 

För att uppnå studiens syfte så formulerades vår intervjuguide utifrån de teorier vi använt oss av i den 

teoretiska referensramen. Vi valde att dela upp vår intervjuguide i olika teman och dessa var: 

 

-Tema 1. Det goda arbetet 

 

-Tema 2. Motivation i arbetet 

 

-Tema 3. Krav, kontroll samt socialt stöd på arbetsplatsen 

 

-Tema 4. Work-life-balance 

 

-Tema 5. Osäkerhet i arbetet samt tankar inför framtiden 

 

-Tema 6. Passion för sin idrott 

 

Det första temat hade som syfte att kartlägga huruvida principer och egenskaper kring det goda arbetet 
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gick att applicera på professionella idrottsmän. Det andra temat syftade till att finna varifrån och hur 

dessa individer fann sin motivation till arbetet. Det handlade dessutom om målinriktad motivation, 

om respondenterna hade några uppsatta mål som drivkrafter. Det tredje temat behandlades genom 

frågor om arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. Syftet var att finna ett mönster 

var idrottsmän kan tänkas befinna sig i Karaseks fyrfältare över låg- och högstressarbeten samt graden 

av kontroll. Det sociala stödet var här även en viktig del. Tema fyra berör frågor kring work-life 

balance. Detta för att undersöka om yrkessfären inkräktar på den privata sfären. Då karriärer inom 

idrott är förhållandevis korta ville vi undersöka om det fanns osäkerhet eller kanske rent av rädsla 

inför framtiden. Vi ville dessutom undersöka om rädsla för skador fanns och också hur tankar och 

upplevelser var kring en konkurrensutsatt arbetsmarknad, där ständig prestation är ett krav. Detta 

behandlades i tema fem. Intressant för studien var även passion. Detta med anledning av att vi ville 

undersöka i vilken utsträckning passion är kopplat till yrket. Om det finns passion för yrket eller om 

passionen avtagit då hobbyn har övergått till ett yrke. Passion behandlades i tema sex. 

 

Patel och Davidsson (2011, s78) menar att språket är viktigt vid formulering av frågor. Vi valde därför 

att formulera frågor med ett enkelt språk där vi undvek att använda teoretiska begrepp som kunde 

tänkas vara främmande eller svårtolkade för våra respondenter. Då vi använde oss av intervjuer med 

en låg grad av strukturering gav det respondenterna möjlighet att sätta sin egen prägel på samtalen. 

Vi undvek därför alltför ledande frågor men samtidigt ställdes frågor inom ramen för den teoretiska 

bakgrunden. De gånger vi använde oss av ledande frågor var när vi upplevde att ett område behövde 

belysas ytterligare. För att nå djupa svar valde vi dessutom att ställa frågor utan att ha några fasta 

svarsalternativ. Patel och Davidsson (2011, s79) menar att oklara frekvensord är något som bör 

undvikas i intervjuer. Med detta i åtanke valde vi att undvika ordval i frågorna såsom exempelvis 

ibland, ofta, regelbundet, endast och brukar.  

 

 

3.5 Genomförande av intervju 
 

Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev till respondenterna, (se bilaga 2: informations-

brev). Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av oss själva, vad vi studerar samt syftet med 

uppsatsen. Vidare beskrev vi i informationsbrevet hur intervjun skulle gå till samt lämnade info-

rmation om hur materialet skulle komma att användas.  

 

Intervjuerna har utförts ansikte mot ansikte men också via telefon. Anledningen till att vi valt att 

genomföra telefonintervjuer har varit att några respondenter är bosatta på platser, med så långa av-

stånd från oss att det omöjliggjort intervjuer ansikte mot ansikte. Då vi gjorde valet att genomföra 

intervjuer via telefon var vi medvetna om att det kunde komma att påverka resultatet av intervjuerna. 

Att utföra telefonintervjuer kan innebära vissa negativa effekter. Jacobsen (2002, s161f) menar att 

människor har lättare för att ljuga vid en telefonintervju samt att kontakten blir mer opersonlig. 

Ytterligare negativa aspekter med telefonintervjuer är att intervjuaren får svårare att upptäcka om en 

respondent känner sig besvärad, uttråkad eller inte vill tala mer om ett specifikt ämne. Detta var dock 

inget vi lade märke till. Men att genomföra telefonintervjuer medför inte enbart negativa aspekter. 

Utöver kostnadsreduceringen, då undersökaren inte behöver förflytta sig fysiskt från plats till plats så 

får intervjun en anonym form. Att intervjun får en anonym form kan minska intervjuareffekten. 

Intervjuareffekt innebär att intervjuaren kan, med sin fysiska närvaro, påverka respondenten att 
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uppträda på ett sätt som respondenten annars inte skulle gjort. Detta beror på att respondenten faktiskt 

också kan observera intervjuaren och då lägga märke till intervjuarens ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Skulle en intervjuare agera på ett sätt som får respondenten att uppfatta att intervjuaren känner sig 

illa till mods, över situationen, eller att intervjuaren verkar uttråkad, kan respondenten agera därefter 

för att försöka göra intervjuaren nöjd. Den fysiska närvaron kan alltså ha effekt på resultatet av 

intervjun. Detta var dock inget vi märkte av vid de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte. 

Vid telefonintervju är situationen annorlunda och intervjuaren är mer avskärmad från att ge sådana 

intryck(Jacobsen 2002, s162).  

 

Alla intervjuer har spelats in via ljudupptagare på telefon. Vi har som föregående avsnitt visat använt 

oss av olika teman under våra intervjuer. Dessa teman har belysts genom detaljerade frågor (se bilaga 

1: Intervjuguide) för att sedan fördjupas genom följdfrågor för att få uttömmande svar. Då våra teman, 

till viss del, är tätt kopplade till varandra så har ordningsföljden på intervjuerna varierat. Detta beror 

på att vissa svar från respondenterna har besvarat flera frågor samtidigt. Vi har således varit flexibla 

gällande ordningsföljden av frågorna. Intervjuerna har skett i enskilda rum, på ett stadsbibliotek och 

telefonintervjuerna har skett då respondenter befunnit sig i sina hem. Detta anser vi varit en fördel då 

respondenterna helt och hållet har kunnat fokusera på intervjuerna utan störande moment i 

omgivningen såsom trafik eller andra människor som förflyttat fokus. Längden på intervjuerna 

uppgick till 30-45 minuter. Denna tid gjorde att vi fick tillräckligt med information från 

respondenterna. 

 

 

3.6 Bearbetning av data 
 

Vårt analysarbete inleddes genom transkribering av samtliga intervjuer. Vi valde att transkribera inter-

vjuerna ordagrant och även i texten inkludera när respondenten skrattat eller tagit en paus för att tänka 

till innan svar lämnades. Vi valde att skriva in pauserna i intervjuerna då detta hjälpte oss, i text-

materialet, att minnas vad som hände under intervjuerna. Ytterligare orsak till valet att skriva ned då 

pauser tagits eller när respondenterna skrattat i samband med sitt svar var att vi ansåg att detta satte 

en personlig prägel, även på textmaterialet. Att inte skala bort skratt och pauser vid transkriberingen 

bidrog således till att bibehålla den personliga prägeln.  

 

Arbetsgången vid bearbetningen av textmaterialet från transkriberingen har inspirerats av Grounded 

theory. Patel och Davidsson (2011, s31f) menar att bearbetning genom Grounded theory sker genom 

utskrift av datainsamling för att sedan kategorisera denna data genom olika koder, koder som består 

av rubriker eller benämningar. Koderna upptäcks redan vid insamling av data, vid transkribering eller 

vid upprepade inläsningar av textmaterialet. 

 

Vi upptäckte vissa koder redan vid insamling av data för att sedan fylla på med koder vid granskning 

av textmaterialet. För att upptäcka dessa läste vi, upprepade gånger, igenom svaren från våra 

respondenter och ställde dessa mot varandra. I marginalen på textmaterialet förde vi kommentarer 

och när vi jämförde respondenternas svar mot varandra kunde vi skönja ett visst mönster samt notera 

kategorier. Vi plockade dessutom ut citat som väl illustrerade våra kategorier. För att underlätta 

bearbetningen delade vi upp våra frågors teman, från intervjuguiden, och sammanfattade sedan 

mönstret och kategorierna från dessa. Nästa steg i analysarbetet bestod av en gemensam diskussion, 
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där vi ställde kategorierna i förhållande till vår teoretiska referensram samt våra frågeställningar.  

 

Vi ansåg att vi gav vår analys mer liv då vi tillämpade citat. Ytterligare en orsak till användning av 

citat var att undvika eventuellt felaktiga tolkningar av textmaterialet. Vi anser dessutom att 

tillämpning av citat ger läsaren möjlighet att skapa egna intryck av respondenternas svar samt att det 

erbjuder läsaren att göra egna tolkningar utifrån empirin.  

 

 

3.7 Hermeneutisk tolkning 
 

Det vetenskapliga förhållningssättet vi använt oss av vid tolkning av data har varit en hermeneutisk 

tolkningsmodell. Patel och Davidsson (2011, s29) menar att en hermeneutisk forskare använder sig 

av sin förförståelse för att subjektivt närma sig forskningsobjektet. Förförståelsen, bestående av tankar, 

intryck, känslor och kunskap, ses som en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjekt. Då en 

hermeneutisk forskare tolkar textmaterial, från intervjuer, läses först hela intervjuerna för att förstå 

helheten. Sedan läser forskaren olika delar i texten i syfte att få förståelse av delarna för sig vilket kan 

påverka förståelsen av helheten. 

 

Då vårt arbete startade med att knyta samman en teoretisk referensram, vilket gav oss kunskap, var 

vi väl medvetna om att våra forskningsobjekt skulle närmas utifrån vår förförståelse. Vi har vid 

tolkning och analys använt oss av vår förförståelse bestående av kunskap inhämtad från teori. Vid 

intervjutillfället har tankar och intryck skapats utifrån vår förförståelse. Vi anser att förförståelsen har 

varit en tillgång då vi, vid intervjuerna, kunnat fördjupa oss ytterligare i det vi ämnat undersöka.  

 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet som är synonymt med giltighet handlar om huruvida man, genom en undersökning, mäter 

det man avser att mäta (Trost 2010, s133). Patel och Davidsson (2011, s106) menar att validitet i en 

kvalitativ studie inte enbart relateras till datainsamlingen utan istället gäller för undersöknings-

processens samtliga delar. Detta handlar om huruvida forskaren lyckas använda sin förförståelse 

genom hela undersökningsprocessen. 

 

För att koppla validiteten till själva datainsamlingen så har den hög validitet om forskaren lyckas 

samla in underlag som möjliggör en trovärdig tolkning av respondenternas livsvärld (Patel & 

Davidsson 2011, s106). Trost (2010, s133) menar att vid kvalitativa studier har forskaren en 

målsättning att skapa en förståelse för respondenternas upplevelser. Detta innebär att forskaren lyckas 

förstå respondentens innebörd av företeelser och ord. Forskaren har således en strävan att få en 

djupgående förståelse för vad respondenten menar.  

 

Vi har i denna studie försökt nå en hög validitet genom att forma intervjufrågorna så att de gett oss 

en djup bild över respondenternas upplevelser kring att arbeta som idrottsmän. Vidare har vi följt upp 

med följdfrågor för att nå respondenterna på djupet. När vi ställer studiens syfte i förhållande till vårt 

resultat anser vi att vi lyckats nå en hög validitet. Det vi avsåg att undersöka har genomsyrat studiens 

alla delar, från teoretisk referensram till resultat och analys.  
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När man talar om reliabilitet syftar man traditionellt sätt till tillförlitlighet eller att en mätning som 

görs vid flera tillfällen med samma förutsättning ska ge samma resultat. Reliabiliteten bygger ofta på 

att man kör kvantitativa studier, därför kan det ibland vara svårt att tala om reliabilitet eller 

tillförlitlighet när man talar om kvalitativa studier (Trost 2010, s131f).  Eftersom vi har använt oss av 

kvalitativ metod och endast gjort sex stycken intervjuer är det således svårt att svara på vilken grad 

av reliabilitet vår undersökning har. Idén om att man ska kunna få samma svar på en fråga vid olika 

situationer förutsätter att människan är statisk i sina föreställningar och åsikter och detta är i sig en 

galen tanke då varje människa är en del av en process som hela tiden är i förändring (Trost 2010, 

s132). Våra intervjuer har haft skilda förutsättningar och utvecklat sig på olika sätt, beroende på vilka 

svar vi fått på frågorna. Detta gör att intervjuerna i många avseenden blir unika. 

 

 

3.9 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet har fastställt etiska principer som skall tillämpas vid vetenskaplig forskning. Dessa 

principer behandlar frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. En av 

principerna är informationskravet. Detta innebär att varje respondent ska få ta del av information om 

studien, dess syfte, vad en medverkan innebär, kontaktuppgifter till projektledaren, information om 

upplägg och även var det går att få upplysningar om projektet. Vidare ska respondenten lämna sam-

tycke till att delta i studien, vilket är ett av vetenskapsrådets krav. Ett samtycke innebär att 

respondenten själv kan ta ställning till sin medverkan i studien samt att det är frivilligt att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Detta ska informeras till respondenten i god tid. När en respondent ingår 

i en undersökning så ska alla uppgifter som lämnas av denne hanteras konfidentiellt. Detta är ett krav 

som innebär att uppgifter som lämnas ut ska hanteras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan komma 

åt dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att alla uppgifter som samlas in om respondenterna 

enbart får användas för studiens ändamål (Olsson & Sörensen 2011). 

 

Under vår första kontakt med respondenterna, via telefon och mail, gavs information om studiens 

syfte och upplägg. Vidare gavs information om frivilligheten och att respondenterna när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Dessutom gavs, vid det första kontakttillfället, information 

om att allt som respondenterna berätta skulle hanteras konfidentiellt. Att lämna denna information 

redan vid det första kontakttillfället ansåg vi var av vikt då vi ville vinna respondenternas förtroende 

vilket också var en förutsättning för att de skulle vilja delta i studien. För att tillgodose informations- 

och samtyckeskravet så upplystes respondenterna om studiens syfte och om det frivilliga deltagandet 

även vid det aktuella intervjutillfället. Information om konfidentialiteten var även något som vi 

återkom till vid intervjutillfället. Detta gjorde vi med anledning av att kunna få så djupgående svar 

som möjligt från våra respondenter. På förhand var det svårt att avgöra om några frågor kunde tänkas 

vara känsliga men genom att upplysa respondenterna om att det som framkom under intervjuerna 

skulle hanteras konfidentiellt, att det ej skulle kunna gå att härleda respondenternas svar till dem som 

personer, möjliggjordes intervjuer med djupgående svar. Vid intervjutillfället informerades respon-

denterna om att intervjun spelades in via ljudupptagare på telefon. Vidare lämnades information om 

hur materialet skulle användas samt hur det skulle presenteras i studien. Detta för att tillgodose 

nyttjandekravet. 

  



21 

 

4 Analys och resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av studiens insamlade data. Detta resultat 

kommer att analyseras och ställas i förhållande till den teoretiska referensramen. Detta kapitel ligger 

till grund för studiens slutsatser. 

 

 

4.1 Att alltid bli bedömd i sitt arbete och den ständiga pressen att leverera 

 

När vi talade med respondenterna insåg vi snabbt att kravet på att alltid prestera var en del av dessa 

idrottsmäns vardag. Att hela tiden bli bedömd av tränare, publik och media är någonting dessa 

lagidrottare lärt sig leva med. Det vi dock kan konstatera är att våra respondenter blivit duktiga på att 

kunna vända de negativa aspekterna i att utföra sitt arbete framför publik till något positivt, att bli 

bedömd av stora publiker kan bli mer av en adrenalinkick än en börda. Björn uttrycker följande om 

att utföra sitt arbete inför publik: 

 

Att spela inför publik är något man som människa har blivit van att uppleva, 

och jag har haft chansen att spela inför både små och stora publiker. I mitt fall 

så njuter jag mer av att spela inför stora publiker, och jag har nog fått en stor 

positiv kick av att få ta emot jubel, men även en kick av att få ta emot burop. 

 

Detta uttalande är intressant. Att man blivit så van att spela och arbeta inför publik att man lyckas 

vända burop och negativ kritik till något positivt som ger kickar. Möjligen kan det vara så att burop 

och hån från publiken gör att det infinner sig en känsla av att ”nu ska jag visa dem”. Det faktum att 

Björn hunnit fylla 36 år och spelat inför publik under en så pass lång tid är även det något som kan 

ha en inverkan. En annan respondent, Daniel, menar att känslan av att bli bedömd av publik när man 

utför sitt arbete är något som var värre när han var yngre, och att det då kunde bli en belastning. Han 

hänvisar till att den rutinen han nu byggt upp har hjälpt honom att ”stänga ute” publiken och inte 

lägga stor fokus på deras reaktioner. Däremot, uppger respondenterna, kan media vara lite tuffare. 

Respondenterna använder sig då av taktiken att inte läsa varken tidningar eller kolla inslag om sig 

själva, oavsett om man presterat bra eller dåligt, detta för att inte påverkas alltför mycket. Har man 

presterat dåligt kan den mediala uppvaktningen göra att man mår dåligt och överanalyserar, samtidigt 

som att det är lätt att ”flyga iväg” om man hyllas allt för mycket i media. Erik uttrycker följande om 

att hela tiden bli påpassad av media, både på och utanför planen: 

 

Den mediala uppvaktningen är jobbigare än pressen från publiken. Därför tror 

jag att många spelare som har problem med media inte vill spela på vissa 

platser i ligan. Hur du presterar, vart du än går, vad du än gör eller om du gör 

ett snedsteg utanför planen, går det att läsa om i tidningen, och det kan bli en 

press. 

 

Det här citatet visar på att det till och med kan bli så att man väljer bort att spela och arbeta på vissa 

platser där det mediala trycket är att för stort. Att handskas med media är trots allt något som alla 

lagidrottsmän på denna nivå måste hantera, och även det något som blir enklare med åren, uppger 

respondenterna. Fredrik, som idag är 31 år, menar att han när han var yngre läste han i princip allting 

som skrevs om honom, men att han med tiden lärt sig att det är bättre att försöka att inte läsa någonting 
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alls.  

 

Den analys man kan dra av resultatet är att rutinen och åldern är viktiga parametrar när det kommer 

till att kunna hantera både publik och media, och att man med åldern lär sig att inte påverkas alltför 

mycket av dessa utomstående faktorer. 

 

Den största pressen att prestera ligger trots allt i att få så mycket speltid som möjligt, att i för-

längningen få så bra framtida kontrakt som möjligt. Här kommer bedömningen från tränaren in. 

Presterar du inte, kommer du inte få det förtroendet från tränaren och den speltiden som du vill ha, 

vilket i slutändan kan leda till att du inte har kvar ditt arbete. Många av respondenterna är noga med 

att understryka vilken tuff arbetsmarknad de befinner sig på, där man ibland ska vara glad att man 

lyckats få ett kontrakt. Daniel säger följande, där han uttrycker nästintill en tacksamhet över att ha ett 

arbete att gå till: 

 

Ska jag vara ärlig är så är det inte lätt att hitta en ny klubb, det är en väldigt 

svår marknad. Även om du gör en bra säsong så har de flesta klubbarna spelare 

och de kommer hela tiden yngre spelare underifrån. Som jag känner nu ska jag 

vara glad att jag har en arbetsgivare 

 

Pressen av att få så mycket speltid som möjligt kan dessutom leda till att en rivalitet inom laget uppstår. 

Det finns både för- och nackdelar med denna rivalitet. Respondenterna menar att en rivalitet kan vara 

utvecklande, då man tvingas förbättra sina idrottsmässiga kunskaper för att få önskad speltid. 

Nackdelen med rivaliteten är dock att det kan gå så pass långt att spelare som konkurrerar om samma 

plats kan bli ovänner vid sidan av planen, och detta kan leda till att det påverkar hela laget. 

 

 

4.2 Tankar om framtiden 

 

Eftersom lagidrottare har ett yrke som generellt präglas av korta karriärer ville vi undersöka hur man 

ställer sig till detta. Här fann vi vissa skillnader och respondenternas tankar om framtiden, och livet 

efter karriären, varierade till stor del. Detta beror på ålder, familjestatus, vart man är i karriären samt 

faktorer såsom utbildningsgrad efter gymnasiet. Vi finner att dessa tankar går att relatera till Ivarsson 

(2014) som menar att idrottare kan befinna sig i fyra olika faser under sin aktiva karriär. För att få en 

bild av hur respondenterna resonerade kring framtiden ställdes frågor såsom ”vet du vad du vill 

sysselsätta dig med efter din karriär som idrottsman?” och också om det fanns någon oro/rädsla för 

den dagen då man faktiskt måste göra något annat och i sådant fall varför denna känsla kunde infinna 

sig. Daniel uttrycker följande tankar om framtiden: 

 

Specifikt vet jag inte vad jag vill göra. Jag har funderat på kanske personlig 

tränare. Jag har ju ingen utbildning så jag vet inte specifikt men snart måste 

man väl ta tag i det där och verkligen ägna lite tankar över vad man vill göra 

efter karriären. 

 

I detta skede skulle Daniel kunna tänkas placeras in i fas två. Ivarsson (2014) menar att fas två handlar 

om begrundande och ambivalens vilket innebär att individen här är medveten om sin nuvarande 

situation och att något måste göras åt den, för att undvika negativa konsekvenser i framtiden. Dock 
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uttrycker Daniel sedan: 

 

När det går bra inom fotbollen så tänker man inte så mycket på framtiden, men 

som förra året när vi hade en tuff säsong så började man tänka alla möjliga 

tankar. 

 

Den första fasen, icke-reflektion som kännetecknas av att fokus läggs på nuet, blir därför också aktuell 

i detta fall. Vi ser därför en pendling mellan de två första faserna beroende på hur det idrottsmässiga 

livet fungerar. Den tredje fasen, agerandefasen, handlar om att individen agerar för att undvika 

framtida problematik (Ivarsson, 2014). Denna fas exemplifieras genom en av respondenterna som 

menar att planering inför framtiden är i full gång och han uttryckte således ingen rädsla eller oro inför 

framtiden, då han vet vad han vill arbeta med. Individen i fråga hade återupptagit en utbildning för 

att säkra sin framtid och således öka sina möjligheter att få arbeta med det han vill. Ivarsson (2014) 

menar att man inom agerandefasen kan stöta på problem och att risken för misslyckande är stor. Detta 

kan väl appliceras på denna individ då han uttryckte vissa svårigheter att kombinera en utbildning 

med sitt arbete som idrottsman och då framförallt att tiden var knapp. Trots att det finns mycket fritid, 

så har han barn och familj som tar upp en stor del av fritiden. Tidsproblematiken som uppstått 

grundade sig i att individen tidigare i sitt liv prioriterat bort utbildning vilket nu slog tillbaka. Även 

den fjärde fasen, vidmakthållande, finner vi till viss del genom vår undersökning. Ivarsson (2014) 

menar att vidmakthållande är en fas där individen fortlöpande måste agera för att ändra sin identitet 

och självbild. I detta fall handlar det dock inte om att fortlöpande agera för att förändra identiteten 

och självbilden utan snarare att vidmakthålla en identitet som innebär att risken för framtida problem 

blir minimal. Erik, som vi valt att placera i denna fas, utbildade sig innan karriären på riktigt tog fart 

men istället för att gå in i den första fasen och endast fokusera på nuet så läggs även fokus på att knyta 

kontakter som kan komma att vara till nytta den dagen idrotten ska bytas ut mot något annat och ett 

inträde in i nästa steg i livet ska ta fart. Erik uttrycker följande om framtiden: 
 

När man spelar den sporten man gör i en av USA:s största städer så träffar man 

mycket folk som man kan ha användning för efter karriären, när det kommer 

till olika affärer eller jobb. Jag är säker på att dessa kontakter kommer att gynna 

mig i framtiden. 

 

Resultatet visar att det inte går att generalisera lagidrottare och placera in dessa i en specifik fas, vilket 

vi heller inte ämnar att göra. Istället styrker resultatet Ivarsson (2014) och de fyra faserna idrottsmän 

kan befinna sig i. Det som man dock kan nämna om resultatet är det faktum att de respondenter som 

saknar en utbildning uttrycker, i större utsträckning, en oro över framtiden och den dagen karriären 

ska komma att ta slut. Det som förmodligen är förklaringen till varför vissa upplever en oro och 

nästintill rädsla för framtiden beror på att man satsat allt på idrotten och känner att man inte kan något 

annat. Dessa anser att man går från att vara expert inom ett område, för att sedan inte ha någon expertis 

som är användbar någon annanstans. Däremot ser tankarna annorlunda ut för de som har utbildat sig 

och en förklaring till det är att dessa faktiskt vet om, och dessutom har på cv:t, att man kan något 

annat. Man har inte enbart kunskap inom idrotten, utan även inom andra områden. 
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4.3 Tankar om det goda arbetet 

 

Med utgångspunkt i Svenska metallindustriarbetareförbundet kongress (1985) och de principer som 

bör uppfyllas för att uppnå det goda arbetet framkom följande: Respondenterna menar att trygghet i 

anställningen till stor del har att göra med den kontraktsituation man befinner sig i. De menar att de 

befinner sig i en bransch som inte går att jämföra med ”vanliga arbeten”. Att ha en 

tillsvidareanställning ligger utom räckhåll i deras bransch och alla anställningskontrakt är 

tidsbaserade. Man anser att tryggheten i arbetet är större om man ges möjlighet att skriva ett kontrakt 

som sträcker sig över en lång tid. Här kan man se en stor skillnad i vad som definieras som ”en längre 

tid”. ”En längre tid” för en lagidrottsman kan vara fyra år, men för en individ med ett ”vanligt” jobb 

såsom till exempel sjuksköterska är fyra år inte en lång tid alls. Detta kan möjligtvis bero på det 

faktum att en idrottskarriär är relativt kort, medan en ”vanlig” yrkeskarriär förväntas pågå tills man 

fyller 65 år och går i pension. Daniel betonar vikten av att ha ett kontrakt som sträcker sig över en 

lång tid i förhållande till trygghet: 

 

Har du ett fyraårskontrakt så känner du en trygghet och du har en garanterad 

inkomst i fyra år. Du känner då att du kan arbeta i lugn och ro i förhållande till 

om du sitter med ett år kvar på kontraktet och då kanske får lite speltid samt 

varit lite skadad. Då tror jag man känner en annan typ av press. 

 

Att ha ett kontrakt som sträcker sig över en lång tid är dock ingen garanti för att man helt och hållet 

ska känna sig trygg i sin anställning. Respondenterna menar att de befinner sig i en prestationsbaserad 

miljö. De säger att de hela tiden vill spela men menar samtidigt att om de gör mindre bra prestationer 

på träningar eller på matcher så är risken stor att de kommer att bytas ut mot någon annan i laget som 

får i uppgift att utföra ”deras” arbete. Det vilar således en stor press på lagidrottares axlar att hela 

tiden leverera på topp för att inte riskera att bli utbytt mot någon annan. En viktig del i frågan kring 

trygghet i anställningen var även huruvida dessa individer upplever en trygghet på arbetsmarknaden, 

alltså om de känner sig trygga i att ha möjligheten att hitta en ny arbetsgivare om det skulle vara så 

att de inte får något förnyat kontrakt med sin nuvarande arbetsgivare. Svaren från respondenterna var 

nästintill identiska. De menar att branschen och arbetsmarknaden i sig är väldigt tuff. Återigen 

betonade respondenterna att de befinner sig i en prestationsbaserad miljö där konkurrensen är hård. 

Har man presterat riktigt bra blir tryggheten större men å andra sidan, har man haft skadeproblem 

eller inte presterat de resultat man önskat så blir osäkerheten mer påtaglig. 

 

För att ta reda på om våra respondenter anser att de får en rättvis andel av produktionsresultatet ansåg 

vi att det var aktuellt att ställa frågor om lön i förhållande till föreningarnas ekonomiska situation. 

Dessa idrottare anser sig ha en skälig lön för sitt arbete och trots att man kanske strävar efter högre 

summor så finns en förståelse över varför ersättningen för arbetet är som den är. Fredrik, vars förening 

har höga ekonomiska belastningar, svarade följande kring sin ersättning vilket blev talande för denna 

förståelse: ”Alltså, de har ju inte intäkterna. De kan inte betala mer även om de kanske vill göra det.” 

 

Vi fann svårigheter i att applicera principen om ett medbestämmande inom organisationen på lag-

idrottare då respondenterna menar att graden av medbestämmande generellt är väldigt låg. Har man 

arbetat i föreningen under en längre tid, alternativt att man är lagkapten så kunde en viss grad av 

medbestämmande förekomma men då handlade det endast om mindre saker. Hur arbetet, för 

lagidrottarna, skall gå till eller hur det skall läggas upp var tränarens ansvar. Ett utrymme för 
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medbestämmande var således nästintill obefintligt för lagidrottare. 

 

Principen om ett samarbete inom arbetsorganisationen kan ses som en grundpelare för 

respondenternas yrken. Det faktum att de utövar lagidrott, där laget går före jaget, medför att man 

undviker polarisering inom föreningen, vilket innebär att alla inom laget samarbetar och drar åt 

samma håll. Respondenterna menar att sammanhållning och gemenskap är A och O för nå framgång 

och att det existerar ett samarbete mellan de unga, oerfarna idrottsmännen och de äldre, mer rutinerade. 

Detta var ett samarbete som beskrevs snarlikt positiv kamratuppfostran. De äldre idrottsmännen är 

normen för beteende medan de unga ska se och lära hur saker fungerar. Principen om ett 

yrkeskunnande i alla arbeten ligger parallellt med sammanhållningen i gruppen. Man sätter ett högt 

värde på denna sammanhållning och att alla i gruppen drar åt samma håll. Skillnaden här blir dock 

att lagidrottarna själva inte kan påverka helt och hållet att yrkeskunnandet utvecklas då detta är ett 

ansvar som till stor del vilar på tränaren. Tränaren kan till exempel sätta en spelare på bänken eller 

läktaren, och inte låta spelaren utöva sitt yrke. Det blir då en omöjlighet att utveckla sitt yrkes-

kunnande. Även principen om utbildning är ett ansvarsområde som ligger utanför idrottsmännens 

befogenheter då tränaren bestämmer upplägg och variation i arbetet. Respondenterna ser dock 

potential att utvecklas idrottsmässigt på sina arbetsplatser, men detta är en utveckling och en slags 

utbildning som inte finns med på ”papper” vilket gör det svårt för oss att definiera om det är en princip 

som går att applicera inom lagidrottsrelaterade yrken. 

 

Principen om en arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall är en princip som helt faller bort för 

dessa idrottsmän. De arbetar i en miljö där de dagligen utsätts för fysiska påfrestningar som kan 

medföra skador, men detta är något som ingår i dessa idrottares vardag och något som de är 

införstådda i. Det finns Simon yttrar följande tankar kring risken att bli skadad i sitt arbete: 

 

Det är ingen som börjar spela hockey och tänker att det är schack liksom. Det 

är tufft och någonting man får ta, även om det kanske hade varit skönt med lite 

färre skador. 

 

Thorsrud och Emery (1969) beskriver tankar om psykologiska behov i arbetet som individer bör 

tillfredsställa för att kunna uppnå det goda arbetet. Dessa tankar ligger, som tidigare nämnts, nära 

Eppler och Nelanders (1984) tankar om det goda arbetet. När det gäller variation i arbetet vittnar 

respondenternas utsagor om att lagidrott stundtals tenderar att vara enformigt. När säsongen börjar 

går man in i ett ekorrhjul där många dagar är den andra sig lik. Dagarna består av träningar, matcher 

samt resor till och från bortamatcher. När det gäller uppskattning så menar Thorsrud och Emery (1969) 

att varje människa har ett behov att känna respekt och uppskattning. Lagidrottare får uppleva detta. 

De utför sitt arbete, vid matcher, inför publik vilka kan visa stor uppskattning till det arbete idrottarna 

utför. Att utföra sitt arbete inför publik är dock både på gott och ont. Presterar inte dessa idrottare så 

som publiken önskar så kan uppskattningen istället förvandlas till missnöje. Respondenterna menar 

att detta är något man måste lära sig att koppla bort men de är väl medvetna om att deras arbete 

påverkar omvärlden genom publik och media. Thorsrud och Emerys (1969) tankar om sambandet 

mellan arbetet och dess påverkan på omvärlden blir därför väl applicerbart hos dessa lagidrottare. 

Tankarna som Eppler och Nelander (1984) beskriver att ett arbete bör ha en helhet, att man är delaktig 

från början till slut blir även det väl applicerbart hos lagidrottare. Det går att dra paralleller mellan en 

idrottsmans säsong och ett projekt. Försäsongsträningen kan ses som en planeringsfas där man tränar 

på allt som behöver förbättras exempelvis kondition och styrka. Projektet avslutas när säsongen är 
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slut och man kan då sammanfatta om projektet varit lyckat eller ej. Ser man säsongen på detta sätt 

blir även tanken om feedback aktuell. Inte på något sätt hur publik och media bedömer en säsong utan 

hur dessa idrottsmän själva ser på resultatet av det arbete man utfört under säsongen. 

 

 

4.4 Karaseks krav- och kontrollmodell 

 

I respondenternas svar kunde vi se tydliga tecken på att deras yrke medför stor kravbildning på hur 

man ska leva sitt liv, inte bara på planen, utan även utanför. På planen ställs det krav på att alltid 

prestera resultat, att alltid göra sitt yttersta i alla situationer och alltid ständigt hålla fokus och vara 

koncentrerad. Även krav på disciplin och att sköta sig på planen är krav som ställs. Men en stor 

skillnad som vi kan se mot ett ”vanligt jobb” är de höga krav som ställs utanför den faktiska 

arbetstiden och livet som idrottsman kan på så sätt ses som ett yrke som pågår dygnet runt. Krav som 

ställs utanför planen kan vara att äta rätt samt sova och vila ordentligt. Respondenterna talade även 

om man var ett ansikte utåt för föreningen man representerade, att man hela tiden skulle tänka på att 

sköta sig. Att gå ut och festa, dricka alkohol och liknande på ett oansvarigt sett är därför otänkbart. 

Johan uttrycker följande: 

 

Man ska alltid uppföra sig när man är ute på stan och tänka på att man 

representerar den klubben man spelar för. Man ska bete sig på ett bra sätt, vad 

man än gör, vilket också kan vara jobbigt om man exempelvis befinner sig på 

platser där folk känner igen en. Om man då vill gå ut och ta någon öl, så ses 

det som negativt för klubben. 

 

Samtidigt uppger respondenterna att de saknar den riktiga kontrollen över sitt eget arbete och livet 

som kommer med det. Det finns, som tidigare nämnts, generellt sett en låg grad av medbestämmande 

i arbetet, samtidigt som den yttersta kontrollen över ens eget liv inte heller finns där. Livet är uppbyggt 

kring vilket matchschema laget har och semestern är inte flexibel och förläggs alltid till tidpunkter då 

det ej spelas några matcher. En annan sak som inte alltid går att kontrollera är var man ska utöva sitt 

arbete. Med detta menar vi att arbetet ligger utom idrottarens kontroll i den bemärkelsen att lag-

idrottaren kan tvingas lämna sin arbetsplats, då denne blir såld, bortbytt eller ej får förlängt kontrakt. 

Dessa förutsättningar gör att lagidrottaren kan tvingas flytta, både till andra städer och andra länder. 

Den låga kontrollen var något som vi fann i vår undersökning, då samtliga respondenter någon gång 

tvingats flytta på grund av sin idrott. Känslorna av att behöva bryta upp och flytta till en ny stad eller 

nytt land är blandade. Att börja arbeta för en ny arbetsgivare ger många gånger en nytändning, ett sätt 

att växa som människa samt att det kan vara nästa steg i karriärsklättringen. Samtidigt kan det också 

medföra svårigheter. Björn uttrycker följande: 

 

Att flytta kan ibland vara aningen skrämmande när man byter omgivning och 

flyttar till ett annat land och allt är nytt och du får börja från punkt noll. Det tar 

tid att komma in i det sociala, men det är ännu svårare för familjen. Det har 

funnits utmaningar, men i sin helhet har det nog varit positivt. 

 

Något som våra respondenter dock uppger är att de känner en hög grad av socialt stöd från såväl 

lagkamrater som ledare, där man känner en stor sammanhållning och verkligen har team-känsla. Detta 

är något som ses som en viktig del både för trivseln, men även för att uppnå de resultat som man vill 
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uppnå som lag. Detta understryks av Simon som säger: 

 

Jag anser att sammanhållningen är jätteviktig för att nå framgång, och vi har 

bra karaktärer som håller ihop, och det kan man komma långt med. Det är trots 

allt ett lagspel, så det gäller att kunna samarbeta. 

 

När vi har studerat dessa idrottsmän och deras krav och kontroll har vi valt att placera dem i ett hög-

stressarbete. Som vi förklarade i den teoretiska referensramen så kännetecknas hög-stressarbeten av 

höga psykologiska och fysiska krav, samtidigt som kontrollen över det egna arbetet är lågt. Karasek 

och Theorell (1990) menar att detta inte är ett hälsosamt fält att arbeta i. Om vi ska lägga in det sociala 

stödet så hamnar respondenterna i ett högstress kollektivt arbete, då de känner att de har en hög grad 

av socialt stöd. Detta kan ses lite som en paradox i förhållande till det faktum att dessa idrottsmän 

upplever att det, som vi tidigare nämnt, finns en viss rivalitet inom laget om platserna, men 

respondenterna menar trots detta allt att det finns en hög grad av stöd från sina arbetskamrater. 

 

4.5 Work-life balance för lagidrottare 

 

Relationen mellan arbete och fritid var något som vi ansåg vara en vital del av vår undersökning. När 

vi frågade vad fritid innebar för våra respondenter fick vi svar som bekräftade Ivarsson (2011) om att 

tillvaron till stor kretsar kring arbetet som idrottsman. Fritiden används framförallt till att ta de lugnt, 

vila och återhämta sig, och innefattar egentligen hela den tiden när man inte har ”några måsten eller 

förpliktelser”. Vidare menar våra respondenter generellt att den fritid man har ofta räcker till för att 

göra de saker man vill. Dock finner vi motstridigheter i dessa tankar, då flera respondenter talar om 

svårigheten att finna tid till att förbereda sig för livet efter idrottskarriären. Till exempel menar flera 

respondenter att det är svårt, om inte omöjligt, att finna tid till att utbilda sig samtidigt som man har 

idrott som yrke. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att utbildning inte hamnar under 

benämningen ”saker man vill hinna göra” som exempelvis att umgås med familjen eller bara vila och 

återhämta sig. Utbildning är således lågt prioriterat och när vi ställde frågan om respondenterna 

upplever att fritiden räcker till att göra det man vill, så innefattas alltså inte utbildning i denna kategori.  

 

En annan aspekt i relationen mellan arbetet och familjen som också tyder på att mycket av familjens 

liv cirkulerar kring den som utövar sin idrott är hur idrotten påverkat relationen till våra respondenters 

flickvänner/fruar. Det råder en fullständig samständighet bland respondenterna att deras respektive 

fått offra och försaka mycket av sina egna liv för att kunna vara med och stötta sina mäns karriärer. 

Erik säger till exempel: 

 

Min flickvän fick ju ge upp det hon hade i Sverige för att supporta mig. Så de 

offrar en hel del, det gör de. Och som spelare, när du kommer till ett nytt lag 

så vet du direkt att du kommer att ha 20 nya vänner att umgås med. För 

flickvännerna är det ju lite annorlunda, de kommer ju till en ny stad och ny 

miljö samtidigt som de måste lära känna nya människor, kanske de andra 

flickvännerna i laget, och hoppas att du trivs med dem. 

 

Simon, som lever i ett distansförhållande, understryker svårigheterna som kan uppkomma med att 

den ena parten i förhållandet har sin passion som yrke: 
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Idrotten har gjort att vi tvingas vara särbos. Och det är klart att det både finns 

för- och nackdelar med det. Nackdelen är ju att du har en stor saknad och 

verkligen vill träffa personen i fråga, dock är det ju kanske extra kul de 

gångerna man verkligen kan ses. Men det är klart, titt som tätt kommer det upp 

diskussioner om det verkligen är hållbart att vara ifrån varandra så pass mycket 

som vi är. 

 

En annan naturlig del av att leva som idrottsman är att man ofta är ute och reser och spelar matcher 

på annan ort. Detta kan medföra att man är iväg från familjen under flera dagar. Detta är något som 

våra respondenter generellt sett ser som ett påfrestande inslag av att leva som idrottsman. 

 

Men det finns även andra sidor av att leva i ett förhållande. Familjen kan vara en källa till energi och 

ett sätt att släppa dåliga prestationer. Flickvänner och familj kan göra att man får perspektiv på saker 

och ting. Har man presterat dåligt så kan man sedan komma hem och med hjälp av sin respektive eller 

sina barn koppla bort negativa tankar och fokusera på annat.  

 

Att ha sin passion som yrke behöver inte enbart innebära påfrestningar för familj och flickvän, utan 

kan också innebära att man måste offra vissa delar av andra relationer, som till exempel med vänner. 

Även om våra respondenter anser att de kanske aldrig offrat en vänskap fullt ut på grund av idrotten, 

så hävdar de att man ibland måste offra vissa stora händelser man gärna hade upplevt. Ett åter-

kommande inslag bland de som spelar fotboll är att en dag som midsommar är en högtid som aldrig 

kan firas fullt ut, och självklart ses detta som en nackdel med idrottandet. Björn säger till exempel 

följande om att missa viktiga händelser i livet: 

 

Visst har det varit jobbigt stundtals om man tittar tillbaka, till exempel på 

sommaren om man missar en kompis bröllop eller så. Man går liksom miste 

om saker, och på det sättet är det ju ganska tråkigt om man jämför med 

ett ”normalt” jobb där du jobbar i veckorna och är ledig på helgerna. 

 

Noon & Blyton (2013) tar i sin litteratur upp två olika sorters obalanser som kan ske, antingen att 

arbetet går ut över familjelivet eller tvärtom. De tendenser som vi ser bland våra respondenter är att 

den obalans som framförallt sker för idrottsmän är att pressen att alltid prestera på arbetet kan gå ut 

över familjelivet. När man har fritid så vill man kanske inte alltid hitta på saker, utan istället återhämta 

sig och en möjlig förklaring till detta är att respondenterna vill hämta kraft till nästa gång man måste 

och ska prestera. En annan parallell vi drar är att våra idrottsmän befinner sig i karriärens livsform, 

där fritiden hela tiden är ett medel för att främja arbetet (Bergqvist 2004). Man säljer sin kompetens 

och ens kropp är verktyget man använder för att prestera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att 

ta hand om kroppen, för att kunna prestera på topp när man väl behöver det.  

 

Och just dåliga prestationer är annars någonting som kan göra vardagen jobbig. Det ständiga kravet 

på höga prestationer gör att det kan vara svårt att släppa prestationer som är av det sämre slaget och 

ibland hjälper det inte, som tidigare nämnt, att man har en familj som vanligtvis är en källa till energi. 

Detta kan då alltså gå ut över vardagen. Om man är inne i en formsvacka kan man börja grubbla och 

oroa sig. En möjlig förklaring till varför arbetet kan påverka det övriga livet så mycket kan vara att 

respondenterna har starka vinnarmentaliteter och att de identifierar sig mycket, ibland kanske 

omedvetet, med sina prestationer. Simon säger följande om dåliga prestationer: 
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Humöret blir ju sämre, framförallt när du gör en dålig match. En dålig träning 

kan du borsta av dig, men om jag gör en dålig match så tror jag att jag är ganska 

tråkig att ha runt sig faktiskt. Man kan ha lite kort stubin, vara småirriterad och 

hela tiden gå runt och grubbla. 

 

4.6 Motivation  

 

Ivarsson (2014) menar att motivation är en term som kan sammanfattas som ”vad det är som gör att 

vi agerar som vi gör”. För olika människor är olika områden och aktiviteter motiverande. Vad är det 

då som motiverar idrottsmän inom lagidrott? För att ta reda på detta undersökte vi det som Ryan och 

Deci (2000) kallar för inre och yttre motivation. Resultatet blev att den yttre motivationen inte är en 

lika stor drivkraft i förhållande till den inre motivationen. Pengar kan ses som en yttre motivation, 

men våra respondenter drivs inte av pengar i det avseendet att de har det yrke de har för pengarnas 

skull. De menar att pengar naturligtvis är viktigt, men det handlar då inte om motivation, utan snarare 

att man måste ha en inkomst för att överleva. Björn uttrycker följande om pengar i förhållande till 

motivation: 

 

Var och en behöver ju få en inkomst någonstans, och jag har varit lyckosam 

nog att kunna försörja och livnära både mig och familjen på min inkomst. Men 

samtidigt har jag prioriterat familjen före höga löner. Jag skulle inte kunna 

flytta till ett ställe som jag upplever att jag inte kan ta min familj till, oavsett 

hur hög lönen är. 

 

Björn menar att pengar är viktigt men hans prioriteringar visar att det inte enbart är pengar som 

motiverar honom. Även status kan ses som en yttre motivation, men inte heller detta är något som 

motiverar respondenterna. De medger att det är roligt med uppskattning, men att det inte är något som 

driver dem framåt i karriären. Något som däremot driver dessa idrottsmän är, som tidigare nämnts, 

den inre motivationen. De visar ett uppriktigt intresse för sin idrott och menar att motivationen genom 

hela livet, till viss del, varit kärleken till idrotten. Dessutom menar respondenterna att det kommer att 

uppstå en stor saknad den dagen man slutar. Det faktum att en saknad av idrotten kommer att uppstå 

är ett tecken på att man i nuet tycker det är roligt att utöva sin idrott. Ivarsson (2014) menar att en 

inre motivation krävs för att vara framgångsrik. Det räcker således inte med yttre motivation. Hade 

inte respondenterna haft den inre motivationen, kärleken till sporten, så hade risken funnits att de inte 

blivit lika framgångsrika inom sin idrott. 

 

En annan teori vi prövat på våra respondenter är Kaufmann och Kaufmanns (2010) målsättningsteori. 

Inte helt oväntat var det så att respondenterna hade olika mål med sina idrottskarriärer, dock kan vi 

se vissa tendenser i att vissa har mer specifika mål, medan andra har mer generella mål. Kaufmann 

och Kaufmann (2010) menar att specifika mål främjar prestationen mer än generella. Simon uttrycker 

att det tidigare i karriären fanns specifika mål över var han ville spela, men nu har det övergått till 

mer generella mål: ”Nu är det mer att man vill känna att man blir bättre. Alltså, man tränar på någon 

liten smågrej på en träning.” 

 

Daniel, däremot, uttrycker mer specifika mål med sin karriär och han arbetar mot ett bestämt mål som 

blir en mycket central motivationskraft: 
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Målet och drömmen är att få uppleva allsvensk fotboll en gång till. Jag blir ju 

28 i år, och har inte så många år till att spela, målet om allsvensk fotboll känns 

därför mest realistiskt. Jag tror att det är viktigt att ha mål och visioner och om 

det någon gång sker att får spela allsvensk fotboll igen så vill jag, den dagen, 

vara så redo som möjligt. 

 

Daniels specifika mål kan möjligen förklaras genom att han upplevde den allsvenska fotbollen som 

underbar och att få nå dit igen skulle möjligen öka hans självkänsla. Det kan även vara så att om man 

en gång har nått upp till den högsta nationella nivån så kan man anse att det är en nivå som man hör 

hemma på.  

 

Stämmer Kaufmann och Kaufmanns (2010) målsättningsteori överens med empirin kommer således 

Daniels uppsatta mål att främja prestationen mer än Simons mer generella mål. 

 

När vi applicerade Maslows behovstrappa på respondenterna och deras arbetssituation såg vi 

tendenser som var intressanta. Något som gång på gång dök upp bland respondenterna var ordet 

självförverkligande, och det finns en inre strävan att nå så långt som möjligt inom sin idrott och att 

bli så bra man kan. Det faktum att respondenterna ser självförverkligande som det ultimata inom sitt 

arbete och att de då kan få ut maximalt av sig själva, både idrottsligt men också personligt, överens-

stämmer med Maslows tankar, men det är ändå inte så att respondenterna helt följer behovstrappan. 

Till exempel så offrar många av dessa idrottsmän relationer till förmån för att nå sina idrottsliga mål, 

och det är även så att de otrygga arbetsförhållandena förbises. Därför, anser vi, att det inte fullt ut går 

att relatera dessa lagidrottare till Maslows behovstrappa. Istället blir Kaufmann & Kaufmanns (2010) 

tankar om att behovstrappan inte behöver följa en bestämd ordning mer relevant för respondenterna 

i studien. 

 

När vi applicerade Herzbergs tvåfaktorteori (2002) på individer som har idrott som yrke så resulterade 

detta i faktorer som kan vara förenade med missnöjdhet över sin arbetssituation, men också faktorer 

som genererar goda känslor kring arbetet. De varierande faktorerna utgjorde därför svårigheter för 

oss att avgöra, enligt Herzbergs tvåfaktorteori, om dessa individer har en positiv eller negativ 

inställning till arbetet. Saker som vi tolkade som motivatorer som genererar goda känslor i arbetet var 

det faktum att de upplever att man inom lagidrott är en del av helheten. Alla komponenter blir därför 

viktiga för att uppnå goda resultat som lag. Möjlighet att vara en del av hela arbetsprodukten upplevs 

således som stor. Ytterligare motivatorer var att arbetet som idrottsman resulterade i utveckling. Både 

idrottsmässigt och på det personliga planet då dessa individer utvecklar mental styrka genom sitt 

arbete. Respondenterna menar att deras mentala styrka utvecklas av en rad olika faktorer såsom att 

de lär sig hantera burop från publik, de lär sig hantera rivalitet som kan uppstå inom det egna laget, 

de utvecklar sin sociala förmåga genom exempelvis hårda jargonger inom laget och de lär sig 

dessutom att handskas med de psykiska påfrestningarna som kan uppstå då man tvingas vara iväg 

från familj eller flickvänner under längre perioder. Möjlighet att uppleva uppskattning samt att få 

feedback i sitt arbete finns inom lagidrott men huruvida detta kan ses som en motivator beror på 

individen själv. Vissa individer menar att feedback och uppskattning från media och publik kan ge en 

kick medan andra individer helt kopplar bort detta. Mer tydligt blir det istället att man önskar feedback 

och uppskattning från sin tränare tillika chef och möjligheter till detta beror helt på vilken tränare 

man har och samtidigt i vilken grad man önskar att få detta. Hygienfaktorer som genererar goda 

känslor i arbetet, för lagidrottare, är det faktum att de anser sig ha skäliga samt tillfredsställande löner 
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för det arbete de utför. De respondenter vi intervjuat har alla understrukit att lagsammanhållning är 

viktig. De uppger dessutom att de trivs väldigt bra med sina arbetskamrater vilket är en hygienfaktor 

som i mångt och mycket genererar goda känslor i arbetet. Dock innebär arbetsförhållandena inte 

enbart guld och gröna skogar för idrottsmän. Deras arbete innebär att de dagligen utsätts för fysiska 

risker som kan medföra skador. Det som kan nämnas om detta är att det finns en medvetenhet om 

detta men samtidigt ser de detta som en baksida med sitt arbete. Huruvida det går att avgöra om dessa 

arbetsförhållanden genererar negativa känslor är svårt att säga. Lagidrottarna ser det som en baksida 

men samtidigt som en del av arbetet. Ytterligare hygienfaktor som kan skapa negativa känslor i arbetet 

är avsaknaden av jobbsäkerhet. Arbetsmarknaden är tuff och samtidigt ses tryggheten i anställningen 

som låg. Som tidigare nämnts upplever vi en svårighet i att avgöra om dessa individer har en positiv 

eller negativ inställning till sitt arbete, enligt Herzbergs tvåfaktorteori, då det finns element som ger 

individerna bra känslor i arbetet men också element som ger dåliga känslor i arbetet. 

 

 

4.7 Passion 

 

Upptäckten av en passion kan liknas vid en förälskelse, menar Ivarsson (2014). Idrottare börjar 

vanligtvis att utöva sin idrott i tidig ålder och redan då kan de förstå att det kommer att bli en stor del 

av deras liv. Respondenternas utsagor vittnar om att de inte bara började utöva sin idrott i tidig ålder, 

utan att de även tidigt upptäckte en passion till idrotten. Upptäckten av passionen beskrivs som en 

härlig känsla och allt annat i livet upplevdes plötsligt som oviktigt. Genom respondenternas utsagor 

kan vi se tre olika skepnader som passionen kan ta redan vid tidig ålder. Den första skepnaden innebär 

en insikt om passionen. Man är medveten om den glädje som passionen ger. Man behöver inte längre 

en förälder som talar om när det är dags för träning eller match, man vet själv om när dessa tillfällen 

är och en längtan till dessa uppstår. Nästa skepnad av passionen, som uppstår redan vid tidig ålder, är 

passionen att vinna. Man blir tävlingsinriktad och hatar att förlora. Passionen att vinna blir således en 

drivkraft. Den tredje skepnaden av passion handlar om en glöd till idrotten. Detta innebär att viljan 

och glädjen för idrotten är så stor att man vill utöva den hela tiden, oavsett väder och vind, och vart 

man än går så har man en boll eller klubba med sig. Att upptäcka en passion vid så tidig ålder behöver 

dock inte betyda att man redan då inser vad passionen kommer att leda till och hur stor del av livet 

det kommer att ta upp. Respondenterna menar att de inte visste, vid upptäckten av passionen, att det 

skulle bli en så stor del av livet. Först vid 14-17 års ålder börjar man inse detta. Man inser detta då 

man dels börjar ställas inför val där idrotten prioriteras. När andra ungdomar får upp ögonen för nya 

intressen väljer dessa individer att prioritera bort dessa till förmån för sin idrott. Respondenterna 

vittnar om ett exempel där idrotten prioriteras. De menar att många ungdomar i 15 års ålder börjar 

röra sig på stan, gå på fester och dricka alkohol. Här väljer man bort detta till förmån för sin idrott. 

Man är medveten om att alkohol kan ha en negativ påverkan på idrotten samt att man behöver sin 

sömn för att kunna prestera väl i sitt idrottsutövande. Ivarsson (2014) menar att det kan vara svårt för 

utomstående personer att emotionellt och intellektuellt kunna förstå varför man är så passionerad över 

en viss aktivitet. Respondenternas utsagor tyder på att utomstående personer hade svårt att förstå 

varför man inte följde med på fester, då man prioriterade sin idrott. Respondenterna menar att denna 

oförståelse över prioriteringar kunde leda till att man gled isär från andra ungdomar som inte delade 

samma intressen och prioriterade på samma sätt. Respondenterna menar dessutom att de insåg att 

idrotten skulle bli en stor del av livet då seriositeten och alla uppoffringar burit frukt och man inser 

att man är så pass bra att idrotten skulle kunna bli ett framtida yrke.  
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Vallerand et al. (2003) menar att det finns två olika former av passion, harmonisk och besatthets-

passion. Vidare menar de att det finns tydliga distinktioner mellan dessa former. Här har vi istället 

funnit en kombination av de två typerna av passion och dessutom att distinktionen mellan formerna 

inte är lika tydlig. Istället går dessa två former av passion hand i hand. Samtliga av våra respondenter 

upplever ett beroende av sin idrott. De menar att det hela tiden finns ett sug, och nästintill en besatthet, 

i att få utöva sin idrott. Man tränar och lever på ett nästintill maniskt sätt, där allt kretsar kring idrotten. 

Beroendet och drivkraften att få utöva idrotten är så pass stark att man ägnar all sin tid åt den, trots 

att man kanske vill fokusera på andra saker. Dock ligger detta beroende inte i utomstående 

påtryckningar, vilket Vallerand et al. (2003) menar en besatthetspassion gör. Istället kommer 

beroendet från en inneboende kraft, och man väljer att lägga en sådan stor energi på passionen för att 

man själv vill det. Det finns alltså en form av besatthet, men utövandet sker därför att man själv vill 

och älskar idrotten, utövandet sker utan påtryckningar utifrån. Detta beroende, och känslan av att 

passionen är så viktig att den är värd att lägga både tid och energi på, gör att man kan identifiera sig 

med idrotten. Vallerand et al. (2006) menar att när man hittar en passion av det här slaget, så kan det 

bli så att man inte bara utför passionen, man är passionen, det blir som en identitet. Respondenterna 

menar att idrotten är deras identitet. En stor del av deras sociala liv är kopplat till idrotten då de skaffar 

många vänner därigenom. Detta exemplifieras av Erik som uttrycker följande om att det sociala livet 

förknippat till idrotten: 

 

Ishockeyn är en stor del av mig och i mitt sociala umgänge. Många 

konversationer man han har handlar om hur jag själv spelar, om ishockey i 

allmänhet eller om hockeyspelare runt om i världen. Många av mina vänner 

spelar ishockey på olika nivåer så det blir naturligt att mycket snack kretsar 

kring idrotten och jag ser det som min identitet. 

 

Respondenterna menar dessutom att man, framförallt utifrån, identifieras som ”fotbollsspelaren” 

eller ”ishockeyspelaren”. Simon, som identifierar sig med sin idrott, menar att det skulle kännas 

väldigt underligt om man gjorde eller var någonting annat. Simon utför bara inte passionen, han är 

passionen. 

 

Det bör nämnas att passionen hos dessa idrottare är extremt stark, och kärleken till idrotten är stor. 

Att arbeta som idrottsman är ett speciellt yrke där passionen är drivkraften. Björn uttrycker sig på 

följande sätt som blir talande för hans kärlek till idrotten: 

  

Det som driver mig i min idrott är den där glöden. Glöden man haft sen 

barnsben. Det är få förunnat att få göra det som drömt om sen man var en 

pojkspoling och glöden för idrotten är densamma nu som den var då. 

 

Även Daniel utrycker passionen till idrotten på ett kraftfullt sätt: 

 

Det finns ingen kick som kan få dig att må så bra som när du vinner matcher. 

När fotbollslivet flyter på så får du en adrenalinkick du inte kan få någon 

annanstans. Jag hade heller inte varit lika lycklig om jag inte satsat på fotbollen, 

och hade jag fått leva om mitt liv hade jag troligen valt samma karriär. 

 

Citaten ovan ser vi som indikationer på att passionen till idrotten inte minskat trots att det har blivit 
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ett lönearbete.  

 

Utifrån de resultat vi lagt fram och utifrån de analyser vi dragit från dessa kommer vi i nästkommande 

kapitel att konkret besvara studiens frågeställningar. 
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5. Slutsats 
  
I detta kapitel redogör vi för och besvarar våra frågeställningar. Under arbetets gång har en ny 

frågeställning tillkommit, vilken vi besvarar.  

 

 

5.1 I vilken mån går tankarna om det goda arbetet att applicera på idrottsmän som arbetar 
inom lagidrott? 
 

Enligt respondenternas utsagor uppfyller yrket som lagidrottare några få av de principer som Svenska 

metallindustriarbetareförbundet uttrycker över det goda arbetet, men långt ifrån alla. Det saknas 

jämlikhet på arbetsplatsen och en viss del av medbestämmande saknas, men det är framförallt 

avsaknaden av trygghet i arbetet samt den stora risken för skador i arbetet som blir mest påtagliga. 

Många av de psykologiska krav och grundläggande egenskaper som Thorsrud och Emery (1969) samt 

Eppler och Nelander (1984) uttrycker uppfylls för lagidrottare, men då de menar att trygghet i arbetet 

inte kommer i skymundan, så spelar det ingen roll att dessa uppfylls.  

 

Respondenternas utsagor tyder på att de befinner sig i ett hög-stress arbete med höga krav och låg 

kontroll i arbetet. Dock uppger de att de känner ett högt socialt stöd. Respondenterna placeras därför 

in i ett hög-stress kollektivt arbete. 

 

När dessa teorier har applicerats på lagidrottare har det således resulterat i att de inte når upp till vad 

som kan anses vara det goda arbetet. 

 

 

5.2 Inkräktar yrkessfären något på den privata sfären? Om så, på vilka sätt? 

 

Resultatet visar att yrkessfären påverkar den privata sfären för lagidrottare. Den privata sfären 

påverkas på följande sätt: 

-Deras yrke påverkar inte enbart dem själva, utan går även ut över familj och fritid.  

-De är tvungna att spendera mycket tid borta från familj. 

-De missar viktiga händelser i livet. 

-De har svårigheter att kombinera utbildning utöver sitt yrke. 

  

Dessutom styrker detta resultat svaret på den första frågeställningen, att lagidrottare inte når upp till 

vad som kan anses vara det goda arbetet i och med att arbetstiderna inte anpassas något utifrån sociala 

krav. 

 

 

5.3 Hur ser dessa personer på framtiden och livet efter idrottskarriären? 

 

Respondenternas utsagor visar att de befinner sig i olika faser av sina aktiva karriärer, och en 

generalisering över hur lagidrottare ser på framtiden blir således omöjlig. Det som vi dock upplever 
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och som kan nämnas är att de respondenter som saknar utbildning uttrycker en oro och nästintill 

rädsla över den dagen då karriären tar slut. Huruvida de väljer att agera mot denna oro och rädsla eller 

ej skiljer sig dock mellan respondenterna. De som saknar utbildning, men som heller inte uttrycker 

någon oro eller rädsla, fokuserar på nuet och ägnar således inga tankar åt framtiden. 

 

Detta innebär alltså att lagidrottare utan eftergymnasial utbildning kan känna en oro och rädsla inför 

framtiden medan lagidrottare med eftergymnasial utbildning kan känna sig mer lugna inför framtiden. 

Slutsatsen av detta är att tankarna kring framtiden är starkt kopplade till huruvida man har någon 

utbildning att falla tillbaka på eller ej.  

 

 

5.4 Vad motiverar lagidrottare i sitt yrke? 

 

Om man ser till Herzbergs två-faktorsteori så resulterade detta i faktorer som är förenade med miss-

nöjdhet, men också faktorer som genererar goda känslor kring arbetet. 

 

När Maslows behovstrappa applicerades på lagidrottare fann vi att detta var en teori som ej gick att 

använda på dessa idrottare, då de inte följer trappstegen i den ordning som anges. 

 

Det som istället är bättre verktyg för att ta reda på vad som motiverar lagidrottare i sitt yrke är teorier 

om inre och yttre motivation. Här fann vi att respondenterna i sitt yrke motiveras av en inre motivation 

snarare än en yttre motivation, de har en stor kärlek och passion för sin idrott. Utifrån den inre 

motivationen motiveras dessutom respondenterna av uppsatta mål, både generella och specifika, 

enligt de målsättningsteorier vi använt oss utav. 

 

 

5.5 Tankar om slutsatser samt ny frågeställning 

 

Efter att vi genomfört intervjuerna och dragit slutsatser om hur det är arbeta som idrottsman dök flera 

tankar upp. Resultatet visar att idrottsmän befinner sig långt ifrån många av de principer, egenskaper 

och psykologiska behov som krävs för att ha det goda arbetet. Vidare visade resultatet att idrottsmän 

befinner sig i ett hög-stress kollektivt arbete, vilket även det visar att idrottsmän inte har det goda 

arbetet. Även Herzbergs tvåfaktorsteori resulterade i faktorer som kan vara förenade med missnöjdhet 

över sin arbetssituation. Dessutom finns det ingen önskvärd gräns mellan yrkessfären och den privata 

sfären då yrkessfären nästintill tar över den privata sfären helt och hållet. Alla dessa negativa aspekter 

väcker frågor såsom:  

 

Varför vill man arbeta som lagidrottare? 

 

Det vi har kommit fram till, efter att ha intervjuat dessa idrottsmän, är att kärleken till idrotten, det 

vill säga passionen, är så pass stark att det egentligen bara är det som är väsentligt. Att idrottsmännens 

arbeten många gånger är enformiga, att de har otrygga anställningsförhållanden och att möjligheterna 

till medbestämmande på arbetsplatserna är små kan man förbise. Att arbeta med konstant höga krav 

och en enorm press samtidigt som man har låg kontroll över sitt arbete kan förbises. Att man är borta 
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från familjen långa stunder, missar viktiga händelser i det sociala livet och att stora delar av fritiden 

måste spenderas till att förbereda nästa arbetstillfälle kan man ha överseende med. Att risken för 

skador är stor kan man acceptera. Det enda som egentligen är väsentligt är passionen. Att få utöva 

något som man älskar, och har älskat sedan barnsben, är det som väger tyngst. Alla baksidor som 

yrket faktiskt innebär är något som kan upplevas jobbigt och slitsamt, men det faktum att man får 

springa ut på fotbollsplanen eller glida ut på ishockeyrinken är något som väger så pass tungt att 

baksidorna kan förbises. Även det faktum att respondenterna menar att de aldrig hade varit lika 

lyckliga om de inte hade haft sin idrott som yrke tyder på att kärleken och passionen till idrotten väger 

mycket tyngre än yrkets baksidor.  

 

Så är det ett drömyrke dessa respondenter har? Skulle allmänheten fått svara den frågan hade svaret 

blivit ja, där avgörande faktorer, för att besvara frågan, är att man som idrottsman ses som en hjälte, 

en ikon med en hög status och som dessutom är välbetald. Efter att ha intervjuat individer som faktiskt 

arbetar som lagidrottare så menar vi istället att svaret blir både ja och nej. Det är inte ett drömyrke i 

och med att yrket är förenat med många baksidor, men den delen av yrket där utövandet av idrotten 

faktiskt sker kan ses som en dröm och, som tidigare nämnts, ett utövande som väger över de negativa 

aspekterna. 
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6. Diskussion 

 
Vi kommer i detta kapitel att diskutera val av metod, val av teorier samt studiens slutsatser. Vidare 

kommer vi att presentera förslag på ny forskning kring ämnet. 

 

 

6.1 Teoridiskussion 
 

Sökandeprocessen för relevant material för vår studie har varit grundligt där vi undersökt tidigare 

forskning samt litteratur inom ämnet. För att lyckas besvara våra frågeställningar anser vi att vårt val 

av teoretisk referensram har varit av relevans för studien. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Vi upplever att vårt val av metod har resulterat i att insamlad data har varit av hög kvalité. Genom 

öppet riktade intervjuer lyckades vi uppnå syftet med studien som var att skapa förståelse för hur 

idrottsmän upplever sitt yrke. Detta genom att respondenterna fick sätta sin prägel på samtalet och vi 

lyckades på så vis nå en djup kunskap om deras livsvärld. Intervjuguiden har fungerat som ett stöd 

vid insamling av data, men att vi inte strikt följt den, anser vi, har möjliggjort att respondenterna fått 

utrymme att sätta sin prägel på samtalet. 

 

Att genomföra kvalitativa intervjuer med tillhörande transkribering och kodning har varit ett 

tidskrävande arbete som medfört en begränsning av antalet intervjuer. Om tiden funnits, hade vi gärna 

gjort ett större urval för att stärka validiteten för studien ytterligare. 

 

Urvalet har inneburit vissa svårigheter. Vi ville inte ha respondenter som arbetade för samma 

arbetsgivare med anledning av att vi ville ha idrottsmän inom olika nivåer. Anledningen till detta var 

att vi ville få en bredare förståelse för essensen. Detta var en tidskrävande process och det krävdes 

mycket arbete att hitta sex respondenter med de egenskaper som var representativa för under-

sökningen. Valet av respondenter har dessutom medfört att vi varit tvungna att genomföra intervjuer 

under sena kvällar samt helger. Detta har krävt att vi fått vara extremt flexibla och anpassningsbara i 

vårt arbete 

 

 

6.3 Diskussion av slutsatser 

 

För att uppnå studiens syfte har vi besvarat de frågeställningar som ställts upp. Svaren på 

frågeställningarna har dock gjort att nya tankar och frågor växt fram. Vi ville belysa de negativa 

aspekterna, men vi var inte förberedda på att studiens slutsatser skulle visa så många och så stora 

negativa sidor av yrket som lagidrottare. Den frågan som växt fram är ”varför man väljer att arbeta 

som lagidrottare då alla dessa negativa sidor finns?”. Svaret som vi kommit fram till är att passionen 

är så pass stark att det väger över alla de negativa aspekterna med yrket. Hade vi vetat om att 
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slutsatserna skulle blivit så som de blev, hade vi möjligtvis belyst passionen ytterligare. 

 

 

6.4 Förslag till ny forskning 

 

Vi har i vår studie endast fokuserat på upplevelser på hur aktiva lagidrottare upplever sitt yrke, sin 

vardag samt deras tankar kring framtiden. Det vore därför intressant att i en ny studie undersöka hur 

ej längre aktiva lagidrottare ser tillbaka på sitt yrke samt om de anser att de borde agerat annorlunda 

när de var aktiva för att förbereda sig för livet efter karriären. 

 

Det skulle även vara intressant att ha lagidrottares tränare som forskningsobjekt i en liknande studie, 

då de befinner sig i samma prestationskrävande bransch, men att deras karriärer nödvändigtvis inte 

behöver vara lika kortlivade.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 
Ålder? 

Relationsstatus? 

 

Det goda arbetet: 

Hur upplever du tryggheten i din anställning? 

-Osäkerhet kring kontrakt, plats i laget, press att hela tiden leverera på topp. 

-Hur påverkar detta dig? 

-Osäkerhet att eventuellt behöva byta lag, flytta 

 

Upplever du en trygghet på arbetsmarknaden 

-Om du ej får förnyat kontrakt, ser du goda möjligheter att arbeta i en ny förening? 

 

Anser du att du har en skälig ersättning för ditt arbete? 

 

Hur ser du på dina möjligheter till medbestämmande i föreningen? 

- Kan du på något sätt påverka hur ditt arbete ska gå till? (träningar, upplägg vid matcher, 

laguttagningar, taktik)  

-Hur är din roll i laget? 

-Har alla samma möjligheter? 

 

Hur ser samarbetet ut inom laget? Relationen mellan unga och erfarna spelare?  

-Hjälps man på något sätt åt genom att stötta de yngre samt ge tips och råd. 

 

Om du någon gång skulle vilja studera, tror du att du skulle få hjälp av din förening för att göra detta? 

-Om nej, tror du att det är möjligt att förena ditt yrke med studier? 

 

Ditt arbete innebär vissa fysiska risker, risk för skador, hur ser du på detta? 

 

Hur varierat anser du att ditt arbete är? 

- Känns det någon gång enformigt?  

 

Anser du att din arbetsplats är en bra plats att utvecklas på? 

-Personligt 

-Idrottsmässigt 

 

Hur är dina tankar kring att göra ditt arbete inför publik?  

-Uppskattning/press. Vad är bra/dåligt?  

 

Känner du att ditt arbete påverkar andra människor?  

-Känslan kring det? 

 

Hur delaktig känner du dig i lagets prestationer/resultat? 
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Skulle du kunna tänka dig att vara kvar i din förening resten av din karriär? 

-Om ja, varför? 

-Om nej, varför? 

 

Om du gjort en lyckad säsong, skulle du kunna svara på vad framgången beror på? 

-samma sak med en mindre lyckad säsong 

 

Motivation: 

 

Är lönen viktig för dig? 

 

Är status viktigt för dig? 

 

Hur ofta upplever du att du får feedback om dina prestationer från dina chefer/tränare/lagkamrater? 

 

Hur viktigt är uppskattning för dig? 

-Fans, tränare, lagkamrater, vänner, familj och media? 

 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 

Har du tydligt uppsatta mål med din idrottskarriär?  

-Generella/specifika? 

 

Hur viktig är lagsammanhållningen för att nå framgång som lag? 

-När du kommer till ett nytt lag, känner du att det är viktigt att bli en del av gemenskapen? 

 

Är du alltid lika motiverad till att träna? 

 

Vad är viktigast för dig? 

-Hög lön  

-Meningsfullt arbete  

-God arbetsmiljö 

-Självständigt arbete 

-Mycket fritid 

-Möjlighet att utvecklas på arbetet 

-Passande arbetstider 

-Trevliga arbetskamrater 

 

Karaseks krav- och kontrollmodell 

 

Vilka krav ställs på dig som idrottsman? 

-Fysisk form 

-Mat och alkohol 

-Sömn 
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-Prestera resultat, vara bra på både träningar och matcher 

-Mental förberedelse 

 

Känner du dig ofta psykiskt och/eller emotionellt utmattad efter en arbetsdag? 

 

Upplever du stress i samband med ditt arbete? 

 

Kan du själv styra när du vill ha semester? 

 

På vilket sätt skulle du förändra detta, om du hade möjlighet? 

 

Hur upplever du att stämningen är på din arbetsplats? 

 

Är relationer till arbetskamrater viktigt för dig? 

 

Trivs du med dina arbetskamrater? 

 

Upplever du att dina arbetskamrater ställer upp för dig? 

 

Osäkerhet/framtid 

 

Har du någon utbildning? 

 

Vet du vad du vill göra efter karriären? 

 

Känner du någon rädsla för vad du ska göra när idrottskarriären tar slut? 

 

Känner du någon press att tjäna pengar? 

 

Känner du någon osäkerhet kring framtida kontrakt? 

-När ett kontrakt håller på att löpa ut, känner du då att du måste prestera på topp? 

-Upplever du någon rädsla för att någon gång råka ut för en allvarlig skada? 

 

Upplever du någon form av rivalitet i det egna laget? 

-Konkurrens om platser 

 

Har du någon gång flyttat till en annan stad/land för att utöva din idrott? 

-Känslor/upplevelser kring detta? 

 

Är du beredd att flytta vart som helst för ditt idrottande? 

-Finns det rädslor kring detta? Rädsla att bli såld? 
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Work-life-balance 

 

Vad innebär ordet fritid för dig? 

 

Känner du att tiden räcker till för det du vill hinna med? 

 

Upplever du att ditt arbete inkräktar och påverkar din fritid? 

-Finns måsten (äta rätt, vila, aktiviteter)? 

-Kan du planera och bestämma fritt? 

-Högtider 

 

Upplever du någon gång att det är jobbigt att åka iväg från din familj för att utöva din idrott? 

-Långa resor/bortamatcher 

 

Tror du att ditt yrke påverkar din familjs fritid? 

-Begränsar yrket dina valmöjligheter i vardagen såsom exempelvis att dricka några glas vin till maten? 

-Familjeaktiviteter 

 

Om du gör en dålig match/träning, påverkar detta din fritid? 

-Humör- kan det gå ut över andra?  

Kan du släppa yrket helt? 

 

Upplever du att du någon gång i livet försakat någon relation på grund av ditt yrke? 

-Tappat kontakt med vänner 

-Brutit upp relationer 

 

Passion 

 

När upptäckte du din idrott/passion? 

-Känsla 

 

När insåg du att din idrott skulle bli en stor del av ditt liv? 

 

Känner du ett behov av att utföra din idrott? 

 

Anser du att ditt idrottande kan bli ett beroende? 

 

Anser du att din idrott blivit din identitet? 

 

Om du fick chansen att leva om ditt liv, tror du att du skulle satsa på din idrott igen? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Karlstad, 040915 

 

Hej! 
 

Vi heter Oskar Svensson och Kristofer Hedlund och vi studerar Personal & Arbetsliv på Karlstads 

universitet. Vi skriver nu, under vår sista termin, en c-uppsats. Syftet med uppsatsen är att få en djup 

kunskap och förståelse om hur det är att försörja sig på sin passion. Fokus i uppsatsen och därmed 

under intervjun kommer att vara på dina upplevelser som är förenade med ditt yrke som idrottsman.  

 

Med ditt godkännande så kommer intervjun att spelas in via telefon för att sedan kunna analyseras. 

Inspelningsmaterialet kommer endast vi, Oskar och Kristofer, att ha tillgång till och du bestämmer 

själv om du vill ha inspelningsmaterialet eller om du vill att vi ska radera det. Inspelningsmaterialet 

kommer sedan att skrivas ned på dator och om du önskar så kommer du att få se det nedskrivna 

materialet. Du kan då även lägga till eller ta bort delar om du vill. Allt som sägs under intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt. Detta innebär att du kommer att vara anonym genom hela arbetet, 

från intervju och utskrift till redovisning av resultat. Intervjun kommer att pågå under ca 45 minuter. 

Vi vill även informera om att du får, om du så önskar, ta del av den färdiga uppsatsen. Denna kan vi 

då maila, posta eller skicka genom en länk till den databas där uppsatsen kommer att finnas.  

 

Det är i slutändan du som bestämmer över intervjumaterialet. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Oskar Svensson, tel; xxxx-xx-xx-xx 

Kristofer Hedlund, tel; xxxx-xx-xx-xx 


