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Sammanfattning  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka övergångsfasen samt betydande faktorer för individen vid 

övergången från en idrottskarriär till en vanlig karriär. Den undersöker också vad som händer 

med individen när rollen som idrottare avslutas. Området är viktigt att undersöka eftersom allt 

fler idrottare går in i depressioner och liknande psykiska sjukdomar på grund av sitt arbete. 

Forskningsresultat visar att 10-15 % av alla idrottare som avslutar sin karriär upplever 

hjälplöshet, depression, oro, nedstämdhet, hög livsstress och andra psykologiska symptom 

(Bengtsson & Fallby, 2011). I teorikapitlet så förklaras de teorier som forskarna har valt att 

utgå ifrån för att besvara frågeställningarna. Utgångspunkten är socialpsykologiska och 

idrottspsykologiska teorier. Utifrån tidigare teorier så har en egengjord modell skapats över 

vilka faser som elitidrottare genomgår vid ett kärriäravslut. Studien är av kvalitativ metod och 

forskarna har genomfört en intervjustudie. I resultatdelen drogs slutsatsen att normativa 

övergångar upplevdes positivare än icke-normativa övergångar för idrottare. Forskarna kunde 

även urskilja problem med normativa övergångar, exempelvis om omgivningen såg negativt 

på avslutet eller om idrottaren inte fått chansen att avsluta på topp. En annan slutsats var att 

socialt stöd, målsättning och planering, identitet i balans, överförandet av idrottsegenskaper, 

motivation inför det nya yrket, upplevd framgång samt att fortsätta med träningen efter 

avslutad karriär var faktorer som var betydelsefulla för individerna. Forskarna drar även en 

sista slutsats att individen ofta vid en rollförlust förändrar sin identitet. En rollförlust blir 

jobbigare ju mer individen identifierat sig med rollen som idrottare. Förlusten blir än 

påtagligare om individen haft det Brewer (2001) kallar en gruppbaserad social identitet, vilket 

innebär att individen även förlorar sin identitet i gruppen som funnits med rollen som 

idrottare.  
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Livet efter idrottskarriären 
- En studie om övergången från idrottskarriären till en vanlig karriär 

 

1 Inledning 

 
För många människor är det en dröm att få arbeta med sin passion. Möjligheten att få betalt 

för det man anser är allra roligast i livet är få förunnat. Vallerand (2008, refererat i Ivarsson, 

2014, s.170) beskriver passion på följande sätt: stark dragningskraft mot en självvald aktivitet 

som man ifråga älskar, som man anser viktig och som man ägnar avsevärd tid och energi åt” 

(Översatt av Lars Ivarsson, 2014). Vår förförståelse är att de som har idrottande som sitt 

arbete ofta är väldigt passionerade. De arbetar förmodligen med sin största passion i livet; 

något som de älskar, anser är viktigt och lägger avsevärd tid och kraft på. Avslutadet av 

idrottskarriären kan därför innebära en stor förändring och vara en jobbig process för många. 

Vi anser att övergången från en idrottskarriär till en vanlig karriär är ett ämne som bör 

belysas. Vår uppfattning är att elitidrottare är vana vid uppmärksamhet och beundran från 

omgivningen, det blir därför en stor omställning när idrottskarriären tar slut. Området är 

viktigt att undersöka då forskningsresultat visar att 10-15 % av alla idrottare som avslutar sin 

karriär upplever hjälplöshet, depression, oro, nedstämdhet, hög livsstress och andra 

psykologiska symptom (Bengtsson & Fallby, 2011). Vår förförståelse är att elitidrottare lever 

i nuet och är uppslukade av situationen. De planerar inte så långt i förväg och tänker att “allt 

löser sig”. Faktum är att inom de flesta sporter slutar idrottarna i åldern kring 35 år, då återstår 

30 år i arbetslivet för de flesta människor. Frank Andersson skriver i sina memoarer om hur 

han upplevde tiden efter karriären och att verkligheten kom ifatt honom: 

Jag ägnade ju elva år av mitt liv åt brottning på allra högsta nivå. Jag 

behövde inte tänka så mycket, ta ansvar för vardagssaker och så. Jag 

levde som i en kokong med träningsläger och turneringar. När jag 

sen slutade så kom jag inte ut som en flygfärdig fjäril. Jag kom ifatt 

verkligheten och visste inte vad jag skulle göra. […] Jag var liksom 

apatisk då, levde day by day och sket mer eller mindre i vilket. Men 

jag hade ingen dödslängtan, jag var mer likgiltig. Jag klarade ju av 

det men det är ren och skär tur. Men oj vad jag är glad för det idag. 

Jag tror tyvärr att det är många elitidrottsmän som hamnar i liknande 

tillstånd, det är nog vanligare än vad man tror (Andersson & Langer, 

2011, s 96 & 156). 

 

Boxaren Ronda Rousey gjorde ett uttalande under en intervju i Ellen DeGeneres show som 
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tydligt visar att idrottare lever i nuet. Hon berättar om vad hon tänkte under en boxningsmatch 

som hon höll på att förlora: ”Vad är jag om jag inte är det här? Jag satt där i ringen och 

bokstavligen tänkte att jag ville ta livet av mig. Jag är ingenting om jag inte är detta och vad 

ska jag göra sen? Ingen skulle bry sig ett skit om mig längre”1. 

I vår uppsats avser vi att identifiera framgångsfaktorer för ett “gott liv” efter karriären när ett 

nytt liv påbörjats. Vi vill även studera hur en elitidrottare påverkas när rollen som idrottare 

avslutas. 

1.1 Material 

I uppsatsen kommer vi att utgå från ett socialpsykologiskt samt idrottspsykologiskt 

perspektiv. Utifrån det socialpsykologiska perspektivet har vi valt att använda oss av böckerna 

”Introduktion till socialpsykologi” (Angelöw & Jonsson, 2015), ”Vardagslivets 

socialpsykologi” (Johansson & Lalander, 2013), ”Organisationsmetaforer” (Morgan, 1999), 

”Jaget och maskerna” (Goffman, 2011). Från det idrottspsykologiska perspektivet har vi valt 

litteraturen ”Kändisskap och statuspassager” (Stier, 2009), ”Elitidrott, karriär och avslutning” 

(Stråhlman, 1997), ”Idrottens karriärövergångar” (Bengtsson & Fallby, 2011) och 

”Idrottspsykologi” (Hassmén et.al, 2003). Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar 

och Internetkällor inom ämnet.  

I genomförandet av metodavsnittet används ”Kvalitativa intervjuer” (Trost, 2010), 

”Intervjumetodik” (Lantz, 2013) samt ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel & Davidsson, 

2011). 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka övergångsfasen samt betydande faktorer för individen 

efter övergången från idrottskarriären till en ny karriär. Vi vill även undersöka vad som 

händer med individen när rollen som idrottare avslutas. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplevs övergången från en idrottskarriär till ett annat yrke? 

 Vilka faktorer har betydelse för individen vid övergången från idrottskarriären till en 

ny karriär? 

 Vad händer med individen när rollen som idrottare avslutas? 

  

                                                 
1 https://www.facebook.com/ellentv/videos/vb.26012002239/10154111177357240/?type=2&theater 2016-03-10 

https://www.facebook.com/ellentv/videos/vb.26012002239/10154111177357240/?type=2&theater
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1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där vi presenterar val av ämne samt en inblick i 

ämnet. Efter ämnespresentationen följer en materialbeskrivning av den teoretiska 

utgångspunkten vi valt att utgå från. I inledningens slutskede presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Kapitel två benämns som “Teoretiska utgångspunkter” och är en sammanfattning av redan 

existerande teorier inom området. Kapitlet är den teoretiska utgångspunkten för studien. I 

kapitlet presenteras en egengjord modell som vi framställt av befintliga teorier. Modellen 

kommer sedan att användas i resultatdelen.  

 

Kapitel tre är “Metod”, här redogörs det för val av metod, val av respondenter samt hur det 

empiriska insamlade materialet har bearbetats. Här görs en konkret redogörelse för hela 

studiens tillvägagångssätt.   

 

Det fjärde kapitlet i uppsatsen presenterar studiens resultat och benämns som “Resultat och 

analys”. Här analyseras studiens resultat och frågeställningarna besvaras.  

 

Det femte kapitlet benämner vi som “Sammanfattande diskussion”. Här “knyter vi ihop 

säcken” och ger förslag till kommande forskningsfrågor. Vi avslutar uppsatsen med en 

litteraturförteckning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Vår förförståelse är att idrottsyrket skiljer sig markant från andra yrken. Något som är 

specifikt med idrottsyrket är att sysselsättningen utgörs av det de älskar att göra, deras 

passion. Något mer som vi anser är speciellt med att vara elitidrottare är att konsekvensen av 

prestationen blir större än vid vanliga yrken. En dålig prestation uppmärksammas och märks 

tydligt, det här är en skillnad från många andra yrken. Idrottsyrket är också speciellt på det 

sättet att det är få som kan livnära sig på det. Vår uppfattning är att det är svårt att gå från 

idrottskarriär till ett vanligt yrke på grund av att många identifierar sig med sitt 

idrottsutövande och har det som sin största passion i livet. 

Det speciella med elitidrott är att få människor har möjligheten att utöva det. Personerna som 

befinner sig inom gruppen elitidrottare har genom sin skicklighet, uthållighet, vilja, 

målmedvetenhet och kompetens kommit längre än övriga som har försökt. En individ kan inte 

utbilda sig till att bli elitidrottare, utan det är varje persons enskilda förutsättningar och vilja 

som krävs för att målet ska uppnås (FoU 2007:11). Visserligen finns idrottsgymnasium och 

liknande utbildningar, dock är en utbildning ingen garanti för att lyckas. Individen måste 

inneha en viss talang för att bli elitidrottare. Tur och tillfälligheter spelar också in för att 

kunna livnära sig på idrotten, det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva vetenskapliga begrepp och teorier som är relevanta 

för uppsatsen. Socialisation är det första begreppet som beskrivs, följt av roller, 

framträdanden och identitet. Efter begreppsförklaringarna kommer vi att redogöra för teorier 

kring vilka framgångsfaktorer och hinder som finns för ett lyckat karriäravslut. Sedan går vi 

in på att förklara olika teorier angående avslutningsfaser som vi tror kan vara av betydelse för 

undersökningen.  

2.1 Socialisation    

Socialisation är en process som formar människor till att bli de individer som de framstår att 

vara. Enligt Angelöw och Jonsson (2015) är socialisationsprocessen något som pågår hela 

livet. Den livslånga socialisationen är en överföringsprocess av olika värderingar, beteenden, 

kunskaper och attityder från andra individer och det övriga samhället.  

 

Primär och sekundär socialisation är två typer av socialisation som enligt Angelöw och 

Jonsson (2015) har betydelse för människan. Den primära socialisationen är viktig och 

utvecklar framför allt individen under de första levnadsåren. De människor som påverkar 

individen under den här socialisationen är främst den närmaste familjen. När individen blir 

äldre skapas ofta nya primära socialisationsgrupper eftersom människan under hela livet 

utvecklas och påverkas av de människor som befinner sig i dess närhet. Den sekundära 

socialisationen innebär att individen anammar samhällets normer och värderingar, individen 
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tränar upp de färdigheter som behövs för att uppfylla de förväntningar som finns ifrån 

samhället. Den här socialisationen sker främst genom olika utbildningar (Angelöw & Jonsson, 

2015). 

 

Vår bild av idrottarens väg genom livet kan ses som en ständig socialisationsprocess där 

socialiseringen börjar redan under den primära socialisationen. Redan i tidig ålder kan barn 

enligt Angelöw och Jonsson (2015) påverkas till att göra det föräldrarna anser är lämpligt, det 

kan exempelvis vara att börja med idrott. Under de första levnadsåren har föräldrar stort 

inflytande på sina barn och kan påverka dem till att syssla med vad de själv anser är roligt. 

Det kan exempelvis handla om att ge sitt barn, som precis lärt sig gå, ett par skridskor för att 

barnet ska bli intresserad av ishockey eller konståkning. När barnet sedan blivit ungdom så är 

ett antagande att den primära socialisationen påverkas mycket av vännernas förhållningssätt 

till omvärlden. Om alla vänner sysslar med exempelvis fotboll, är det lätt att haka på och bli 

intresserad av det. Vårt antagande är att även den sekundära socialisationen har stor påverkan 

på idrottspersoner. Om individen bor på en ort där en specifik sport tydligt dominerar och 

utgör normen, är det stor chans att individen börjar med den sporten. Det sker då enligt oss en 

sekundär socialisering inom idrottsvärlden. Om personen blivit ung vuxen eller vuxen och 

spelar i ett visst lag eller utövar en viss sport, är det vanligt att det sker en anpassning till vad 

individen tror önskas av omgivningen. Om idrottaren exempelvis är hockeyspelare kan det 

finnas förväntningar på att bete sig på ett visst sätt. Enligt MacDonald (2012) studie ska 

ishockeyspelare enligt normen inte visa sig svaga, de ska vara manliga och hårda till ytan. Det 

här är ett annat exempel på när en sekundär socialisation sker inom idrotten, eftersom 

individen tar till sig vad omgivningen förväntar sig.  

 

Den livslånga socialiseringen kan delas in i tre olika faser. Den receptiva, expansiva och den 

sociala fasen. Den receptiva fasen pågår de första 20 åren och det är under den här fasen som 

individen tar emot olika intryck ifrån omgivningen. Efter den receptiva fasen kommer den 

expansiva. Under den expansiva perioden så försöker människan använda sig av det den lärt 

sig för att kunna utvecklas till en självständig människa med en trygg tillvaro. Den sociala 

fasen infaller när individen hittat sig själv och innebär att människan blir mer inriktad på att 

hjälpa andra i sin omgivning att utvecklas (Angelöw & Jonsson, 2015). 

 

Den livslånga socialiseringen som Angelöw och Jonsson (2015) skriver om kan enligt oss 

kopplas till idrottsvärlden. Den receptiva fasen kan vara när en idrottsperson skolas in i 

idrottsvärlden och lär sig rådande normer och värderingar genom omgivningens intryck. Ett 

exempel enligt vår förförståelse skulle kunna vara att det är att i hockeylag är det en oskriven 

regel att den yngsta städar upp puckarna efter träningen. Bryter någon mot den här regeln så 

bryter denne också mot normen och får höra det direkt. Socialiseringen siktar på att få alla att 

följa rådande normer. Det finns i föreningar och organisationer en vision och en norm för hur 

man som medlem ska vara. Den expansiva fasen handlar om att använda sina färdigheter och 

utvecklas till en trygg person i sin roll som elitidrottare. Det kan vara när individen känner sig 
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trygg och har en given plats i laget. Den sociala fasen skulle kunna tillämpas på idrottsvärlden 

genom att många väljer att fortsätta med idrotten efter avslutad karriär, exempelvis genom att 

vara ledare eller expertkommentator. De försöker använda och förmedla sin kunskap till 

andra.  

 

Robidoux (2001) har gjort en undersökning på ishockeyspelare där han följde och studerade 

ishockeyspelares dagliga rutiner för att se hur de påverkas av sin omgivning inom sporten. 

Undersökningen visar att det finns vissa speciella normer och värderingar inom idrotten som 

individen tar till sig och formas av. Det handlar om att vara kulturellt kompetent. Robidoux 

(2001) studie stärker den teori vi har kring att socialisering sker kontinuerligt inom 

idrottsvärlden. 

 

Morgan (1999, s.116) menar att organisationer befinner sig under ständig förändring. När nya 

individer tillsätts i organisationen ska en helhet förmedlas och byggs in i samtliga delar av 

verksamheten. Individen ska vara kulturellt kompetent och lära sig rådande vision, 

värderingar och kultur som kommer till uttryck i den dagliga verksamheten. Inom vissa 

organisationer finns det väldigt starka kulturella normer som utövarna förväntas anamma. 

Individen ska hitta “sin roll” och bli en del av helheten. Det handlar mycket om att prioritera 

“rätt”. Morgans (1999) teori om att organisationer formar individer anser vi kan appliceras på 

idrottsvärlden, eftersom idrottsorganisationer ofta har tydliga normer och värderingar som 

deras medlemmar bör efterfölja. Det kan enligt oss ses som en socialisationsprocess eftersom 

idrottarnas normer skapas utefter organisationens krav.  
 

2.2 Roller, framträdanden och identitet  

Goffman (2009) liknar livet vid en teaterföreställning och förklara hur människor integrerar 

med varandra. Han använder bland annat begrepp som roll, framträdande och scen. Roller kan 

spelas upp utan att individen behöver tänka på det. Alla människor spelar olika roller. 

Människan är en agerande varelse som “gör” något istället för att “vara” något. Individen gör 

en roll, den är inte en roll. En roll är summan av de förväntningar som omgivningen har på en 

individ i en viss position, det innebär att roller är mer eller mindre krävande beroende på 

vilken publik det är som iakttar (Goffman, 2009). 

 

Tron på rollen kan variera från den agerandes sida. Det finns både uppriktiga och cyniska 

rollspelare. En uppriktig rollspelare går in för rollen som spelas fullt ut. Aktören upplever att 

känslorna som uppvisas är äkta och att aktören förmedlar sig själv till omgivningen. Den 

uppriktiga rollspelaren kan ibland inte skilja på den roll som spelas och den egna identiteten. 

En cynisk rollspelare har däremot distans till sin roll och tror inte att känslorna som förmedlas 

genom rollen är äkta. Agerandet kan istället syfta till att styra publiken mot det håll som den 

cyniska rollspelaren önskar (Goffman 2009, s.25f) 
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Om en individ tvivlar på rollens trovärdighet så utgår Goffman (2009) från att det är naturligt 

att följa utvecklingen som R.E Park beskriver såhär: 

 

Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet 

person ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare om ett 

erkännande av att alla alltid och överallt, mer eller mindre medvetet, 

spelar en roll… Det är i dessa roller som vi känner varandra; det är i 

dessa roller som vi känner oss själva. På sätt och vis, och i samma mån 

som den masken representerar den uppfattning vi har bildat oss om oss 

själva - den roll som vi strävar att leva upp till - är den masken vårt 

sannare jag, det jag som vi skulle vilja vara. Till slut blir vår uppfattning 

om vår roll till en andra natur, och en integrerande del av vår 

personlighet. Vi kommer till världen som individer, förvärvar en 

karaktär och blir personer (Park, citerad i Goffman 2009, s. 26-27).  

 

När människan får en ny position i samhället och ska utföra en ny roll, kommer den till en 

början inte kunna genomföra rollen på ett “korrekt” sätt. Individen måste studera och lära sig 

den nya rollen för att kunna genomföra den. Dock kommer individen in i rollen snabbare än 

vad denne själv tror, vi är bättre aktörer än vi känner av (Goffman, 2009 s.69). 

 

Om en betydande roll för individen upphör, försöker denne upprepade gånger att återskapa en 

modifierad variant av rollen. Det här är en kompenserande process som kan motverkas och 

lösas genom förberedande socialisering, även namngivet som anteciperande socialisation. 

Anledningen till det är att individen ska kunna återuppta en roll som denne tidigare känt sig 

trygg med. Det här ska medföra en smidigare och mjukare övergång och en bättre hantering 

av sin nya verklighet med nya roller (Goffman, 2009 s.69). 

 

Angelöw och Jonsson (2015) menar att med hjälp av omgivningens uppfattningar, 

förklaringar och teorier så skapas det egna jaget. Det innebär att individen ser sig själv genom 

omgivningens ögon. Omgivningens tankar om hur individen ska vara formar också hur denne 

ser på sig själv. Det här kallas enligt ett rollteoretiskt perspektiv för internalisering och den 

sker till stor del omedvetet. Den roll som innehas kan medföra vissa skyldigheter och 

rättigheter som finns i samhällsstrukturen. Inom rollteorin så finns det olika förväntningar på 

olika roller, en slags norm för hur individer med exempelvis ett specifikt yrke ska bete sig 

(Angelöw och Jonsson, 2015). 

 

Rollförluster kan enligt Angelöw och Jonsson (2015) ske när individen måste avsluta sin 

karriär och därmed förlorar sin roll som exempelvis elitidrottare. Yrkesrollen är en central del 

av livet och en av de mer betydelsefulla rollerna som människan innehar. När arbetsgivaren 

inte längre vill köpa arbetstagarens arbetskraft kan det leda till negativa känslor i form av att 
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individen känner sig värdelös, obrukbar och kasserad. Vid rollförlusten är det lätt att 

självkänslan går förlorad. Att vara arbetslös kan ofta likställas med att vara maktlös. 

Arbetslösa har inte längre kontroll över sina levnadsvillkor eftersom att de inte längre har en 

inkomstkälla. Det är inte bara lön utan också social uppskattning som går förlorad genom en 

förlust av sin yrkesroll. Arbetsförlusten påverkar vilken social status och identitet individen 

har i samhället. Vid arbetslöshet har individen inte längre en garanterad social status, 

arbetslösa blir ofta utstötta och socialt diskriminerade. Vid yrkesförlust går människan miste 

om den gemenskap som ofta finns på arbetsplatser, all tid blir fritid för den arbetslöse. De har 

inte längre ett strukturerat mål med sin tid (Angelöw och Jonsson, 2015). 

 

2.2.1 Framträdanden 

Ett framträdande beskrivs av Goffman (2009) som den aktivitet som rollspelaren gör för att 

påverka omgivningens syn på sig själv. Individen försöker styra och kontrollera vilka intryck 

omgivningen får under framträdandet. Under framträdandet försöker individen framställa sig 

på det sättet som är önskvärt. De framträdanden som görs kan variera beroende på vilka som 

finns i publiken. Framträdandet äger rum i den “främre regionen”, det vill säga “på scenen”. 

Det kan exempelvis vara på fotbollsplanen eller under intervjun med en reporter. Det är i den 

främre regionen individen har chans att förmedla den person man vill framstå som inför sin 

publik. Det finns också en “bakre region”, det vill säga “bakom kulisserna”. Det kan 

exempelvis vara i omklädningsrummet eller i hemmet. Det är inte alltid givet vad som är den 

främre och bakre regionen. Omklädningsrummet behöver inte alla gånger vara den bakre 

regionen, det kan också vara den främre regionen. Det kan ses som en främre region där 

lagkamraterna ingår i “pjäsen”. Enligt Goffman (2009) är det i den bakre regionen 

rollspelaren har chansen att analysera vad som hänt i den främre regionen. Där kan den 

agerande släppa sin rollgestalt eftersom inte publik finns närvarande. Rolltagaren kan vara sig 

själv och behöver inte upprätthålla fasaden som kommer genom att spela rollen. Den bakre 

regionen innebär ofta en mer avslappnad miljö för individen (Goffman, 2009). 

 

2.2.2 Identitet 

Enligt Nationalencyklopedin definieras identitet som nedan följer: 

 

“Identitet (senlatin ideʹntitas ’identitet’, till idem), självbild, 

medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet består i 

första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara 

levande (vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra 

(demarkation), att själv bestämma över sina tankar och handlingar 

(aktivitet), att i grunden vara densamma trots de förändringar som 

inträffar under livet (kontinuitet) och att ha bara ett jag (integritet). 

I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/idem
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personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet 

som efter hand format personligheten.”2 

 

2.2.3 Olika delar av identiteten 

Stier (2007) menar att identiteten kan vara konstruerad utifrån olika delar. Självuppfattningen 

är en central del och kan förstås som ett inre system om hur vi definierar oss själva vid olika 

tillfällen. Det finns två delar inom självuppfattningen, nämligen självbilden och självkänslan. 

Självbilden handlar om den information och vetenskap vi har om oss själva. Självkänslan är 

de känslor vi får inför vår egen självbild. I det sociala samspelet får självbilden sina konturer 

och självkänslan tar form och får energi. Självförtroendet skapas utifrån självuppfattningen. 

Utifrån de prestationer som individen genomför så kan självförtroendet stärkas och generera 

en stark självbild och en positiv självkänsla (Stier, 2007). 

 

Identitetsobjekt utgör en annan del av identiteten. Det kan vara social klass, kultur, etnicitet, 

nationalitet, kön eller sociala roller. Utifrån hur individen identifierar sig med de här 

aspekterna, kan det skapas ett inre tankemönster kring vad som är värdefullt, önskvärt och 

bra. Beroende på olika sociala situationer, kommer olika identitetsobjekt att stå i centrum. 

Individens handlande kommer beroende på situationen se olika ut beroende på vilket socialt 

rum denne befinner sig i. Är en person exempelvis på släktkalas med mormor och morfar 

beter sig denne på ett visst sätt utifrån omgivningens förväntningar, medan individen bland 

sina lagkompisar beter sig på ett annat sätt för att infria förväntningarna som finns där. Olika 

sociala roller och rum skapar individens identitet. Olika roller betyder olika mycket för 

människan och påverkar identiteten på olika sätt. Om en roll är väldigt betydelsefull enligt det 

egna tankemönstret, tar den ofta upp en större del av individens identitet (Stier, 2007). 

 

Om en betydelsefull roll avslutas så blir identitetsförlusten mer påtaglig. Rollutträden ur en 

idrottskarriär kan i vissa fall jämställas med en social död för individen själv. Individen 

förlorar sin sociala status och upplever sig inte sedd av omgivningen längre. Den tidigare 

rollens funktion finns inte kvar och individen kan känna att den förlorat allt, vilket kan 

likställas med död (Kalish, 1966). 

 

Brewer (2001) anser att det finns fyra olika konstruktioner av identitet; personsbaserad social 

identitet, relationsbaserad identitet, gruppbaserad social identitet och kollektiv identitet. Den 

personsbaserade sociala identiteten utgörs av individens självbild som skapas genom 

socialisering och internalisering. De grupper som individer tillhör formar ens identitet och 

påverkar synen av sig själv. 

 

Den relationsbaserade identiteten handlar om synen individen har på sig själv i förhållande 

till andra människor. Det finns olika förväntningar och normer för den position individen har 

                                                 
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identitet 2016-02-10 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identitet
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och individen rättar sig ofta efter den bilden och beter sig därefter. Till skillnad ifrån den 

personsbaserade identiteten så definieras identiteten här i relation till andra (Brewer). 

 

Gruppbaserad social identitet handlar om den egna reflektionen kring sig själv i ett 

gruppsammanhang. Människan ser sig som en enhetlig del av gruppen eller som en utbytbar 

enhet. Här är individen en del av en helhet och inte en unik person. Individen skiljer på den 

egna gruppen och omvärlden, individen ser inte den egna identiteten utan ser istället 

gruppidentiteten som denne tillhör (Brewer, 2001). 

 

Den kollektiva identiteten kan tyckas likna den gruppbaserade sociala identiteten. Det som gör 

den här identiteten unik är betydelsen av att vara knuten till de specifika egenskaperna som 

utformar gruppidentiteten. Inom den kollektiva identiteten finns en bild av vad gruppen står 

för och hur den önskas uppfattas av omgivningen (Brewer, 2001). 

 

2.2.4 Signifikanta andra 

Signifikanta andra kan vara familj, släkt och andra närstående personer som har stor betydelse 

för individen. Det är de personer som individen anser vara viktigast i livet. Genom 

signifikanta andra lär sig människan att förstå sig själv och sin omvärld samt att agera på ett 

sätt som är passande och faller inom normen, av sina signifikanta andra lär sig individen 

enkelt uttryckt hur den ska socialisera med samhället. Signifikanta andra är med och formar 

individens tankar om vad som är normalt, genom dem formas en persons identitet. Vilka som 

är individens signifikanta andra kan ändras under livets gång. Processen är viktigast i tidig 

ålder, då familjen oftast utgör de signifikanta andra (Johansson och Lalander, 2013). 

 

2.2.5 Jaget 

Baumeister (1999 refererad i Angelöw & Jonsson 2015) menar att jagupplevelsen formas av 

tre huvudsakliga mänskliga funktioner som är representativa för alla världens människor. I 

första hand handlar det om ett reflexivt medvetande, det innebär att individen kan se hur jaget 

skapats och utvecklats, genom en tillbakablick. Människan är en självmedveten varelse. Jaget 

är inget statiskt, utan måste relateras i förhållande till olika sociala händelser och handlingar. 

 

Det andra begreppet som formar jagupplevelsen är interpersionell varelse, det innebär att 

jaget sätts i relation till andra och är medlem i olika grupper. Jaget ska kunna representera sig 

själv samtidigt som den representera gruppen, genom att kunna presentera och kommunicera 

ut “rätt” bild till omgivningen. Ett exempel på det här är ett lag som uppträder på ett visst sätt, 

där det framgår att jaget är en del av just det laget (Baumeister, 1999 refererad i Angelöw & 

Jonsson, 2015). 

 

Verkställande funktion är den tredje mänskliga funktionen som jaget innehar. Det innebär att 

jaget själv kan välja vilka handlingar som ska ske eller utövas, och kan kontrollera det egna 
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jaget och sin värld. Varje individ har en fri vilja att själv välja vilka handlingar som ska 

utföras. Utan den här funktionen skulle människan inte kunna kontrollera sitt jag (Baumeister, 

1999 refererad i Angelöw & Jonsson, 2015). Den verkställande funktionen kan liknas med 

vad Goffman (2009) säger om roller, alltså att individen själv är fri att välja vilket 

handlingsmönster som ska spelas upp.   

 

Vårt antagande är att den position individen har i en viss kontext är avgörande för vilken roll 

individen gör. Det här leder i sin tur fram till identiteten som skapas. De här begreppen 

påverkar varandra och hänger ihop. Att inneha en position kan till exempel handla om att vara 

ishockeyspelare. Positionen för med sig en roll som avgör hur individen agerar i olika 

situationer. Rollen hänger ihop med framträdandet på det viset att ishockeyspelare förväntas 

uppträda på ett visst sätt framför publiken. Det här skapar i sin tur en uppfattning hos 

individen om vem denne är, därmed skapas en identitet och individen ser sig själv som 

ishockeyspelare. Positionen är att inneha, rollen är att göra och identiteten är att vara. De här 

begreppen skapar tillsammans vårt jag.   

 

2.3 Karriäravslut 

Olika individer inom idrotten tar olika lång tid på sig att komma över en avslutad karriär. I en 

studie har det framkommit att 15 % av svenska elitidrottare har upplevt karriärövergången 

som problemfylld (Patriksson, 1993). Processen upplevs ofta som dramatisk. Det som 

idrottaren lärt sig under karriären ska nu appliceras på ett nytt sätt i ett nytt sammanhang. För 

att kunna anpassa sig till ett liv efter idrottskarriären är det viktigt för individen att kunna 

överföra förmågorna från den tidigare idrottskarriären så att övergången sker på ett smidigare 

sätt. Exempel på sådant som kan överföras är tålamod, motivation, disciplin och 

samarbetsförmåga (Bengtsson & Fallby, 2011). 

 

Idrottaren har under sin idrottskarriär fått färdigheter som är viktiga för individen att kunna 

använda i andra sammanhang än inom idrotten när idrottskarriären är över. Om individen 

klarar att omforma sina idrottsspecifika färdigheter så är chansen stor att det skapas en mer 

allsidig identitet hos idrottspersonen, som blir användbar i en annan miljö. Den kommande 

karriären ska helst kännas lika meningsfull som den gångna. Målet är att vara anställningsbar 

efter avslutad karriär för att kunna fortsätta utvecklas som individ och känna sig meningsfull 

(Bengtsson & Fallby, 2011). 

          

Idrottaren får en positivare övergångsfas om den själv är med och planerar inför 

karriäravslutet, en så kallade normativ övergång. Graden av frivillighet är en faktor som helt 

klart påverkar upplevelsen av avslutet. Det innebär att det är lättare att hantera övergången om 

idrottaren själv inser att denne borde sluta, än om man tvingas sluta på grund av någon 

ytterligare anledning. Ett karriäravslut kan också ske på ett icke-normativt sätt, sådana 

tenderar att bli mer besvärliga än normativa övergångar. Exempel på anledningar som kan 
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frambringa en icke-normativ övergång är skador eller petning, som innebär att idrottaren inte 

längre anses vara tillräckligt bra (Bengtsson & Fallby, 2011). 

 

Vi kan likna den normativa och icke-normativa övergången ifrån idrottskarriären med en 

modell som Stråhlman (1997) tagit fram som visar fyra olika typer att avsluta sin karriär på. 

Strålhman (1997) har framställt en fyrfältare med dimensionerna frivillighet och ofrivillighet 

på ena axeln samt abrupt och gradvis på den andra axeln. Fyrfältaren genererar fyra olika 

typer av avslut. Frivillig-abrupt avslut innebära att idrottaren frivilligt bestämt sig för att 

avsluta sin karriär efter en stor händelse, exempelvis ett mästerskap. Den andra kallas 

ofrivillig-abrupt avslut, ett typiskt exempel på när det sker är när en skada hindrar 

elitidrottaren från att fortsätta sin karriär. Den tredje typen av avslut benämns som frivillig-

gradvis. Den kan innebära att idrottare under en längre tid trappar ner, exempelvis genom att 

spela i en lägre division. Den sista avslutningsformen är ofrivillig-gradvis, en successiv 

gradvis påtvingad avslutning som idrottaren inte kan styra över, exempel på när det här sker 

är när en idrottare börjar prestera sämre på grund av ålder eller en långvarig skada.   

 

De som vi anser är normativa övergångar är de som Strålhman (1997) benämner som frivillig-

abrupt och frivillig-gradvis avslutning. Den som vi anser är icke-normativ är den ofrivillig-

abrupta avslutningen. Den ofrivillig-gradvisa avslutningen kan vara både normativ och icke-

normativ, beroende på om skador är orsaken till avslutet eller ej. Om en idrottare inser att ett 

ofrivilligt-gradvis avslut kommer att ske av naturliga orsaker så anser vi att det blir en 

normativ övergång eftersom en idrottskarriär inte kan vara för evigt. 

2.4 Framgångsfaktorer vid ett lyckat karriäravslut 

Det finns vissa faktorer som underlättar vid övergången mellan sin idrottskarriär och livet 

därefter. Idrottare hamnar ofta i en livskris vid karriäravslutet trots att de vet att tiden som 

idrottsman inte kommer att vara för alltid. Nedan följer några former av hjälpmedel för att 

underlätta processen för elitidrottare (Bengtsson & Fallby, 2011). 

 

Socialt stöd är en faktor som har stor betydelse för framgång vid avslutad idrottskarriär. 

Under karriärövergången blir idrottaren isolerad från sitt tidigare liv. Det sociala nätverk som 

var kopplat till idrotten försvinner allt mer, idrottare förlorar ofta mycket tid med vänner 

eftersom de vanligtvis tillhör träningsgruppen. Från att ha levt i en stödjande miljö och varit 

en del av ett socialt nätverk där man hela tiden motiveras till att utvecklas och prestera, kan 

det lätt kännas ensamt efter idrottskarriären. En nystart måste ske för att skapa ett nytt socialt 

nätverk. Det är viktigt att dra nytta av sina tidigare erfarenheter för att åter igen känna sig 

betydelsefull. Det sociala stödet från familj, tränare, vänner och organisation är en bidragande 

faktor för att underlätta karriäravslutet. Det är bra om föreningar, förbund eller annan 

organisation utvecklar ett system för att underlätta övergången samt för att idrottaren ska 

känna att ett aktivt stöd finns. Det är viktigt att det under idrottskarriären finns personer som 

hjälper individens utveckling vid sidan av idrotten, så att idrottaren känner sig kompetent 
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även på andra vis (Bengtsson & Fallby, 2011). Även Patriksson (1989) betonar att stöd från 

familj, ledare och organisation är av stor betydelse för idrottare vid ett karriäravslut. Wippert 

& Wipperts (2008) gjorde en undersökning där resultat visade att socialt stöd från tränaren 

gav mindre stress inför karriäravslutet. Stöd från organisationen och ledaren kan alltså vara en 

framgångsfaktor för ett lyckat karriäravslut. 

Ett emotionellt stöd från signifikanta andra fungerar som en stöttepelare för den stress som 

idrottaren ofta upplever vid övergången till en ny roll när idrottskarriären avslutas. Många 

elitidrottare hänvisar sin lyckade karriärövergång till det stöd de fått från familj och vänner 

under den här processen i livet. Även stöd från tidigare aktiva idrottare kan underlätta 

eftersom att de har befunnit sig i samma situation och kan komma med råd och stöttning. En 

viktig del är att idrottaren själv bygger upp ett socialt stödnätverk vid sidan av idrotten under 

pågående karriär. Det kommer i längden motverka känslan av isolering och ensamhet 

(Bengtsson & Fallby, 2001; Patriksson, 1989) 

 

Copingresurser är en annan faktor som kan vara betydelsefull för individen vid övergången 

till livet utanför idrotten. Copingresurser handlar om att idrottaren behöver träna på att lära sig 

strategier och kunna använda beteenden i olika situationer där känslotillståndet kan hotas. Det 

är viktigt att idrottaren blir medveten om de känslor som finns kring avslutandet för att kunna 

hantera karriärövergången så bra som möjligt. En viktig del är att erkänna sitt känslotillstånd 

för sig själv. Ofta kan idrottaren få ett sämre självförtroende i samband med avslutet av 

karriären, med hjälp av copingstrategier kan en ökad medvetenhet och tolerans för de känslor 

man har, underlätta för idrottaren. Exempel på copingstrategier är självkontroll och positiv 

omvärdering som handlar om att kunna se det positiva i stressen som ofta upplevs. Det kan 

handla om att kontrollera sina känslor och använda dem på ett positivt sätt (Bengtsson & 

Fallby, 2011).  

 

Att lyckas skapa en identitet i balans är en faktor som underlättar och ger möjlighet till en 

enklare övergång till det vanliga livet. Om individen kan se på sin idrottsidentitet som något 

positivt, och att man presterat bra i livet, kommer övergångsperioden bli mer framgångsrik. 

Vilket kan leda till att personen lättare kan undvika att hamna i en identitetskris när karriären 

är över. Individen upplever då sina erfarenheter som positiva och något att ha med sig även i 

livet efter idrotten. Den egna kontrollen av sina egna känslor är en grundläggande faktor för 

en lyckad övergång. Att ha kontroll över sina känslor gör att individen är mer samlad och inte 

låter en speciell känsla ta överhand. Under karriären förekommer det ofta att tränaren har 

kontrollen över hur träning och tävlingar är utformade, beslut fattats ofta av andra. Det här 

kan innebära att idrottaren har en saknad färdighet kring att fatta beslut gällande sin egen 

karriär efter avslutad idrottskarriär (Bengtsson & Fallby, 2011). Enligt Hassmén (2003) är det 

viktigt att ha en identitet som inte är för ensidig. Det är viktigt att individen inte endast bygger 

upp identiteten utifrån vad man presterar inom idrotten. En studie av Lally (2007) visar att om 

en elitidrottare ska börja en utbildning eller har ett arbete att tillgå direkt efter att 

idrottskarriären så kommer risken för en identitetsförlust minskas. Om individen har en 

identitet i balans kan det vara en framgångsfaktor vid karriäravslutet. En identitet i balans 
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innebär att individen inte bara identifierar sig med idrotten, utan har något annat betydelsefullt 

som den också kan identifiera sig med. Det kan exempelvis vara en annan hobby, utbildning 

eller arbete vid sidan av idrotten.  

Målsättning och planering kan vara viktigt för att kunna rikta sig mot nya utmaningar i livet 

efter idrottskarriären. Istället för att se fram emot nästa match eller säsong, ska individen 

försöka sikta mot att se en målbild angående ett nytt arbete eller projekt. Svårigheten kan vara 

om idrotten varit individens passion som förmodligen inte finns i det ”nya” arbetet. Det här 

kan få en negativ effekt eftersom de går från sin passion till något de inte har samma känslor 

till. Många idrottare väljer dock att inte se framåt utan lever istället i nuet, eftersom att 

planering för framtiden tros ta bort fokus från prestationen och är ett tecken på nederlag. 

Forskning visar däremot andra resultat, och menar att den som planerar framåt generellt sett 

lyckas bättre både inom idrotten och i sitt liv efter karriären. En positiv effekt av planering 

angående karriärslutet är att idrottaren skapar en balans i livet, man ser hur nya intressen 

växer fram och att man strävar mot mål även utanför idrottslivet (Bengtsson & Fallby, 2011). 

Enligt FoU (2014:3) underlättas en övergång mellan karriärer om individen har utbildning. 

Om idrottaren har en utbildning tyder det på att hon eller han har förberett sig inför 

avslutningen vilket kan göra övergången lättare. Torregrosa (2004) har gjort en studie om 

spanska elitidrottares pensionering. Studien visar att målsättning och planering inför avslutet 

kan hjälpa till för att uppnå ett lyckat karriäravslut.   

 

2.5 Hinder för ett lyckat karriäravslut 

Enligt en studie av Patriksson (1993) så upplever 15 % av elitidrottare tydliga problem i 

samband med avslutningen. Andra studier har visat att 10-15 % av alla idrottsmän genomgår 

någon form av psykisk ohälsa under avslutningsfasen. Det kan vara problem i form av oro, 

nedstämdhet, hjälplöshet, depression och hög livsstress (Bengtsson & Fallby, 2011,s. 194).  

 

Den psykiska ohälsan kan uppkomma på grund av ett antal välkända hinder som idrottaren 

kan stöta på när det är dags att avsluta karriären. När idrottaren tvingas avsluta karriären 

genom en så kallad icke-normativ övergång så har man inte hunnit planera och beakta de 

känslor som kommer i samband med avslutningen. En icke-normativ övergång innebär att 

avslutet inte är planerat och ofta sker hastigt och utan förvarning. Om idrottaren inte har 

förberett sig för ett avslut så blir det extra påtagligt att man förlorar sitt sociala nätverk och 

blir tvingad att skapa ett nytt. Känslan av ensamhet sköljer över en (Bengtsson & Fallby, 

2011, s. 195). Stråhlman (1997) talar om fyra olika typer av karriäravslut. Det ofrivilligt 

abrupta avslutningen kan enligt oss vara ett hinder för ett lyckat karriäravslut, eftersom 

individen inte har några valmöjligheter och avslutet kommer plötsligt. 

 

Patriksson (1989) fick genom sin studie fram resultat i form av att organisatoriskt stöd är 

viktigt vid en övergång. Brist på organisatoriskt stöd kan vara ett hinder för ett lyckat 
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karriäravslut. Det här sker när organisationen inte längre känner ett ansvar för individen när 

kontraktet löpt ut. Idrottaren kan då känna en hjälplöshet och att denne möter sina nya 

utmaningar helt på egen hand, vilket inte alla gånger är positivt (Bengtsson & Fallby, 2011, 

s.195). 

 

Bristande kunskap om överföring av idrottarens förmågor är en faktor som kan påverka 

idrottarens övergång till en ny karriär negativt. Om individen inte förstår värdet av sin tidigare 

kunskap och användbarheten av den i andra miljöer, blir det ett problem eftersom att 

självförtroendet sjunker. Idrottaren är enkelt uttryckt inte medveten om vilka kvalitéer och 

förmågor som denne besitter (Bengtsson & Fallby, 2011, s.195). Det är viktigt för idrottaren 

att kunna överföra sin målmedvetenhet till den nya karriären för att inte få problem vid 

karriäravslutet. Om individen inte överför förmågorna till sin nya karriär kan det bli 

problematiskt och ett hinder för ett lyckat karriäravslut (FoU, 2014:3).  

 

Om idrottaren har en alltför ensidig identitet så kan det medföra problem vid övergången 

(Hassmén et al, 2003, s. 303). Det största hindret för en framgångsrik karriäröverång är om 

individen endast identifierar sig själv med de framgångar som karriären medfört. På grund av 

att idrottsidentiteten går förlorad när idrottaren ska byta inriktning i livet, kan idrottaren känna 

att hela ens identitet förloras. Individen känner sig förlorad i sig själv och vet inte riktigt vem 

den är längre (Bengtsson & Fallby, 2011, s.196). Idrottskarriären bör beaktas som en 

begränsad del av livet för att förhindra ett besvärligt avslut (Hassmén et al, 2003, s. 303). 

 

Ännu ett hinder som idrottaren kan stöta på är negativa copingstrategier eller brist på kunskap 

kring copingstrategier. Idrottaren kan ha använt sig av copingresurser som (istället) motverkar 

övergången istället för att förebygga den. Individen flyr karriärövergången genom att ta till 

destruktiva metoder som exempelvis kan vara alkohol eller droger (Bengtsson & Fallby, 

2011, s.196). 

                

Det finns idrottare som under karriären har utvecklat felaktiga tankesätt. Det kan handla om 

att tänka “svart eller vitt”, vilket innebär att individen endast ser rätt eller fel och inget 

mellanting. Det kan innebära att se sig själv och sina färdigheter som värdelösa när man inte 

längre har en idrott att utöva. Idrottaren har en känsla av att inte kunna något annat utanför 

idrottslivet. Ett annat felaktigt tankesätt som kan vara ett hinder för en lyckad övergång till ny 

karriär är “perfektionistiskt tänkande”. Idrottaren tror att det ska vara lätt att få ett nytt jobb, 

eftersom individen tidigare alltid varit framgångsrik. Individen vill att allt ska vara perfekt för 

att duga, vilket i sin tur kan skapa en press. När idrottaren inte når den framgång som den 

föreställt sig ses det som ett kraftigt nederlag som kan leda till depression, nedstämdhet eller 

andra psykiska symptom. Det tredje tankesättet som kan utgöra problem för idrottaren är 

“filtrering”, vilket innebär att tankarna filtreras och det förekommer enbart negativa tankar 

kring övergången. Det här gör att individen får svårigheter att få ett positivt förhållningssätt 

till övergången (Bengtsson & Fallby, 2011,s. 196). 
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2.6 Resonemang kring avslutningsfasen 

Det finns många olika resonemang kring hur en övergångsperiod tenderar att se ut. För att 

urskilja fyra olika faser vid ett avslut har vi valt att använda oss utav Stier (2007), Stråhlman 

(1997), Kerr och Dacyshyn (2000) samt Proschaska och DiClementes (1983). Vi kommer 

inledningsvis att förklara forskarnas olika utgångspunkter för att sedan redogöra för samt 

koppla ihop forskarnas faser kring ett avslut.  

Stier (2007) har identifierat fyra olika faser som idrottaren måste ta sig igenom vid ett 

karriäravslut; begynnande tvivel, sökandet, vändpunkt och mitt nygamla liv. Stråhlman (1997) 

hävdar att vilken typ av avslut individen går igenom påverkar upplevelsen av övergången (se 

avsnitt 2.5). Även Stråhlman (1997) har framställt olika faser som idrottaren går igenom vid 

avslutningen; påverkansfaktorer, förberedelse, beslut och konsekvenser. Kerr och Dacyshyn 

(2000) har studerat gymnaster och deras karriäravslut. Forskarnas har presenterat tre olika 

stadier som en idrottare går igenom vid avslutandet av elitidrottandet; tillbakadragande, 

ingemansland samt nystart. En teori som vi anser kan vara fruktbar även inom idrotten är 

Proschaska och Diclementes (1983) teori angående sättet att sluta röka. Teorin innebär att 

individen under sin tid som rökare, vilket vi istället applicerar på idrottskarriären, genomgår 

fyra faser vid ett avslut. Följande faser ingår i teorin; icke-reflektion, begrundande och 

ambivalens, agerande samt vidmakthållande.  

 

 

Modell över en sammankoppling mellan forskarnas olika resonemang. 

När individen befinner sig i icke-reflektionsfasen är livet enkelt och utövaren är oförmögen 

eller ovillig att tänka på sin framtid. Individen lever i nuet och planerar inte framåt 

(Proschaska & DiClementes, 1983). Den här fasen har vi inte kunnat urskilja hos övriga 

forskare. Vårt antagande är att det ofta finns en icke-reflektionsfas hos elitidrottare. Ett tydligt 

exempel som stärker antagandet är ett citat av Frank Andersson: ”Jag behövde inte tänka så 

mycket, ta ansvar för vardagssaker och så. Jag levde som i en kokong med träningsläger och 

turneringar” (Andersson & Langer, 2011, s 96). 
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Icke-reflektionsfasen anser vi inte är någon fas i övergångsperioden. Vi har därför inte satt 

den i en egen fas, istället hör den till tiden innan avslutet.  

 

2.6.1 Fas 1 

Den första fasen anser vi innehåller begynnande tvivel (Stier, 2007), påverkansfaktorer 

(Stråhlman, 1997) samt det Proschaska och Diclementes (1983) benämner som 

begrundande/ambivalens.  

Enligt Stier (2007) kan begynnande tvivel pågå under flera års tid för vissa, medan den för 

andra går betydligt snabbare. Det handlar om att idrottaren börjar se ett slut på idrottskarriären 

och planerar ett avslut. Det här är något som sker även inom begrundande och ambivalens 

(Proschaska & DiClementes, 1983). Fasen är helt enkelt början på en utträdesprocess. 

Individen kan vid det här tillfället känna att prestationerna inte längre är på topp och 

ifrågasätta sin idrottsidentitet och prestationsförmåga. Individen får ett nytt synsätt och tankar 

om att avsluta sin karriär uppkommer. Idrottaren kan börja tvivla på sin identitet på grund av 

skador eller sämre resultat (Stier, 2007). 

 

Det begynnande tvivlet behöver inte alltid bero på dåliga resultat, det kan även bero på en 

mättnad eller att motivationen tagit slut. Det här kan ske om idrottaren exempelvis vunnit allt 

som går att vinna, individen kan då anse att det inte finns något mer kvar att bevisa. Det är 

vanligt att idrottare som precis vunnit något stort känner att de vill avsluta med flaggan i topp 

och hedern i behåll, och därför börjar fundera på att lägga skorna på hyllan (Stier, 2007). 

Även påverkansfaktorer kan innebära att förändringar och förväntningar angående sin karriär 

sker. Familjen kanske tycker att tiden bör omprioriteras eller så har målen med karriären 

uppnåtts och förväntningarna är inte längre lika höga. Det är i den här fasen som orsakerna till 

karriäravslutet uppstår (Stråhlman, 1997). Det här stämmer överens med begrundande och 

ambivalens (Proschaska & DiClementes, 1983) som sker när individen upplever att sin 

levnadstillvaro kan medföra negativa konsekvenser. Individen börjar då tänka på sin framtid 

och vilken situation som kan bli verklighet om det fortsätter som det gör. Tankar om 

utbildning eller annat jobb skulle kunna vara vanligt bland idrottare inom fas ett. Pressen av 

att alltid behöva upprätthålla sin roll och aldrig kunna slappna av blir väldigt påtaglig som 

idrottare. Det krävs disciplin, fokus och målmedvetenhet, elitidrottaren får aldrig samma 

frihet som en “vanlig” människa. Pressen som det här medför kan starta den första fasen inför 

karriäravslutet. Det begynnande tvivlet kan också starta genom en förändrad livssituation, i 

form av att skaffa familj. Att gifta sig och skaffa barn kan vara bidragande orsaker till att 

motivationen reduceras och individen ser andra saker än idrotten som viktigare (Stier, 2007). 

 

I den första fasen för ett karriäravslut ändras individens insikt kring vilket tidsperspektiv de 

ska leva efter. Från att haft ett långsiktigt perspektiv i hopp om att idrottskarriären ska vara 

under lång tid, får man nu ett kortsiktigt ett “mer för dagen-perspektiv” eftersom idrottaren 

blir medveten om att karriären som idrottare förmodligen snart är över (Stier, 2007). Media 
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och journalister uppmärksammar ofta idrottares nedåtgående spiral i karriären. Det här 

innebär att det inte enbart är ens egna tankar som styr beslutsprocessen. Även media och 

omgivningens attityder mot elitidrottaren påverkar beslutet kring avslutet (Stier, 2007). 

Individer kan ha en avvisande eller avvaktande inställning inför att påbörja det begynnande 

tvivlet. Det kan bero på att idrottaren är rädd för att förlora sin inkomstkälla. Hotet om en 

identitetsförlust finns i bakhuvudet och påverkar beslutet kring att avsluta karriären. 

Elitidrottarna påverkas av det sociala stödet de får. Genom kontakt med tidigare idrottsmän, 

vänner och kollegor inför beslutet så kan individen få vägledning som kan hjälpa till att ta 

beslut. Individen tar oftast kontakt med personer som de tror ger dem ärliga svar, exempelvis 

familj eller före detta elitidrottare. Kontakt med agenter eller ledare kring beslutsprocessen 

undviks i hög grad på grund av att de är beroende av elitidrottarens framgångar (Stier, 2007). 

 

Under den första fasen startas tankegångar angående idrottarens karriäravslut. Det är vanligt 

med en sviktande motivation och tvivel på sin idrottsförmåga. Olika individer befinner sig 

olika lång tid inom den här fasen (Stier, 2007, Stråhlman, 1997, Proschaska & DiClementes, 

1983)   

                  

2.6.2 Fas 2     

Den andra fasen som elitidrottaren går igenom vid karriärvslut är sökandet (Stier, 2007) och 

förberedelse (Stråhlman, 1997). Fasen inleds vanligtvis först när man börjar känna missnöje 

med den roll man innehar. Individen börjar då söka efter alternativa roller som kan tänkas 

ingå i ens framtiden. Att inte längre kunna leva upp till sina egna och andras förväntningar 

blir en avgörande faktor för att börja söka efter nya roller (Stier, 2007). Det här sker även 

inom förberedelsen. Under förberedelsen planerar och förbereder sig individen för ett liv efter 

idrotten genom exempelvis utbildning (Stråhlman, 1997). 

 

Den andra fasen präglas av elitidrottarens medvetenhet inför framtida pensionering 

(Stråhlman, 1997). Många har svårt att acceptera att idrottskarriären tar slut, medan andra ser 

det som ett tillfälle att starta ett nytt liv med nya utmaningar. Sökandet och förberedelsen 

innebär för vissa ett extensiellt dilemma i form av att idrottaren inte hittar något denne riktigt 

brinner för och kan ersätta idrotten med. Vilka valmöjligheter individerna har i sökandet efter 

ny karriär påverkas av ekonomi, utbildning, sociala nätverk och motivationen till att fortsätta 

utvecklas i livet (Stier, 2007). 

2.6.3 Fas 3 

Den tredje fasen består av vändpunkt och beslut (Stier, 2007), beslut (Stråhlman, 1997), 

tillbakadragande, ingenmansland (Kerr & Dacyshyn, 2000) samt agerandet (Proschaska & 

DiClementes, 1983)  

 

Tredje fasen innebär att något drastiskt sker som gör att idrottaren går emot en ny riktning i 

livet av olika anledningar. En vändpunkt, ett beslut eller ett agerande bidrar till nya känslor 

och sammanhang (Stier, 2007, Stråhlman, 1997, Kerr & Dacyshyn, 2000, Proschaska & 
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DiClementes, 1983). En vändpunkt är central för det psykiska välmåendet. Vid den tidpunkt 

idrottaren tar det definitiva beslutet att avsluta karriären ses det som en vändpunkt i livet. När 

individen väl har tagit beslutet kan känslan av lättnad uppstå, vilken form karriären än 

avslutats på. Lättnaden uppstår i och med att individen numera även kan blicka framåt. Om 

idrottaren känner sig tillfreds och accepterar beslutet om att avsluta karriären, kan de frias från 

de psykiska påfrestningar som kan uppkomma i samband med karriäravslutet. Istället kan de 

lägga sin psykiska energi på framtida utmaningar. En idrottare som accepterar avslutet kan se 

beslutet som en del i en personlig utvecklingsprocess. Idrottaren kan inför vändpunkten ha tre 

olika förhållningssätt. Individen kan planera tidpunkten i förväg, kompromissa fram ett beslut 

eller helt enkelt acceptera att tidpunkten för karriäravslut är kommen (Stier, 2007). 

 

Det Stråhlman (1997) benämner som beslut anser vi tillhör den tredje fasen. Även här handlar 

det om att något drastiskt sker och idrottaren bestämmer sig för att avsluta sin idrottskarriär. 

Det finns fyra olika typerna av avslut när individen tar ett beslut om att karriären är över (Se 

avsnitt 2.5).  Den tredje fasen innehåller också agerandet. Inom agerandet finns en villighet 

att förändra sin situation och individen gör något konkret (Proschaska & DiClementes, 1983). 

 

Kerr och Dacyshyn (2000) har gjort en undersökning kring pensioneringen av elitidrottande 

gymnaster. De beskriver de tre olika faser som individen går igenom vid ett karriäravslut. Den 

första fasen som de beskriver benämns som “retirement” vilket vi översätter till 

tillbakadragande. I den här fasen drar sig individen tillbaka i sin karriär på grund av olika 

anledningar, exempelvis en mättnad inför idrotten eller att idrottaren inte längre orkar kämpa 

mot skador. Tillbakadragandet är det konkreta avslutet för idrottsutövaren. Eftersom det 

handlar om att ta ett beslut och göra en vändning i livet anser vi att tillbakadragandet hamnar i 

den tredje fasen.  

 

Det som Kerr och Dacyshyn (2000) benämner som “nowhere land” översätter vi till 

ingemansland. Individerna är inom ingemansland förvirrade och disorienterade. De ställer sig 

frågor som “vem är jag?”, “var är jag?” och “vad ska jag göra sen?”. Individen tappar 

kontrollen över sitt liv och känner att framtiden är osäker. I den här fasen förekommer ofta 

identitetsproblem, individen vet inte riktigt vem den är eftersom idrotten tidigare definierat 

personen. Det som är viktigt att göra när individen befinner sig i ingemansland är att 

omorientera sig och hitta något nytt att ersätta sporten med. Det är viktigt att ha nya mål i livet 

som individen numera kan lägga sitt fokus på. Vi anser att ingemansland hör ihop med 

beslutet idrottaren tar om att avsluta karriären och göra en vändpunkt i livet. Därför sätter vi 

in två av Kerr och Dacyshyns (1983) identifierade faser i den tredje fasen. Vi anser att de har 

ett samband med varandra och därför hamnar de i samma fas.  

     

2.6.4 Fas 4 

 

Den fjärde och sista fasen består av mitt nygamla liv (Stier, 2007), konsekveneser (Stråhlman, 

1997), nystart (Kerr & Dacyshyn, 2000) och vidmatkhållande (Proschaska & DiClementes, 
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1983). I den här fasen har idrottaren redan avslutat karriären. Fasen innebär att en ny identitet 

kommer att skapas och växa fram hos människan. Det är först nu som individen börjar leta 

efter andra saker som kan fylla idrottens tomrum, saker som känns meningsfulla. Individen 

utvecklar i den här fasen en ny självbild (Stier, 2007, Stråhlman, 1997, Kerr & Dacyshyn, 

2000 och Proschaska & DiClementes, 1983).  

 

Enligt Stier (2007) kan processen mot det nya livet tas i tre olika uttryck; att forma den nya 

livsstilen, omorientering i fråga om referensgrupper samt att kunna anamma sina nya roller. 

Att forma sin nya livsstil handlar om att kunna identifiera och bemästra det som nu är obekant 

med sig själv. Individen måste göra det här för att hitta sig själv och en ny identitet. För att 

känna tillfredsställelse handlar det om att hitta något meningsfullt som också kan livnära en. 

Att kunna identifiera sig med sin nya livsstil upplevs ofta som en kontrast mot sin tidigare 

karriär. Som elitidrottare betraktades individen som väldigt duktig, efter karriären kan 

individen istället betraktas som medelmåtta i det nya yrket där individen är mer utbytbar. Det 

här kan vara svårt för individen på grund av en vana av att vara bäst, och nu inte längre 

känner sig lika duktig. Referensgrupper är de grupper som man själv tillhör eller som har stor 

betydelse för den egna identiteten, det är den grupp som individen jämför sig med. En 

omorientering av referensgrupper innebär att individen går från en grupp till en annan. Den 

tidigare identiteten avtar successivt när individen lämnar sin referensgrupp. Den gamla 

referensgruppen kan fortfarande vara en del av ens identitet, men genom att ingå i en eller 

flera nya referensgrupper så utvecklas identiteten. En social omlokalisering innebär att 

individen anammar sina nya roller. Från att levt ett liv i offentlighetens centrum, till att 

numera gå in i offentlighetens periferi måste individen hitta sin nya plats i samhället. 

Individen får ofta en annan social status än under idrottskarriären. För att kunna anamma det 

nya livet gäller det att hantera rolleftersläpningen. Eftersläpningen innebär att det fortfarande 

kan finnas förväntningar och samma krav ifrån omgivningen som fanns tillsammans med den 

tidigare rollen. Förväntningarna kan innebära att omgivningen kan visa avundsjuka och har 

fördomar om individen. Självmedvetenheten ökar eftersom individen vet att ögonen 

fortfarande finns på en. De före detta idrottarna ses ofta fortfarande som offentliga personer 

och vet att de måste bete sig därefter. Rolleftersläpningen kan också uppstå inom personen, 

utan tryck utifrån. Rollen lever då kvar inom personen fastän rollen inte längre innehas. 

Rolleftersläpningen kan ha positiva effekter genom att vägar kan öppnas för en när individen 

etablerar sin nya identitet. Det finns nämligen alltid människor som vill spegla sig i 

stjärnglansen och därför kan en före detta idrottsman lättare få andra jobberbjudanden (Stier, 

2007, s. 71ff). 

 

“New beginnings” (Kerr & Dacyshyns, 1983), ”mitt nygamla liv” (Stier, 2007) och 

“Vidmakthållande” (Proschaska & DiClementes, 1983) är slutfaser som handlar om att bygga 

upp ett nytt liv utanför idrotten och lägga den gångna karriären bakom sig. För att få ett mer 

balanserat liv så behöver individen lära sig att bli lycklig av andra saker än idrotten. Det 

handlar om att gå in i sin nya identitet och kunna ändra sin självbild. Individen agerar här på 
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ett nytt sätt och försöker anamma sin nya livsstil. 

 

”Konsekvenser” handlar om vilka konsekvenser som det tidigare beslutet kring avslutet 

medfört. Endera blir det en definitiv avslutning eller så väljer individen att göra comeback 

(Strålhman, 1997). Vi anser att konsekvenser passade bäst i fas fyra, eftersom det handlar om 

att individen startar om på nytt. Dock kan det också innebära att individen går tillbaka till 

idrottskarriären igen.  

 

2.7 Teoriavslutning  

Teorierna vi valt att använda oss av la grunden till utformningen av intervjuguiden, där vi 

försökte koppla intervjufrågorna frågorna till våra frågeställningar genom teorierna. Ovan 

nämnda teorier ligger även till grund för studiens kommande resultat- och analysdel där 

frågeställningarna besvaras.     
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3 Metod 

 

Det vetenskapliga förhållningssätt som vi anser ligger till grund för vår metod är 

hermeneutiken. Hermeneutiken är en tolkningslära som inriktar sig mot att studera och 

försöka få förståelse, den används mest inom human-, kultur-, och samhällsvetenskap. Inom 

hermeneutiken innebär forskarrollen ett öppet synsätt, forskaren ska vara engagerad och 

subjektiv. Forskarna närmar sig studieobjektet genom att ha en egen förförståelse kring ett 

visst fenomen som utgångspunkt. Enligt hermeneutiken kan omvärlden förstås genom att 

studera och tolka människor (Patel & Davidsson, 2011).  

     

Uppsatsen utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vi redan innan undersökningen hade en 

viss förförståelse och tankar kring det fenomen vi ville studera. Förförståelsen har vi fått från 

litteratur inom området samt erfarenheter från vardagen då idrottspersoner syns mycket i 

media. Utgångspunkten var att studera människor utifrån deras egna erfarenheter och 

upplevelser kring ett visst fenomen.  

     

Angående relationen mellan teori och empiri så valde vi att använda oss av den deduktiva 

metoden. Den deduktiva metoden innebär att det redan från början finns befintliga teorier och 

att forskarna vill testa dessa teorier empiriskt för att se om de stämmer (Patel & Davidsson, 

2011).  

3.1 Val av metod 
 

Enligt Trost (2010) avgör en undersöknings syfte vilken metod som kommer att användas. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka övergångsfasen samt betydande faktorer för 

individen vid övergången från idrottskarriären till en ny karriär. Vi vill även undersöka vad 

som händer med människan när en betydande roll avslutas. För att uppnå vårt syfte ansåg vi 

att en kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning passade bäst, eftersom vi sökte 

innehållsrika och berättande svar från intervjupersonerna.  

 

Om undersökningen går ut på att mäta något i procent eller frekvens eller att generalisera till 

en större grupp människor, passar det vanligtvis bättre att använda sig av en kvantitativ 

metod. Frågeställningar som passar en kvantitativ metod handlar vanligtvis om mängd eller 

hur vanligt något är. Om studien däremot syftar till att urskilja olika handlingsmönster som 

förekommer hos människor så är en kvalitativ metod att föredra. Om frågeställningen handlar 

om att beskriva och hitta mönster så passar en kvalitativ metod bättre (Trost, 2010). 

     

Våra frågeställningar handlar om att försöka se om det finns ett mönster mellan olika 

idrottspersoner angående deras upplevelse kring övergångsfasen samt vilka faktorer som var 

av betydelse för individen vid övergången från en idrottskarriär till en ny karriär. 



28 

 

Frågeställningarna handlar även om att se vad som händer med människan när en 

betydelsefull roll avslutas. Frågeställningarna passar enligt oss bäst att besvara med hjälp av 

en kvalitativ metod genom en intervjustudie.  

 

Det finns olika typer av kvalitativa metoder. Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få 

intressant och rikt material med många infallsvinklar. Respondenternas åsikter, tankar och 

känslor kan vid bearbetningen visa mönster och bli svar på ens frågeställningar (Trost, 2010). 

Kvalitativa intervjuer har enligt Patel och Davidsson (2011) i de flesta fall låg grad av 

strukturering, vilket innebär att intervjupersonen har stor möjlighet att svara med egna ord. 

Kvalitativa intervjuer syftar ofta till att upptäcka och identifiera den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar kring ett specifikt ämne. Genom kvalitativa intervjuer får omvärlden ta del 

av människors inre tankar, det kan leda till nyanserade eller specifika beskrivningar av 

respondentens uppfattning kring ett fenomen (Patel & Davidsson, 2011).  

     

3.2 Urval och avgränsningar 

 

Studieobjektet för den här undersökningen är personer som tidigare utövat idrott på elitnivå 

och nu avslutat idrottskarriären samt övergått till ett nytt yrke. Ett urval är de personer som 

faktiskt undersöks (Trost, 2010). Urvalet för studien är ett strategiskt urval, då vi hade kravet 

att respondenterna skulle vara framgångsrika före detta elitidrottare som varit bland de bästa i 

sin idrott och nu skaffat sig en annan försörjning. När vi intervjuade frågade vi om 

respondenten hade någon person att rekommendera som vi skulle kunna fråga. Till viss del 

har vi alltså också gjort ett snöbollsurval då vi fick kontakt med en respondent på det här 

viset. Ett snöbollsurval innebär att forskarna efter en intervju frågar den intervjuade om den 

vet någon lämplig person som skulle kunna vara villig att bli intervjuad (Trost, 2010).  

 

Vi valde att avgränsa studien till att enbart inrikta oss mot tidigare elitidrottare som varit 

framgångsrika samt börjat på ett nytt arbete. Avgränsningen gjordes på grund av att vi ville få 

mycket information om en mindre del istället för att få lite information om många delar. 

Enkelt uttryckt ville vi kunna uttala oss mycket om ett specifikt område istället för att kunna 

uttala oss lite om ett stort område. Avgränsningen bidrog förhoppningsvis till ett djupare och 

mer informationsrikt resultat för studien.  

 

Den första kontakten med respondenterna skedde genom mail. Vi började med att skriva ett 

mail som vi ansåg passande till den tänka undersökningen, se bilaga 2. En av respondenterna 

saknade mailadress, honom tog vi istället kontakt med via telefon. Ganska snabbt fick vi svar 

från fem personer som var villiga att ställa upp. Dock var det många idrottare som blev 

tillfrågade som aldrig svarade på mailet. Ett annat tillvägagångssätt för att få tag på 

respondenter var genom vårt sociala nätverk. Vår kontakt tog första kontakten med 

respondenten som sedan gick med på att genomföra en intervju. På så sätt fick vi ihop sju 

personer. 
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3.3 Presentation av respondenterna 

Respondenterna för studien har alla varit elitidrottare och väldigt framgångsrika inom 

respektive idrott. Respondenterna kommer både från lagidrott och individuell idrott och har 

olika kön. De har alla gått mot ett nytt arbete efter idrottskarriären, alla har olika yrken idag. 

För att kunna skilja respondenterna åt i kapitlet ”resultat och analys” kommer vi att benämna 

respondenterna efter deras tidigare idrottstitel, exempelvis ”Skidåkaren”.  I presentationen 

nedan kommer först tidigare idrottstitel, följt av nuvarande yrkesbefattning och ålder.  

De respondenter som deltog i undersökningen är:  

 Fotbollsspelaren, Egenföretagare och föreläsare, 55 +.  

 Bandyspelaren, VD, 50 +.  

 Ishockeyspelaren, Marknadschef, 40 +.  

 Löparen, Sjuksköterska, 40 +.  

 Kanotisten, Butiksbiträde, 55 +.  

 Skidåkaren, Vallare och föreläsare, 40 +.  

 Spjutkastaren, Affärsområdeschef, 50 +.  

  

3.4 Standardisering och strukturering  

Standardisering innebär vilken inbördes ordning frågornas följd kommer i under en intervju. 

Det har också att göra med frågornas utformning. Om intervjun har en hög grad av 

standardisering innebär det att alla frågor i alla intervjuer är likadana och ställs i samma 

ordning. En hög grad av standardisering är lämpligt om studiens syfte är att generalisera. Om 

intervjun däremot har en låg grad av standardisering skapas frågorna under intervjun och 

intervjuaren ställer frågor utifrån den ordning som anses lämplig för studieobjektet (Patel & 

Davidsson, 2011).  

     

Strukturering handlar om intervjupersonernas egen tolkningsmöjlighet på frågorna som ställs. 

Är det en hög grad av strukturering har intervjupersonerna litet utrymme att tolka frågorna 

fritt, exempelvis när fasta svarsalternativ används. Vid låg grad av strukturering finns däremot 

ett stort utrymme att tolka frågorna fritt (Patel & Davidsson, 2011). De mer strukturerade 

intervjuformerna innebär enligt Lantz (2013) att det är lättare att dra slutsatser och jämförelser 

mellan respondenterna på grund av att svarsalternativen är lika för alla. Hög grad av 

strukturering passar bättre på en kvantitativ metod. De öppnare intervjuformerna passar en 

kvalitativ metod bättre, då intervjuaren försöker få förståelse för vad ett fenomen betyder för 

intervjupersonen.  

     

Intervjuerna i undersökningen har haft en relativt hög grad av standardisering eftersom vi 

ställt samma frågor till intervjupersonerna. Ibland har vi dock kastat om ordningen på 
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frågorna under intervjuns gång för att följa intervjupersonens tankemönster, vilket är något 

Trost (2010) anser att man bör göra. Intervjuerna har haft en låg grad av strukturering 

eftersom respondenterna fått fritt utrymme att tolka frågorna.  

 

3.5 Intervjuguiden 

Enligt Lantz (2013) ska en intervju börja med några bakgrundsfrågor som är relevanta för 

studien. De här frågorna ska vara enkla för respondenten att besvara och ligga till grund för en 

avslappnad miljö under resten av intervjun. I början av intervjuguiden fanns tre 

bakgrundsfrågor som vi ansåg vara enkla att besvara och hade betydelse för vår undersökning. 

Bakgrundsfrågorna löd: ”Hur gammal är du?”, ”Vad arbetar du med just nu?” och ”Har du 

någon utbildning?”.  

     

Vid frågornas formulering finns det vissa egenskaper som bör undvikas. Exempel på sådant 

som man bör undvika är långa eller ledande frågor. Inte heller dubbel-frågor är bra att 

använda, vilket innebär att intervjuaren ställer två frågor på samma gång. Negationer och 

varför-frågor bör också undvikas så gott det går. Dock kan det förekomma varför-frågor som 

uppföljningsfrågor. Intervjuaren bör tänka på att inte använda sig av för svåra ord och att 

prata tydligt. (Patel & Davidsson, 2011). Trost (2010) betonar samma saker som Patel och 

Davidsson, men trycker också på att det är viktigt att “prata med bönder på bönders vis och 

den lärde på latin”. Med det menar Trost (2010) att intervjuaren ska anpassa språket och 

frågorna utefter respondenten. När intervjuguiden formulerades försökte vi följa Trost (2010), 

Patel och Davidssons (2011) rekommendationer för vad som bör undvikas. När utformandet 

av huvudfrågorna till intervjuguiden gjordes började vi med att skapa frågor som hörde ihop 

med de olika frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen. Vi försökte bena ut 

frågeställningarna till delfrågor som vi kunde ställa till respondenterna. Vi hade i åtanke att 

frågorna skulle vara tematiskt sammanhängande. En annan aspekt vi la fokus på var att få 

dynamiskt sammanhängande frågor, vilket betyder att frågorna kommer i en lämplig följd så 

att intervjun får ett bra flöde.  

 

3.6 Tillvägagångssätt för intervjuerna 
 

I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för undersökningen att presenteras. Vi har delvis 

följt metodbeskrivningen i Patel och Davidsson (2011). När respondenterna tackat ja till att 

medverka så bokade vi tid och plats med dem. Två intervjuer genomfördes per telefon på 

grund av respondentens boendeort. De resterande fem intervjuerna utfördes på platser som 

respondenterna själv fått välja ut för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt under 

intervjun. Att respondenterna ska känna sig bekväma på platsen för intervjun är något som 

rekommenderas av Trost (2010). Intervjuerna tog 45-90 minuter, hade ett bra flyt och var 

innehållsrika. Telefonintervjuerna gick enligt oss lika bra som de andra intervjuerna. Vi kunde 
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inte se respondenternas ansiktsuttryck och reaktion på frågorna, dock hördes det tydligt hur 

respondenterna förmedlade känslor i sina svar. Det var inget problem att genomföra 

telefonintervjuer.  

När vi genomförde intervjuerna hade vi de fyra huvudkraven angående etik i åtanke. Vi 

informerade respondenterna om de etiska kraven innan intervjuerna genomfördes. Det första 

kravet är informationskravet och innebär att intervjupersonen ska informeras om studiens 

syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att respondenten själv får avgöra om 

denne vill medverka i undersökningen. Det tredje kravet benämns som konfidentialitetskravet 

och handlar om att de personliga uppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig ska få tillträde 

till dem. Respondenten ska inte kunna identifieras utan medgivande. Det sista etiska kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna endast kommer användas till den tänkta 

undersökningen.3 Även Lantz (2013) betonar vikten av att informera respondenterna om 

intervjuns innehåll och användande redan innan intervjun. 

 

Innan intervjun påbörjades frågade vi respondenterna om de gav sitt medgivande till att vi 

spelade in intervjun, varpå samtliga gav sitt medgivande. Det här var något som underlättade 

eftersom vi då kunde ha fullt fokus på att studera respondenten och vara närvarande under 

intervjuerna. För att skapa en god balans i intervjuerna och för att undersöka det vi ville 

undersöka, gjorde vi det Lantz (2013) rekommenderar; att göra intervjupersonerna införstådda 

med studiens syfte för att respondenterna ska förstå vad man söker. Under intervjun försökte 

vi som intervjuare vara empatiska och vi undvek att ställa ledande frågor, i enighet med vad 

Lantz (2013) rekommenderar. Under intervjun är det respondenten som ska bestämma 

innehållet i det empiriska materialet, eftersom det är dennes erfarenheter och upplevelser som 

intervjun ska handla om. Dock ska intervjuaren i viss mån styra intervjupersonen i rätt 

riktning för att få svar på det som undersökningen handlar om (Lantz, 2013). Under 

intervjuernas genomförande strävade vi efter det Lantz (2010) menar är viktigt; nyansering i 

beskrivningen, utförliga svar och en fördjupning som kunde gynna resultatdelen i uppsatsen. 

Intervjuguidens frågor ställdes i olika följd beroende på hur samtalet i intervjun flödade. När 

intervjuerna avslutades tackade vi för respondenterna för deras medverkan och gav bort en 

chokladask, vilket uppskattades av samtliga. 

 

 

3.7 Genomförandet av resultat och analys 
 

Efter intervjuerna började vi transkribera innehållet. Vi delade upp intervjuerna och skrev ner 

svaren i ett dokument för att det skulle vara enklare att arbeta med materialet vid skapandet av 

resultatdelen. Transkriberingen gjorde att vi fick en överblick av innehållet och gjorde det 

lättare att besvara frågeställningarna och syftet.  

 

                                                 
3 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2016-04-12 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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När vi transkriberade intervjuerna satte vi olika teman på intervjusvaren för att enklare se 

vilken frågeställning svaret faller under. De teman som vi skapade var upplevelse kring 

övergången, faktorer samt rollen. När vi skulle börja med resultatdelen i uppsatsen använde 

vi oss av det transkriberade materialet. Vi kategoriserade det insamlade materialet under 

respektive frågeställning med hjälp av de teman som skapats för att få en tydlig struktur i 

enighet med vad Lantz (2013) rekommenderar. Att kategorisera gör att forskarna kan fördjupa 

sin förståelse för detaljerna i det empiriska materialet (Lantz, 2013). Vi försökte sedan 

sammanställa data för att kunna besvara frågeställningarna och analysera svaren. Genom 

sammanställningen av data gör forskarna det möjligt att reflektera kring datamaterialet (Lantz, 

2013). Under tiden vi sammanställde resultatet försökte vi hitta mönster för att förstå helheten 

och se hur respondenterna svarat i förhållande till varandra. Vi såg mönster eftersom flera 

respondenter svarat liknande på vissa frågor, vi försökte visa mönstren genom att ställa 

liknande resultat bredvid varandra.  

 

Vid framställandet av resultatet och analysen försökte vi koppla respondenternas svar till 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det här är något som är viktigt att göra eftersom 

förståelsen om ämnet då fördjupas och vidgas. Det är den teoretiska modellen som bestämt 

vad som ska betraktas och hur, därför ska den användas vid resultat och analysdel (Lantz, 

2013). Det här kallas också för en innehållsanalys enligt Larsen (2009). Innehållsanalysen 

börjar med att insamlat material görs om till textform, vilket vi gjort genom transkriberingen 

av intervjuerna. Steg två är att hitta teman och kategorier i materialet vilket gjordes efter 

transkriberingen. Som ovan framgår sorterade vi materialet efter de olika teman som skapats. 

Det här gjorde det möjligt att lättare identifiera mönster. Det sista steget i en innehållsanalys 

är att utvärdera identifierade mönster mot befintlig forskning (Larsen, 2009). Det här gjordes i 

resultatdelen där vi försökte visa de likheter och skillnader som fanns i respondenternas svar.  

 

När vi konstruerade resultatet i textform använde vi oss av vad Johannesson och Tufte (2003) 

benämner som berättelseanalys, vilket innebär att man framställer resultatet som en historia 

eller berättelse. Metoden används när det handlar om att respondenterna berättar om vad de 

varit med om (Johannesson & Tufte, 2003). Valet av att använda den analysmetoden uppstod 

eftersom intresset av att studera händelseförloppet i historien om elitidrottares övergång från 

idrotten till ett nytt arbete och hur det upplevs att förlora en betydelsefull roll skulle studeras. 

Genom de olika svaren kunde vi sammanställa en berättelse över händelseförloppet från 

idrottskarriären till en ny karriär. Frågeställningarna har besvarats under varsin rubrik. 

Berättelsen blir ändå sammanhängande och vi har försökt skapa en röd tråd för att det ska 

vara lätt för läsaren att följa med i texten. Valet att använda en berättelseanalys föll också på 

grund av att vi ville skapa ett intresse för texten och en vilja för läsaren att fortsätta läsa.  
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3.8 Validitet och reliabilitet  

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta används för att beskriva en undersöknings 

värde. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Reliabilitet är ett begrepp som oftast används 

inom den kvantitativa metoden och är en aning svårare att applicera på den kvalitativa 

metoden (Trost, 2010). Validitet handlar om att studera det man vill studera. I en kvalitativ 

studie ska de olika delarna i forskningsprocessen kunna kopplas samman för att en god 

validitet ska uppnås. Validitet behandlar också användbarheten av intervjuerna, vid god 

validitet har verklig kunskap framkommit (Patel & Davidsson, 2011). Inom kvalitativa 

intervjuer innebär validiteten att man ska få reda på och komma åt det man vill studera genom 

intervjuerna (Trost, 2010).  

 

Intervjuguiden kan enligt oss kopplas samman med de olika frågeställningarna, därför har 

undersökningen en hög validitet. Studien undersökte det som var meningen från början. Det är 

möjligt att säga att giltigheten i studien är hög, på grund att vi jämfört vårt resultat med 

tidigare forskningsresultat och därigenom kunnat se liknande mönster. Enligt Lantz (2013) får 

en undersökning giltighet om forskarna kan visa att resultatet stämmer överens med tidigare 

forskning inom området.  
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4. Resultat & analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Upplägget av resultatet presenteras i en 

“berättelse” som baseras på de sju intervjuerna. Samtidigt som resultatet presenteras 

analyseras även resultatet. 

4.1 Upplevelsen kring övergången 

Upplevelsen kring övergången från en idrottskarriär till ett nytt yrke kan upplevas väldigt 

olika från person till person. I följande avsnitt redogör vi för upplevelsen kring de fyra faserna 

som idrottare sägs gå igenom vid avslutandet av sin karriär. Efter att faserna behandlats 

kommer vi att beskriva hur omgivningens reaktion har påverkat upplevelsen av övergången. 

Därefter kommer vi att gå in på hur normativa- och icke-normativa övergångar upplevts. 

Slutligen beskrivs och analyseras skillnaderna mellan att vara elitidrottare och ha ett vanligt 

yrke.  

 

4.1.1 Att leva i nuet 
Det är vanligt att idrottare under sin idrottskarriär inte reflekterar särskilt mycket på tiden 

efter idrotten enligt exempelvis McGillivray (2006). Man kan säga att de lever i nuet och inte 

reflekterar över det som komma skall. De här personerna skjuter undan tankar på att 

idrottskarriären en dag kommer att ta slut. Spjutkastaren säger under intervjun att “när man 

idrottar är man fullt uppe i det liksom, då hinner man inte tänka på så mycket annat”. Det här 

citatet kan illustrera det som Proschaska och DiClementes (1983) benämner som icke-

reflektion. Att inte reflektera över framtiden kan enligt somliga vara dumdristigt, medan andra 

anser att det är det enda sättet att nå stora framgångar inom idrotten. Utifrån det insamlade 

materialet har vi fått uppfattningen att de idrottsliga prestationerna skulle kunna ta skada om 

idrottaren funderade eller bekymrade sig för mycket på tiden efter idrottskarriären. Kanotisten 

berättade i sin intervju att fokuset enbart låg på idrottandet: “Man ska inte fokusera och tänka 

för mycket på vad man ska göra efter karriären. Så fungerar jag i alla fall, jag lever i nuet”. En 

sådan inställning kan ångras i ett senare skede, när idrottskarriären har gått till ända och 

individen inser att det förmodligen hade varit bra att förbereda sig inför ett nytt arbete:  

 

Jag ångrar faktiskt att jag inte hade en tydligare plan med vad 

jag skulle göra efter karriären. Det kan jag ångra nu i efterhand, 

jättemycket faktiskt! Men hade jag tänkt på det under karriären 

hade jag inte nått dit jag gjorde (Skidåkaren). 

 

Idrottare som väljer att inte reflektera över framtiden under idrottskarriärens gång har 

inställningen “det ordnar sig”, vilket överensstämmer med Robidoux (2001) teorier. Idrottare 

som inte reflekterar över framtiden under karriären befinner sig aldrig i vad Stier (2007) 

benämner som ”sökandet”. Vissa av idrottarna i den aktuella studien hade fullt fokus på den 
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dåvarande karriären och var extremt målinriktade för att nå resultat. Det de gjorde ville de 

göra till hundra procent, inget annat spelade någon roll. Skidåkaren berättar:  

 

Under karriären så ville jag inte tänka på framtiden, för den 

dagen man börjar tänka på det man ska göra efteråt är man 

färdig som idrottare. De går liksom inte, inte för mig i alla fall. 

Det kanske var dumt med facit i hand, jag vet inte. Jag gav 

liksom idrotten allt. 

 

4.1.2 Anledningar till det begynnande tvivlet 

De intervjuade som inte befann sig i icke-reflektionsfasen berättar att tankar på att avsluta 

idrottskarriären i regel uppkom några år innan de faktiskt slutade, vilket överensstämmer med 

bland annat Torregrosa et als. (2004) påstående om att avslutet av en idrottskarriär oftast är en 

mer eller mindre utdragen process. Tankarna på att sluta, vilket Stier (2007) benämner som 

“begynnande tvivel”, uppkommer av olika anledningar. Utifrån det insamlade material kunde 

det utläsas att det fanns familjerelaterade anledningar och känslan av att inte räcka till väckte 

tankar kring ett avslut. Enligt Stier (2007) påverkas ofta inställningen till idrotten när 

livssituationen förändras, exempelvis om man blir förälder. Bandyspelaren berättar:  

 

Jo, jag började nog tänka på det ungefär när min dotter var ett 

år. När det hade gått ungefär ett år och jag hade nästan aldrig 

hunnit se henne vaken, så kände jag så här; vad fasen, vad är 

det här för typ av liv, det här är ju inte så bra!  

Citatet ovan illustrerar tydligt att Bandyspelaren kände att han gick miste om dyrbar 

familjetid. Det här ledde till ett ifrågasättande av att fortsätta prioritera idrotten högt, då ett 

sådant prioriterande skulle medföra ett högt pris i form av att inte kunna delta i önskad 

utsträckning i “familjelivet”. De familjerelaterade anledningarna till att sluta behöver inte 

komma inifrån idrottaren själv, utan kan också komma utifrån (från exempelvis 

familjemedlemmar). Familjen vill i vissa fall se en förändring i form av att mer tid och 

engagemang ska läggas på hem och familj. Det här tydliggörs då Bandyspelaren beskriver 

elitidrottssituationen och konstaterar att “...det är klart att det åt på mamman [partnern] som 

kände nej men herregud, vad är det för liv vi lever”.   

I enighet med Stråhlmans (1997) påverkansfaktorer kan skador vara en anledning till det 

begynnande tvivlet (Stier, 2007). När kroppen inte längre klarar av att prestera på samma nivå 

som tidigare är det lätt att börja tänka på att avsluta idrottskarriären. Det här är något som 

Spjutkastaren illustrerar när han uttalar sig om varför han började tänka på ett avslut: “Jag 

kände att det började komma lite småskavanker, skador, allt blev helt enkelt lite tyngre”. 

Även Löparen gör det tydligt att skadorna var grunden till det begynnande tvivlet när han 

berättar om tankarna kring avslutet:  
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Det var mycket ångest och sorg. Det är som ett långt 

kärleksförhållande som tar slut. Det var sorgligt att det inte var 

roligt längre på grund av skadorna. Det är som att man är ihop 

med någon och sen inte är kär i personen längre. 

Citatet tydliggör att skadorna gjorde att Löparen istället för att älska sporten började tappa 

kärleken till den och därför började planera inför avslutet. Löparen har förlorat den tidigare 

passionen till idrotten och det här är något som kan ske i enighet med Gustavsson et als 

(2008) teori. Det är vanligt förekommande att idrottare anser att om kroppen inte längre 

samarbetar och presterar utifrån sin yttersta förmåga är det ingen vits med att fortsätta lägga 

tid och energi på idrotten.  

 

En annan orsak till det begynnande tvivlet kan vara normen som finns inom idrottsvärlden. 

Normen säger att idrottare borde lägga av vid en viss ålder. Fotbollsspelaren berättar: “... när 

man var i 30-årsåldern så skulle man sluta och det gjorde alla i min generation”. Man kan 

säga att det finns en oskriven regel om att idrottskarriären inte håller på efter en viss ålder. 

Det kan anses vara “patetiskt” att bara ha idrotten och fortsätta längre än väntat.  Att vara 

patetisk vid fortsatt idrottande en längre tid än “normalt” var en skrämmande tanke för 

somliga och väckte därför det begynnande tvivlet om den egna karriären. Människan bryr sig 

om vad andra tycker och vill vara omgivningen till lags, vilket kan kopplas ihop med 

Johansson och Lalanders (2013) teori om signifikanta andra. Kopplingen kan göras eftersom 

idrottaren i det aktuella fallet formas efter omgivningens önskemål. Idrottare vill inte ses som 

en föredetting, vilket överensstämmer med Stiers (2007) studie om före detta tennisspelare. 

För somliga påverkas självbilden delvis av omgivningens inställning till idrottandet, vilket 

kan skapa en konflikt mellan vad omgivningen anser och vad idrottaren själv vill. Kanotisten 

berättar om en händelse som ledde till tankar på att avsluta karriären:  

 

Jag slutade första gången 1988, då körde jag mitt tredje OS. 

Efter det kände jag att några ville att jag skulle lägga av. Det 

var faktiskt en kompis i landslaget som hade lagt av själv som 

sa till mig ”Hur länge ska du hålla på egentligen?”. Då var det 

lite sådär patetiskt nästan. Jag hade liksom inget liv utanför 

idrotten, jag hade inte startat eller ens haft en tanke på att bilda 

familj, hade inget fast förhållande direkt. Det kändes lite 

obehagligt, jag ville inte att folk skulle tycka att jag var 

patetisk och höll på med det här bara för att jag inte hade något 

annat. Men så var det ju inte, jag höll ju på med det här för att 

det var det roligaste jag visste. 

 

Tankarna på att avsluta idrottskarriären underlättades om idrottaren kände att den uppnått 

stora framgångar inom sin idrott och inte hade något behov att bevisa mer, vilket 

överensstämmer med Stier (2007) som menar att idrottare gärna avslutar med flaggan i topp 
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och hedern i behåll. När en idrottare upplever sig ha presterat så pass bra att det inte finns mer 

att hämta kan en vilja uppstå om att se vad som kan uppnås inom näringslivet istället. 

Bandyspelarens citat tydliggör det här: “Livet är en begränsad period, det gäller att fylla det 

med bra saker. Jag vill göra allt så bra som möjligt, vad jag än tar mig an”. Om idrottaren får 

den här känslan av nöjdhet med karriären upplevs övergången positivare. Ishockeyspelaren 

berättar: 

Jag kände att jag spelat så länge, 21 år på A-lagsnivå, och har 

inget mer att bevisa. Jag är nöjd med det jag har gjort. Om man 

förlänger karriären hela tiden skjuter man bara fram problemet, 

en dag måste man sluta. Jag tyckte det var bättre att sluta när 

jag var hel i kroppen, tyckte det var kul och med flaggan i topp. 

Jag avslutade på topp och det känns bra! Jag kände mig ganska 

klar. Det underlätta att man vunnit tre SM-guld och haft 

framgång. Det räckte kände jag. 

4.1.3 Sökandet efter något att ersätta idrotten med 

När tanke kring att avsluta karriären satts igång börjar idrottspersoner söka efter något att 

ersätta idrotten med, vilket överensstämmer med “Sökandet” (Stier, 2007) och “Förberedelse” 

(Stråhlman, 1997). Elitidrottare har vid tidpunkten blivit medvetna om en framtida 

pensionering. Eftersom idrottskarriären är en begränsad period, Breivik och Gilberg (1997) 

benämner det som en ”time out från det verkliga livet”, är idrottarna tvungna att börja tänka 

på tiden efter karriären. Framträdande ur materialet var att sökandet pågick under olika lång 

tid för idrottarna, allt från veckor till år. Det fanns de som kände att de behövde en utbildning 

att falla tillbaka på, medan andra arbetade vid sidan av idrottskarriären för att få in en fot i 

arbetslivet och därmed förbereda sig inför idrottens avslut. Övergången från idrotten till det 

nya yrket blev lättare att hantera om man hade ett nytt mål i sikte. Målsättning och planering 

är var viktiga faktorer för individen när det kommer till att underlätta sin framtid, vilket 

överensstämmer med Bengtsson och Fallby (2011), FoU (2014:13) och Torregrosa (2004). 

Nedan följer citat som illustrerar vikten av målsättning och planering i och med sökandet: 

 

Det var viktigt att jag hade något nytt att gå till, det var därför 

inte jag led sådär jättemycket. Jag gick från något bra till något 

bra. Alltså jag har ju hela tiden tänkt att när idrotten är slut så 

ska jag se till att göra något annat som är bra framåt. För livet 

är en begränsad period och det gäller att fylla det med bra saker 

(Bandyspelaren). 

Att ha något att gå till betydde mycket. Jag gick aldrig 

arbetslös. Om man inte har något att gå till tror jag det är lätt 

att man förlänger karriären med ett år till osv. För mig var det 
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viktigt att ha något att lägga min kraft på istället för sporten. 

Annars blir man nog rastlös och odräglig. (Ishockeyspelaren). 

 

Jag var inställd på att börja jobba heltid för banken och kunna 

göra karriär där istället (Spjutkastaren). 

 

4.1.4 Att ta beslutet  

När idrottare börjar närma sig slutet på sin idrottskarriär börjar de, i enighet med Stiers (2007) 

teori, känna att en vändpunkt/beslut är nära. Samtidigt som respondenterna upplevde det som 

tråkigt att behöva sluta med idrotten fanns en entusiasm inför den nya karriären. När idrottare 

tagit beslutet att avsluta idrottskarriären kan det enligt Stier (2007) uppstå en känsla av 

lättnad, hur karriären än avslutats. Lättnaden berodde bland annat på att idrottarna i studien 

efter karriären kunde blicka framåt utan att behöva tänka på allt kring idrotten. Bandyspelaren 

berättar: “Jag kände att jag kunde lägga all fokus på här och nu”. Den främsta orsaken till att 

lättnaden uppstod är att idrottarna nu slapp de negativa aspekter som faktiskt fanns i 

elitidrottandet. Framträdandet ur materialet var att intervjupersonerna ansåg att pressen från 

omgivning och media var svår att hantera. Även arbetstiderna var ofta en negativ aspekt som 

inte gick att kringgå, samtidigt som känslan av att ständigt vara påpassad ofta kröp sig på, 

vilket idrottarna upplevde som mindre fördelaktigt. Citaten nedan illustrerar lättnaden som 

uppstod vid avslutet:  

 

Jag tyckte det var ganska skönt att sluta med fotbollen. Jag 

klarade inte av den där pressen längre. Man skulle ju prestera 

1-2 gånger i veckan och aldrig göra några misstag och att leva 

under de omständigheterna tyckte jag var jäkligt jobbigt. Jag 

kände nästan bara en lättnad att få sluta (Fotbollsspelaren). 

 

Jag var extremt klar med sporten faktiskt, otroligt mätt och 

bränd på idrotten. Jag var utbränd nästan. Jag såg inte ens 

sporten på TV.  Det var nästan en befrielse, en väldigt stor 

lättnad att få sluta. Jag mådde så dåligt i den miljön på slutet 

så det var gött att få slippa den faktiskt (Skidåkaren). 

 

4.1.5 Det nya livet  

När beslutet om att avsluta karriären tagits är det vanligt med en nystart, i enighet med Kerr 

och Dacyshyns (2000) teorier. Nystarten innebär olika väg att gå för olika individer. Bland 

idrottare är det vanligt förekommande att göra en comeback, som är en del av Stråhlmans 

(1997) konsekvenser. Utifrån det insamlade materialet gick det att utläsa att en comeback kan 

bero på att vissa individer inte känner sig redo att avsluta idrottskarriären helt. Löparen 

berättar: “Jag var idrottare hela tiden. Det var den rollen man hade, man var rädd och hade 

ångest för vad man skulle göra när man slutade, vem är man då liksom?” Vår analys är att när 
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individen genomgår en stor identitetsförlust vid karriäravslutet är det större risk att idrottaren 

gör comeback för att kunna behålla sin idrottsidentitet. Framträdande ur det insamlade 

datamaterialet var att de som gick direkt till arbetslivet utan uppehåll eller försök till 

comeback hade ett enklare avslut och en mer behaglig övergångsperiod från idrottskarriären 

till det nya yrket. Att gå direkt till arbetslivet utan uppehåll innebär att idrottarna slipper gå 

igenom det Kerr och Dacyshyn (2000) benämner som ingemansland.  

4.1.6 Omgivningens påverkan  

Omgivningens reaktion på idrottarens avslutande av karriären kan påverka idrottares 

upplevelse kring avslutet. Det kan antingen förenkla eller försvåra avslutet för 

idrottspersonen. Om omgivningens reaktioner är negativa blir ofta idrottarens upplevelse 

besvärligare, vilket illustreras genom ett citat från Bandyspelaren: 

Ett sådant där betydande tillfälle som jag kommer ihåg var när 

jag satt med min far hemma vid köksbordet och berättade om 

avslutet för honom. Jag sa; “Farsan, nu har jag tagit ett beslut 

om att sluta, för nu ska jag börja på ett nytt jobb och de säger 

att jag inte kan fortsätta med bandyn då”. Och när tårarna kom 

på honom såhär, och han säger; “men vi då, vad ska vi göra?”. 

Alltså de hade ju följt mig sedan jag var 13 år och hela tiden. 

Jag var enda barnet och för dem var det ju också en livstil. De 

var med överallt, de kunde åka 45 mil bara för en 

onsdagsmatch. Så det är klart att då kände jag ganska starkt att 

“fasen, vad det här var jobbigt”. Mer i hur jag såg hans 

reaktion. 

Avslutet upplevdes jobbigare på grund av förälderns reaktion i det här fallet. Kanske blev det 

extra jobbigt att göra föräldrarna besvikna eftersom han var enda barnet i familjen och 

föräldrarna alltid följt hans resa och haft hans karriär som deras stora gemensamma intresse. 

Han kände ett dåligt samvete och ville vara föräldrarna till lags, fastän han inte längre kunde 

det. Vid avslutandet av en idrottskarriär har föräldrarna enligt Lally och Kerr (2008) en enorm 

påverkan på de sociala och personliga relationerna, vilket kan kopplas till Bandyspelarens 

citat. Augustsson (2007) menar att föräldrar som har väldigt framgångsrika barn inom idrotten 

får en annan social status på grund av barnets prestationer. När barnet sedan avslutar karriären 

kan familjen splittras eftersom de inte längre delar den centrala delen i livet, idrotten 

(Augustsson, 2007). Faderns reaktion på Bandyspelarens avslut är naturligt eftersom det varit 

en stor del av familjens liv. När den här stora centrala delen försvinner kan föräldrar ofta bli 

osäkra och rädda för att inte längre känna samma samhörighet med sitt barn. I andra fall 

förekommer dock inga större reaktioner från omgivningen på avslutet, vilket gör processen 

enklare för elitidrottaren. Att beslutet kommit inifrån och ingen säger emot gör att idrottaren 

känner sig tillfreds med beslutet.  
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4.1.7 Normativ- eller icke-normativ övergång 

Idrottarna i studien representerar såväl normativ som icke-normativa övergångar. Utifrån det 

insamlade materialets resultat kan paralleller dras till Patrikssons (1993) studie om att 15 % 

upplever övergången från en idrottskarriär till en ny karriär som problemfylld och dramatisk. 

Intervjupersonerna upplevde övergången jobbig i någon grad. Löparen berättar:  

 

Det var fruktansvärt, speciellt i början. Jag kände mig tom och 

det var sorgligt. Jag visste inte vad jag skulle göra istället. Jag 

var inte peppad för min nya karriär [utan idrott], utan jag hade 

mest ångest. 

 

Det framkom ur materialet att det var viktigt för idrottarna att själva ta beslutet om att sluta. 

Övergången blev normativ eftersom de själva varit med och planerat och förberett sig inför 

avslutet. Fotbollsspelaren berättar: “Beslutet hade växt fram under några års tid. Det var 

viktigt att jag fick ta beslutet själv, det kan ju hända att idrottare blir skadade och måste sluta, 

men det slapp jag, vilket var viktigt för mig”. Att idrottaren själv planerat inför avslutet och 

tagit ett frivilligt beslut kan göra att övergången upplevs mer positiv (Bengtsson & Fallby, 

2011). Även om avslutet av idrottskarriären var frivilligt och därför underlättade avslutet, så 

understryker de intervjuade att det givetvis fanns en viss saknad efter idrotten, baserat på en 

outsagd uppfattning om det attraktiva i att ha elitidrottande som sitt arbete - att fått ha 

förmånen att kunna leva på sin passion.  

 

Ur materialet kan vi utläsa att Löparen haft en icke-normativ övergång då han blev tvungen 

att sluta på grund av skador, vilken är en anledning till ett icke-normativt avslut. Om graden 

av frivillighet i samband med avslutet är låg innebär det att övergången blir icke-normativ 

(Bengtsson och Fallby, 2011). När det uppstår ett ofrivilligt-abrupt avslut innebär det enligt 

Stråhlman (1997) att idrottaren inte haft valmöjligheten att fortsätta idrottskarriären, vilket 

kan göra övergången svårare att hantera. 

 

4.1.8 Skillnaden mellan idrottsvärlden och övriga livet  

När en idrottare avslutat karriären och befinner sig i “nystarten” (Kerr & Dacyshyn, 2000) kan 

det upplevas att idrottsvärlden skiljer sig från övriga arbetslivet. Något som skiljer yrkena från 

varandra är att inom idrotten är allt väldigt prestationsbaserat. Ishockeyspelaren tydliggör att 

pressen som uppkommer av prestationskraven är påtaglig: “Man har inte samma press i 

arbetslivet. Det är stor skillnad på press och prestation”. Det finns en önskan från 

omgivningen att idrottarna ständigt ska prestera, de befinner sig i ett blickfång och är ständigt 

påpassade. Presterar idrottare sämre under en period ifrågasätts dem och kan sågas i media. 

Spjutkastaren berättar:  
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Skillnaden med ett vanligt arbete är att man kommer ut ur 

blickfånget, detta är både positivt och negativt. För när det går 

bra i idrotten så är det jättekul att vara i blickfånget och få 

uppmärksamhet, men det går inte alltid bra, då får man ta det. 

När du som idrottsman misslyckas så ska du ju stå där och 

förklara vad det var som gick snett. Det är då kraven och 

förväntningarna runt omkring kommer, på något vis är det lite 

skönt att slippa det. För så är det inte inom arbetslivet. 

 

En annan skillnad som finns mellan idrottsvärlden och arbetslivet är graden av passion. En 

passion innebär att man har en stark dragningskraft mot en självvald aktivitet som man älskar 

och är villig att lägga mycket tid och energi på (Vallerand, 2008, refererat i Ivarsson, 2014). 

Det är inte lika vanligt att känna passion inom arbetslivet, även om det förekommer i viss 

utsträckning. Som idrottare är man själv ofta passionerad och omringad av människor som 

också lever med sin passion. En del av intervjupersonerna upplevde att det inom arbetslivet 

förekommer en instrumentell inställning och alla är inte passionerade arbetstagare, vilket kan 

upplevas “tråkigt” för den före detta elitidrottaren som är van motsatsen. Bandyspelaren 

berättar: 

 

I idrotten så är folk så extremt dedikerade, det hittar man inte 

så ofta inom arbetslivet. Att hitta det där engagemanget att man 

nästan kan gå i graven för det man gör. Det kan hittas hos de 

som äger ett bolag, för dom människorna har jag sett. Men där 

tycker jag att man har den stora skillnaden, de extremt 

dedikerade och passionerade människorna, engagemanget. Jag 

har till viss del sett engagemanget i arbetslivet, men det går 

inte att jämföra med idrottsvärlden. 

 

Vardagliga rutiner är något som finns i arbetslivet, men är ganska sällsynta inom 

idrottsvärlden. När en vanlig arbetstagare går hem för veckan på fredag eftermiddag är det 

dags för elitidrottaren att börja förbereda sig inför helgens prestation. Rutiner är något som är 

uppskattat från idrottare efter avslutad karriär, det upplevs ofta skönt för idrottare när de efter 

en idrottskarriär får vardagliga rutiner och är lediga på helgerna. Det här är något som även 

Noblet och Gifford (2002) kommit fram till i en intervjustudie. Ishockeyspelaren berättar om 

skillnaderna mellan idrottskarriären och det nuvarande arbetet:  

 

Rutiner, vanligt liv. Som idrottsman har man ovanliga tider, nu 

blir det mer struktur. Man måste inte prestera på samma sätt i 

sitt vanliga jobb. När man spelar på hög nivå lever man under 

ständig press, vissa förstår inte det. Presterar inte jag på lördag 

så slår jag upp tidningen på måndag och är sågad. Så är det inte 
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på det här jobbet direkt! Många tänker och tycker om 

idrottsmän, men sätter sig inte in i situationen. Man lever ett 

speciellt liv helt klart. Ett exempel var när jag och en lagkamrat 

var ute och åt en pizza och tog en öl på Fontana [en restaurang]. 

Det satt en familj bredvid, pappan kom fram och frågade; “hur 

fan kan ni sitta och dricka öl två dagar innan match?”. Då 

kände man sig påpassad. Man måste få leva som en vanlig 

människa tycker jag! Det är helt skilda världar. Hockeyn är 

super-prestationsbaserad. Man lever kortsiktigt. Presterar man 

inte får man inget kontrakt. Här är det lugnare och tryggare. 

 

Skillnaderna mellan idrottsyrket och det nya arbetet kan uppfattas olika av olika individer. Vår 

analys är att om individen väljer att se positivt på skillnaderna kan det leda till en mer positiv 

övergång från idrottsvärlden till det nya yrket. Om arbetstagaren däremot väljer att tänka på 

allt den går miste om i idrottens frånvaro kan övergången istället bli mer problemfylld.  

4.2    Faktorer av betydelse för övergången  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för sex faktorer som har betydelse för övergången 

från en idrottskarriär till ett nytt yrke. Faktorerna är; socialt stöd, identitet i balans, 

motivation, målsättning och planering, överförandet av idrottsegenskaper samt att fortsätta 

träna.  

4.2.1 Socialt stöd  

Enligt exempelvis Patriksson (1989) är socialt stöd en bidragande faktor till att 

karriärövergången upplevs mer positiv. Ett socialt stöd kan underlätta för idrottaren på många 

sätt. Genom att få stöd från familj, vänner eller organisation under en mer eller mindre jobbig 

process kan övergången upplevas mindre problemfylld för idrottspersonen. Socialt stöd kan 

bidra till minskad stress för idrottare vid avslutandet av karriären. Bandyspelaren berättade 

under intervjun att stödet från hans tränare var ovärderligt, då tränaren alltid fanns där och 

stöttade Bandyspelarens beslut kring karriären. Bandyspelarens upplevelse av det sociala 

stödet överensstämmer med Wippert och Wipperts (2008) undersökning som visar att socialt 

stöd från tränaren gav mindre stress inför karriäravslutet. Ur materialet kan utläsas att socialt 

stöd har varit en bidragande faktor till normativa övergångar. Kanotisten illustrerar vikten av 

stödet från de tidigare kanotkompisarna: “Att få hålla kontakten med människorna i laget var 

viktigt för mig. Jag hade inga kompisar kvar sedan tiden innan”. Somliga skulle säga att ett 

sådant uttalande tyder på att idrottaren “stoppat huvudet i sanden” under sin karriär. Att 

kanotisten förlorat sina vänner utanför sporten visar att hon satsat allt på idrotten och därför 

förlorat det hon hade innan. Det här är vanligt förekommande inom idrotten, enligt Stråhlman 

(1997) och MacDonald (2012) är det vanligt att idrottare umgås med andra som är verksamma 

inom samma idrott. Det sociala stödet från kanotkompisarna blir därför än viktigare för 

Kanotisten vid avslutet för att underlätta processen.  
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4.2.2 Identitet i balans 

Ensidiga identiteter förekommer inom idrottsvärlden och gör övergången besvärligare för 

idrottare. Det insamlade materialet överensstämmer med Hassméns (2003) teori kring att en 

för ensidig identitet medför problem vid övergången. Även Bengtsson & Fallby (2011) menar 

att det största hindret för en framgångsrik karriärövergång är om idrottaren endast identifierar 

sig själv med idrotten. Utövandet av idrotten och identiteten sammansmälter ofta för idrottare 

och går ej att särskilja i vissa fall. Det finns idrottare som har en alltför ensidig identitet då de 

har svårt att särskilja utövandet med identiteten. Citaten nedan illustrerar detta: 

Vad ska jag vara om jag slutar nu? Vem är jag då och vad blir 

jag då? Jag visste inte vad jag skulle göra istället. Jag var inte 

peppad för min nya karriär [utan idrott], utan jag hade mer 

ångest inför den (Löparen). 

 

Man tappar lite av sin identitet och det är ju en jättejobbig bit, 

det är det ju. Man blir ju identifierad hela tiden med att vara 

den här idrottaren, och liksom har den inställningen själv 

också. Idrotten är allt, allt annat får stå tillbaks. Den biten var 

jobbig, identitetsförlusten (Kanotisten). 

 

En identitet i balans är något som kan underlätta övergången från idrotten till det nya yrket. 

Att idrottaren har något annat än idrotten att identifiera sig med gör övergångsfasen till en 

positivare upplevelse, vilket överensstämmer med Hassmén (2003) som menar att det är 

viktigt att idrottaren inte endast bygger upp sin identitet utifrån vad som presteras inom 

idrotten. Idrottare som hade en identitet i balans hade oftast en utbildning eller ett arbete att 

falla tillbaka på efter idrottskarriären. Ett tydligt exempel på det här är Bandyspelaren som 

jobbade under stora delar av sin idrottskarriär: “Jag har nog försökt att se mig själv som 

människa hela tiden. Då var den människan elitidrottsman och idag är han i näringslivet. Men 

jag har nog egentligen aldrig bara identifierat mig som idrottare, jag har aldrig tänkt på mig 

själv på det sättet”. Individer som har något annat än idrotten att identifiera sig med och 

planerat inför avslutet upplever i regel inte samma identitetsförlust som de individer som inte 

planerat. Det här kan kopplas samman med Lallys (2007) studie angående att risken för 

identitetsförlust minskar om individen har något nytt att gå till efter idrottskarriären.  

 

4.2.3 Motivation  

Utifrån det empiriska materialet kunde vi utläsa att den största motivationen under 

idrottskarriären var glädje och att hela tiden utvecklas. Även att nå framgång var en 

motivation för många. Att hela tiden utvecklas och nå nya mål var en motivation som för 

idrottarna även följde med till den nya karriären. Det framkom ur materialet att idrottare ofta 

känner ett behov av att “klättra” inom näringslivet. Spjutkastaren berättar: “Att fortsätta 

utvecklas och komma på nya lösningar och kunna utveckla verksamheten framåt motiverar 
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mig. Att känna att jag har ett jobb som utmanar mig och som jag kan finna samma motivation 

till som jag hade inför idrotten känns viktigt”. Det här kan tänkas ha med idrottsmentaliteten 

att göra. Man kan säga att inom idrottsvärlden förekommer en livslång socialisationsprocess, i 

enighet med Angelöw och Jonsson (2015). Socialisationsprocessen formar idrottspersoner till 

att bete sig på ett visst sätt och ofta skapas en mentalitet som gör individerna till vinnarskallar. 

Det framgick tydligt ur materialet att idrottspersonerna delade ett ”jäklar anamma” och såg det 

mesta i livet som en tävling. Att vara vinnarskalle följer ofta med idrottaren till nästa yrke, 

vilket tydliggörs genom ett citat av Kanotisten:  

 

När jag gör något vill jag göra det så bra som möjligt, en 

drivkraft. När jag gör något halvdant är det inget roligt. 

Någonstans i bakhuvudet finns alltid en strävan mot ett mål 

och att se ett resultat i slutändan. Vad jag än gör så vill jag göra 

det så bra jag kan och det har jag med mig sedan idrotten.  

 

4.2.4 Målsättning och planering  

Enligt exempelvis Torregrosa (2004) är det viktigt att planera och sätta mål inför den 

kommande karriären under själva idrottskarriären. Idrottare poängterar att det betyder mycket 

att ha något nytt att utmana sig själv med efter avslutet av idrottskarriären. Fotbollsspelaren 

berättar: “I slutet av min karriär så visste jag mer eller mindre att jag skulle ut och föreläsa, 

det var min grej liksom”. En tydlig framtidsplan gör att övergången upplevs mer positiv. En 

strävan efter att ständigt utvecklas och nå nya mål är en faktor som underlättar övergången, 

vilket kan stödjas av Bengtsson och Fallby (2011) som menar att det är viktigt att använda sig 

av sina tidigare idrottsegenskaper för att övergången ska bli så positiv som möjligt. Idrottare 

upplever att de har stor fördel av att använda sina idrottsegenskaper i sitt nuvarande yrke, 

vilket kan illustreras av nedanstående citat:  

 

Tävlan har man alltid. Man lär sig mycket i en lagidrott, prata 

inför folk och sådär. Det har man nytta av nu också. Jag var 

kapten i många lag på slutet, jag blev van att ta ansvar. Då 

flyter man inte bara med, utan man får stå framför andra i både 

med och motgång (Ishockeyspelaren). 

 

Hela mitt liv genomsyras av det jag har lärt mig inom idrotten. 

Den här tanken på lagsammanhållningen och att man faktiskt 

gör saker tillsammans för att man har ett gemensamt mål, det 

finns med mig även i arbetslivet (Bandyspelaren). 

 

4.2.5 Överförandet av idrottsegenskaper  

Att använda sina idrottsegenskaper i efterföljande karriär är en faktor som har betydelse för 

övergången, vilket stämmer överens med FoU (2014:3). Överförandet av idrottsegenskaper till 



45 

 

nästa yrke gör att idrottarna i studien känner sig mer betydelsefulla på arbetsplatsen eftersom 

de känner att de har något att bidra med även utanför idrotten. Idrottarna använder sig i olika 

utsträckning av sina tidigare idrottsegenskaper i det nya jobbet, vilket kan generera i ett ökat 

självförtroende i den nya rollen. I enighet med Bengtsson och Fallby (2011) är bristande 

kunskap om överföringen av idrottarens förmågor en faktor som kan hindra ett lyckat 

karriäravslut.  

4.2.6 Fortsatt träning 

Vid avslutet av idrottskarriären upplevs ofta en tomhet efter träningen, ett återkommande 

mönster är att idrottare får abstinens. Att gå från att ha tränat på elitnivå till att nöja sig med 

att vara motionär är för många svårt. Intervjupersonerna berättar:  

 

För mig var det oerhört viktigt att få fortsätta träna. Fick inte 

jag köra två pass om dagen så mådde jag inte bra. Det var ett 

svårt steg den biten. Att bara nöja sig med att vara motionär, 

att träna några gånger i veckan, det funkade inte så för mig. En 

del skiter i det när de slutar, men jag har alltid älskat att träna 

och det gör jag än idag (Kanotisten). 

 

Men det svåra när man slutar är att med idrotten så har du ett 

mål att nå dit upp. För att nå dit upp så måste jag göra de här 

sakerna och när man sedan slutar och ska träna för att bara må 

bra, då blir målet diffust (Spjutkastaren). 

 

Att inte fortsätta träna kan vara en faktor som inverkar negativt på övergången från idrotten 

till det nya yrket. Eftersom idrottaren har för vana att förbruka mycket energi, behöver 

individen fortsätta att förbruka energi genom fortsatt träning eller annan aktivitet. Idrottare 

som håller på för länge kan bli “mätta” på idrotten efter avslutad karriär. Skidåkaren berättar: 

“När jag slutade var jag otroligt trött på sporten, jag orkade inte ens se den på TV. Jag har inte 

tränat på fem år, och det har ju sina konsekvenser”. Citatet visar med tydlighet ett 

ifrågasättande av valet att inte fortsätta träna. Idrottarna som fortsätte träna efter avslutad 

karriär mådde i regel bättre i sina “nya liv” jämfört med de idrottspersoner som helt la 

träningen åt sidan, vilket överensstämmer med det Ghidey (2013) kommit fram till i sin 

studie.  
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4.3    Rollens betydelse  

I följande text behandlas rollens betydelse. Vi kommer att redogöra för vad rollförlusten 

inneburit för idrottarna för att sedan gå in på om identitetsförluster förekommit. Sedan 

analyseras begreppet identitetsobjekt innan vi slutligen beskriver idrottsgemenskapen som 

idrottarna förlorat i samband med att rollen som idrottare avslutats.   

4.3.1 Rollförlust  

I samband med att elitidrottare avslutar idrottskarriären förloras en betydelsefull roll i livet. 

Rollförlusten upplevs olika från person till person beroende på hur mycket idrottaren 

identifierat sig med idrotten. I enighet med Angelöw och Jonsson (2015) är yrkesrollen, i det 

här fallet elitidrottskarriären, en central del av livet. Vid förlust av yrkesrollen kan 

självkänslan försämras radikalt och tomheten bli slående. Löparen berättar: “Jag kände vemod 

och blev tom inombords, mest i början när det var mästerskap och sådant. Jag känner att det 

vore jättekul att springa, samtidigt vet jag att det inte går. Men jag orkar inte plåga mig längre, 

min fot håller inte. Jag har det inte i mig längre. Jag tycker det är jobbigt”. Idrottarna 

upplevde att omgivningen fortfarande ser dem som idrottare efter avslutad karriär, vilket de 

själva ofta anser att de inte kan leva upp till. Det här skapade problem i form av att idrottarna 

kände sig otillräckliga på grund av sin rollförlust och omgivningens förväntningar. Det kan i 

sin tur påverka självkänslan negativt, något som även Angelöw och Jonsson (2015) kommit 

fram till kan ske vid en rollförlust. Idrottares egen uppfattning i kombination med 

omgivningens syn kan leda till svårigheter med att hitta nya roller eftersom den gamla rollen 

på något sätt fortfarande lever kvar. Det här kan liknas med vad Stier (2007) benämner som 

rolleftersläpning. Skidåkaren berättar:  

 

Man blir ju hela tiden sedd och identifierad med skidåkaren 

och det kan ju vara både positivt och negativt. För många 

räknar ju med att jag är den där atleten som jag en gång var, 

men jag är ju inte det, jag har ju inte rört mig på 5 år nu. Jag är 

för dåligt tränad och det måste man ju ta tag i. Men jag tycker 

att träning är skittråkigt. Jag höll ju på så länge och jag tyckte 

inte alltid att det var kul med träning när jag höll på, absolut 

inte. Det var mer som ett jobb i perioder och det är inte alltid 

kul att gå till jobbet. 

 

Det finns dock idrottare som inte alls har problem med rollförlusten. Nyckeln till en 

problemfri rollförlust är en allsidig identitet och att idrottaren kan särskilja på själva utövandet 

och sin identitet. Somliga av idrottarna upplevde att det var skönt att inte vara igenkänd efter 

avslutad karriär, det har förmodligen med upplevda förväntningar att göra. Om omgivningen 

fortfarande ser individen som en idrottare kan det finnas förväntningar om hur individen ska 
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vara. Det upplevs därför skönt om omgivningen inte känner igen den före detta idrottaren som 

då befrias från förväntningarna. Ishockeyspelaren berättar om sin smidiga övergång:  

 

Jag hade inga problem med att inte längre stå i fokus. Vissa 

har svårt med att det tystnar, att inte stå i rampljuset längre. Jag 

har inga problem med det, jag är ganska trygg i mig själv. Jag 

har inget sådant behov, vi i gänget var ganska vanliga så. Jag 

har inget behov av att alla ska veta vem jag är. Det är snarare 

skönt att träffa någon som inte vet vem jag är. 

I samband med att en betydelsefull roll avslutas är det vanligt att synen på sig själv förändras. 

Fotbollsspelaren berättar: “Jag är inte samma person nu som under idrotten. Jag är lugnare nu 

och den där pressen som kom i samband med fotbollen gjorde mig stressad och lite stingslig. 

Man blir en annan person när man slipper den där pressen”. Det är inte ovanligt att idrottare 

ser sig själva som mer öppna och mottagliga efter att karriären avslutas. Det är också vanligt 

att de upplever att de blir som en “ny människa” när den påtagliga pressen inte längre finns. 

En sådan press kan göra att idrottaren blir mer sammanbiten och stängd under karriärens gång, 

vid avslutet är pressen som bortblåst och idrottaren blir därför mer avslappnad.  

 

4.3.2 Identitetsförlust 

När en idrottare avslutar karriären kan det uppstå en identitetsförlust som kan vara svår att 

bearbeta. Utifrån studien kan vi utläsa att respondenterna hade olika svårt att hantera 

förlusten. 

Jag var inte riktigt samma person efter avslutad idrottskarriär. 

Jag har nog ändrat mig en del. Ångesten jag hade vid avslutet 

handlade mycket om rollen, man hade ju haft en roll som 

idrottare, som man gick in för till hundra procent. Jag var 

idrottare hela tiden. Den var den rollen man hade, man var rädd 

och hade ångest för vad man skulle göra när man slutade, vem 

är man då liksom? (Löparen). 

Man tappar lite av sin identitet och det är ju en jättejobbig bit, 

det är det ju. Man blir ju identifierad hela tiden med att vara 

den här idrottaren, och liksom har den inställningen själv 

också. Idrotten är allt, allt annat får stå tillbaks. Den biten var 

jobbig, identitetsförlusten (Kanotisten). 

Citaten ovan illustrerar att idrottares identitetsförlust i vissa fall kan likställas med det Kalish 

(1966) benämner som social död. Det innebär att individen förlorar sin sociala status och 

upplever sig inte sedd på samma sätt av omgivningen längre. Den tidigare rollens funktion 

finns inte kvar och individen kan känna att den har förlorat allt, vilket kan likställas med död 
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(Kalish, 1966). Rollförlusten blir tydligare och jobbigare om idrottare sett rollen som mycket 

betydelsefull och inte kan se sig själv utan rollen. Att liksom Löparen inte längre veta vem 

man är kan vara en tung fråga att ställa sig själv. Sådana funderingar kan leda till sämre 

välmående i överensstämmelse med Patriksson (1993). Även om en del idrottare upplever 

rollförlusten som jobbig ser många istället det positiva med att slippa idrottens negativa 

aspekter.  

 

Bandyspelaren berättade vid ett tillfälle: “Om man ska prata om identiteten är jag mer mig 

själv nu tror jag”. Citatet tydliggör att det finns en socialisationsprocess inom idrotten som 

formar individer till att passa in, i enighet med Robidouxs (2001) teori. Idrottare kan efter 

avslutad karriär få en känsla av att de blir mer sig själva, de behöver inte längre spela “rollen” 

som idrottsperson och därför kan den egna identiteten framträda. Under idrottskarriären 

genomgår idrottare en livslång socialiseringsprocess. Den är uppdelad i tre olika faser; den 

receptiva fasen, den expansiva fasen samt den sociala fasen. Den receptativa fasen innebär att 

individen skolas in, den expansiva förekommer när individen utövar något och den sociala 

fasen handlar om att lära vidare det man lärt sig till andra (Angelöw & Jonsson, 2015). Det är 

vanligt förekommande att idrottare genomgår den sociala fasen efter avslutad idrottskarriär. 

Vissa föreläser om sina erfarenheten för att hjälpa andra i liknande situation, andra tränar 

ungdomslag för att ge tillbaka till organisationen och för att lära de yngre generationerna hur 

de ska uppträna inom idrotten. Vår analys är att idrottare utövar den sociala fasen för att ge 

något tillbaka till sporten och för att inte förlora sin roll som idrottsperson helt och hållet. Om 

individen fortsätter att föreläsa om sin idrott eller träna ett lag blir rollförlusten inte lika 

påtaglig. Många idrottare är inte redo att förlora rollen helt och därför väljer de att hålla sig 

kvar inom idrotten och för att fortfarande kunna identifiera sig med den till viss del. Följande 

citat stödjer vårt resonemang: 

När jag föreläser och jobbar med mitt klädmärke, som går ut 

på att idrottsföreningar kan tjäna pengar på att sälja kläder, så 

ger jag tillbaka till idrotten. Det är också en drivkraft för mig 

att ge tillbaka till idrotten och till de som hjälpt mig under min 

idrottskarriär (Fotbollsspelaren). 

Nu när jag är ungdomsledare tycker jag det är viktigt att fostra 

de unga så som jag själv blivit fostrad, jag vill ge tillbaka till 

organisationen genom att lära vidare det jag en gång lärde mig 

(Ishockeyspelaren).  

4.3.3 Identitetsobjekt  

Enligt Stier (2007) utgörs en del av identiteten av ett identitetsobjekt. Det här kan exempelvis 

ha att göra med vilken klass, kultur eller sociala roller individen innehar. Utifrån grupperna 

individen tillhör skapas ett inre tankemönster kring vad som är värdefullt, önskvärt och bra. 

Beroende på olika sociala situationer så kommer olika identitetsobjekt stå i centrum. Löparen 

berättar: “Idrotten har alltid varit min grej. Det spelar ingen roll vad folk på utsidan har tyckt. 
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För mig var idrotten det enda som betydde något, det var det bästa”. Vid avslutet av 

idrottskarriären har vissa idrottare ett inre tankemönster som talar om för dem att 

idrottskarriären är det mest värdefull och det viktigaste i livet. För dessa individer kan det 

kännas jobbigare att sluta med idrotten. Därför att de går från det bästa till något sämre enligt 

deras egna tankar. Tids nog kan idrottarnas tankemönster ändras allt eftersom individerna 

växer in i sin nya roll och sociala situation. Från det empiriska materialet går det att utläsa att 

de individer som från början var plågade av rollförlusten idag mår bättre. Det kan bero på att 

de anammat den nya situationen och bildat ett nytt tankemönster.  

 

4.3.4 Idrottsgemenskapen 

Vid förlusten av sin roll som elitidrottare kan idrottsgemenskapen gå förlorad. Att inte längre 

vara en del av “gänget” är något som upplevs jobbigt och tråkigt. Nedan följer citat som 

styrker detta: 

 

Det är inte själva tävlandet man saknar mest. För mig har det 

alltid varit viktigast att vara ute med en grupp människor och 

ligga på läger, leva tillsammans. Det var det jag älskade och 

saknade mest den dagen jag slutade. Kamratskapet saknar jag 

framförallt (Kanotisten). 

 

Det är tråkigt. Jag älskade att åka på träningsläger tillsammans. 

Gå upp, äta frukost, träna, sova, träna, äta. Det saknar man ju, 

mest av allt faktiskt (Löparen). 

Ovanstående citat illustrerar att idrottarna haft det Brewer (2001) benämner som en 

gruppbaserad social identitet. Här är idrottaren en del av en helhet och inte en unik person. 

Individen skiljer på den egna gruppen och omvärlden, man ser inte den egna identiteten utan 

istället gruppidentiteten som denne tillhör (Brewer, 2001). När idrottare ser sig själva som en 

del av gruppen upplevs rollförlusten oftast jobbigare. Ur materialet kunde man utläsa att de 

idrottare som haft en gruppidentitet var mer angelägna en comeback. Saknaden av rollen 

försöker återskapas av att idrottare kan göra det Goffman (2009) skulle benämna som en 

modifierad variant av rollen. Modifieringen sker genom att idrottarna försöker förnya eller 

ändra den gamla rollen för att kunna fortsätta med sin passion. Det kan handla om att göra 

comeback för att individen inte vill bli av med rollen. En comeback kan också ske genom att 

idrottarna helt enkelt återgår till den tidigare rollen. 

 

Utifrån det insamlade materialet fanns det idrottare som inte haft några problem med att gå 

miste om gruppgemenskapen. De tyckte istället att det kunde vara skönt att stå på egna ben 

och få ta egna beslut utan att hela tiden behöva ta hänsyn till gruppen. Idrottarna kunde ibland 

känna sig instängda i gruppgemenskapen och uppleva att de inte fått utlopp för den egna 

viljan och kreativiteten. Eftersom de hela tiden representerar gruppen måste de bete sig på ett 
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visst sätt för att passa in och bli accepterad av gruppen.  Nedan följer ett citat av 

fotbollsspelaren som visar att gruppgemenskapen inte alltid var lika uppskattad: 

 

Det var ganska skönt att slippa det faktiskt. Man gjorde allt 

tillsammans, man var som en stor familj som levde 

tillsammans. Jag fick aldrig ta några egna beslut, jag tyckte det 

var lite jobbigt att göra allt tillsammans och inte behöva tänka 

någonting själv, jag gillar ju att tänka själv. För mig var det 

ganska skönt att slippa allt det där.  
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5.    Sammanfattande diskussion  

 

5.1 Slutsatser 

Som ett sammanfattande svar på den första frågeställningen “Hur upplevs övergången från en 

idrottskarriär till en annan karriär?” har vi kommit fram till att övergången upplevs väldigt 

olika från person till person. Flera respondenter hade problem med identitetsförlust vid 

övergången. Normativa övergångar upplevdes mer positiva än icke-normativa övergångar. Att 

idrottaren själv planerat inför avslutet och tagit ett frivilligt beslut gör att övergången upplevs 

mer positiv. Utifrån det insamlade materialet kan det konstateras att omgivningens reaktioner 

påverkar hur övergångsfasen upplevs av respondenterna. Vår analys är att om omgivningen 

reagerar negativt på avslutet så upplevs det jobbigare för idrottaren. Om omgivningen inte 

reagerar alls eller stöttar idrottarens beslut kan det göra att övergången upplevs mer positiv för 

idrottaren. Samtliga respondenter upplevde en viss lättnad när idrottskarriären var avslutad. 

Lättnaden berodde på att de nu kunde blicka framåt mot nya utmaningar och att 

respondenterna ansåg att det var skönt att slippa idrottens negativa aspekter. Utifrån det 

insamlade materialet kan vi avslutningsvis dra slutsatsen att de flesta idrottspersoner går 

igenom fas 1-4, med undantag för de som väljer att inte reflektera över framtiden. De befinner 

sig aldrig i sökandet utan i icke-reflektionen. De idrottare som befunnit sig i icke-reflektionen 

upplever ofta övergången från idrotten till det nya yrket som besvärligare.  

Svaret på “Vilka faktorer har betydelse för individen vid övergången från idrottskarriären till 

en vanlig karriär?” visar att tidigare forskning stämmer överens med det insamlade materialet 

till stor del. Faktorer av betydelse för övergången är; socialt stöd, identitet i balans, 

motivation, målsättning och planering, överförandet av idrottsegenskaper, att fortsätta träna 

samt upplevd framgång. Om idrottaren känner sig tillfredsställd med sina prestationer och inte 

har något mer att bevisa kan övergången upplevas mer positiv, därför är upplevd framgång en 

faktor som kan underlätta avslutet.  

Den tredje frågeställningen är: “Vad händer med individen när rollen som idrottare avslutas?”. 

Svaret är att när en roll avslutas hamnar personen ofta i en situation där en 

identitetsförändring uppstår. Många upplever rollförlusten som besvärlig. Beroende på hur 

mycket individen identifierat sig med rollen, desto påtagligare blir rollförlusten och individen 

får en tyngre rollförlust. Rollförlusten blir enligt vår analys ofta tydlig för idrottspersoner 

eftersom dem ofta värderar idrotten som det viktigaste och bästa i livet enligt sitt eget 

tankemönster. Enligt vår analys är idrottarna tvungna att ändra sitt identitetsobjekt för att bli 

tillfreds med det nya livet, något som även Siter (2007) har kommit fram till. Vi anser att det 

krävs att idrottaren ändrar sitt tankemönster för att lättare kunna gå in i sin nya roll. Analysen 

är att det inom idrotten är vanligt att ha det som Brewer (2001) kallar gruppbaserad social 

identitet. När rollen som elitidrottare avslutas blir det extra jobbigt eftersom individen inte 

bara förlorar sin egen identitet, utan också gruppidentiteten som fanns med rollen. Det här 
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framkommer tydligt i materialet där idrottare menar att de upplever det som jobbigt att förlora 

rollen de hade i gruppen. Gruppgemenskapen är det många idrottare saknar allra mest den 

dagen de slutade, det här anser vi tyder på en gruppbaserad social identitet.  

Uppsatsens frågeställningar utmynnade från studiens syfte: ”Att undersöka övergångsfasen 

samt betydande faktorer för individen efter övergången från idrottskarriären till en ny karriär. 

Syftet är också att undersöka vad som händer med individen när rollen som idrottare 

avslutas”. Eftersom frågeställningarna besvarats anser vi att syftet uppnåtts.  

 

5.2 Diskussion 

Slutsatserna i uppsatsen är enligt oss relativt överensstämmande med tidigare forskning inom 

området. Eftersom vi har genomfört en deduktiv forskning, som går ut på att testa befintliga 

teorier empiriskt, anser vi att slutsatserna är trovärdiga eftersom de kan styrka tidigare 

forskning. Det går tydligt att utläsa att det tidigare forskning kommit fram till stämmer 

överens med studiens resultat. Vissa slutsatser som dragits från det empiriska materialet hade 

vi dock inte med i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”. Det här materialet anser vi vara extra 

intressant att utläsa och ha med i resultatdelen. Exempel på sådana slutsatser gällde främst 

temat faktorer där vi kunde identifiera ”motivation till det nya yrket” och ”upplevd framgång i 

idrottskarriären” som viktiga faktorer vid karriärövergången. Ännu en styrka med vår studie 

är att vi valt personer från olika sporter, vilket enligt oss gör materialet mer intressant 

eftersom respondenterna haft liknande upplevelser trots att de utövat olika sporter.  

Något som skulle kunna vara en svaghet med studien är att resultatet är svårt att generalisera 

eftersom det är komplext att generalisera kvalitativa undersökningar. Däremot stämmer vårt 

resultat till stor del överens med tidigare forskning, vilket gör att studien ändå har en viss 

generaliserbarhet. Enligt Larsen (2009) är det inte alltid viktigt att kunna generalisera. Ibland 

är målet istället att få mest möjliga kunskap om ett visst område, vilket var undersökningens 

mål.   

Vi anser att det skulle vara intressant att ha könsaspekten i åtanke vid framtida forskning. Det 

skulle vara intressant att se om det är någon skillnad på mäns och kvinnors upplevelser kring 

övergången från en idrottskarriär till en ny karriär. Vi anser att vår studie är för liten för att 

kunna ha med könsaspekten, vi fick heller inte tag på lika många kvinnor som var villiga att 

medverka i studien. Vi hörde av oss till lika många kvinnor som män, dock var det främst 

män som ville ställa upp i studien. Vår tanke kring det är att kvinnorna kanske haft det svårare 

och därför inte är lika villiga att dela med sig av sina upplevelser. Därför anser vi att det vore 

en intressant faktor att forska vidare kring. Något som också skulle vara intressant att 

undersöka är om övergången upplevs olika beroende på om idrottaren utövat en individuell 

sport eller lagidrott. Vi kunde nämligen se en tendens till att individuella idrottare haft en 

tuffare övergång kontra lagidrottare. Det skulle kunna bero på att de kanske identifierar sig 

mer med sin sport än de som sysslar med lagidrott.   
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Bilaga 1.  
 

Intervjuguide 
 
Vi läser PA-programmet vid Karlstads universitet och håller just nu på att skriva C-uppsats i 

Arbetsvetenskap. Syftet med uppsatsen är att undersöka övergångsfasen samt betydande 

faktorer för individen vid övergången från idrottskarriären till en ny karriär. Vi vill även 

undersöka vad som händer med människan när en betydande roll avslutas.  

Det är frivilligt att medverka och du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun beräknas ta 

cirka en timme. Vi kommer endast att använda intervjuns material i vår uppsats och om så 

önskas får du vara anonym. De som kommer ta del av personuppgifterna är endast vi forskare 

och vår handledare.  

 

Bakgrundsvariabler 
 Hur gammal är du? 

 Vad arbetar du med just nu?  

 Har du någon utbildning?  

 

Frågor FS1 
 När började du tänka på att avsluta din idrottskarriär? 

 Vad var det som fick dig att börja tänka på ett avslut? 

 Vilka känslor uppstod kring avslutet? 

 Vad hade du för framtidsplaner under idrottskarriären?  

 Vilka känslor uppstod inför din nya karriär? 

 Hur upplevde du omgivningens reaktion på ditt avslut? 

 På vilka sätt påverkade omgivningen dina känslor inför avslutet? 

 Vad är den stora skillnaden mellan att vara yrkesidrottare och arbeta med det du gör 

nu? 

 

Frågor FS2 
 Vad upplevde du som särskilt viktigt vid karriäravslutet?  

 Vilka faktorer upplevde du som särskilt viktiga för att börja en ny karriär?  

 Vad motiverade dig under din idrottskarriär?  

 Vad motiverar dig i ditt nuvarande yrke?  

 Upplevde du något som särskilt besvärligt vid övergången?  

 Använder du dig av dina idrottsegenskaper i ditt nuvarande yrke? 

 

Frågor FS3 
 Hur kände du kring att inte längre vara elitidrottare?  

 Upplevde du att du var samma person efter avslutad idrottskarriär?  

 På vilket sätt anser du att din identitet förändrats efter slutet på idrottskarriären?  

 Hur förändrades din självuppfattning i och med avslutet?  

 Vilka känslor upplevde du kring att inte längre vara en del av idrottsgemenskapen? 

 Slutligen, skulle du rekommendera dina barn att bli elitidrottare?  

 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2. 

Första kontakten via mail 

Hej!  

 

Vi är två tjejer som studerar på Karlstads universitet. Vi skriver just nu C-uppsats i 

Arbetsvetenskap. Vi har tänkt genomföra en studie som handlar om elitidrottares övergång till 

en vanlig karriär och vad det innebär att förlora en betydelsefull roll i livet.  

Eftersom studien är kvalitativ ska vi genomföra ett antal intervjuer, därför kontaktar vi dig. Vi 

tror att du skulle vara en intressant person att ha med i uppsatsen eftersom du har varit 

elitidrottare. Vi skulle gärna vilja ta del hur du upplevt tiden efter karriären och övergången 

till ett nytt jobb.  

Intervjuerna kommer att genomföras i slutet av februari-början av mars.  

 

Det skulle betyda mycket om du vill hjälpa oss och ställa upp på att genomföra intervjun så att 

vi kan få ett bredare perspektiv på ämnet.  

 

Ytterst tacksam för svar!  

 

Kontaktuppgifter:  

Emelie: 072-2029869, eller mail: Mli_Edqvist_92@hotmail.com 

Rebecka: 073-5091434, eller mail: rebecka.tornberg92@gmail.com  

 

 

Med vänliga hälsningar/  

Emelie Edqvist & Rebecka Törnberg  
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