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Abstract 
Title: A life in sport of absence what next? A study of elite athletes sporting clearance 

and positioning after the sports career. 

 

Authors: Hampus Hörberg and Lina Saedén 

 

The main purpose of this study is to deepen the knowledge of elite athletes termination 

of their sport careers. The study also tries to understand the reasons behind where the 

former elite athletes position themselves in the labor market. The empirical data consists 

of interviews with 8 former elite atheltes, who all ended their careers within the last five 

years. The data was analyzed in light of Pierre Bourdieus theory, cultural capital and the 

related field concept. Based on Bourdieu's concept of capital, we understand elite athletes 

careers as a capital accumulation by something we call the elite sports capital.   

The results of this study indicates that the termination of´a sports career is a complex 

process, where it proved important to have the decision to terminate into their own hands. 

We have also been able to show differences in capital compositions between those who 

experienced anxiety about life after their sporting careers and those who did not. In cases 

where the termination of career was associated with feeling anxious, we could show that 

the level of concern was dependent on informants' equity compositions, in which the 

resource-poor tended to experience more anxiety than them with strong resources.  

 

Common to those who stayed in the clear sports related careers after own sporting careers, 

was their capital composition. Their assets are mainly in elite sports capital, which refers 

to the exact position in the sports field. For those who positioned themselves outside the 

sports field, made up of their resources above all a cultural capital along with elite sports 

capital. 
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1 Inledning 

Elitidrottare kan få svårt med det vanliga livet, löd rubriceringen på en artikel i Dagens 

Nyheter (2012-10-24). Artikeln refererade till intervjustudien Preparing olympic athletes 

for lives outside of elite sport: Towards best practice, vilken undersökte elitidrottares 

upplevelser av omställningen till livet efter idrottskarriären (Barker-Ruchti, Barker, Lee 

& Rynne, 2011). Studien visade att flera av de intervjuade upplevde att omställningen till 

livet efter idrottskarriären var bland det svåraste de varit med om (a.a.). I de värsta fall 

drabbades de före detta elitidrottarna av depression, sjukdom eller självtvivel i samband 

med avslutet (a.a.). Samtidigt visar till exempel Owe Stråhlmans (1997) studie att många 

klarar övergången smärtfritt. Där de som har kontroll över avslutet, och inte tvingas att 

sluta på grund av skador, tillhör de som klarar övergången bäst. Det finns ändå 

elitidrottare som förknippar övergången med stora problem i form av identitetskris, 

depression eller låg självkänsla. Med ovan sagt, finns det en avsaknad samt efterfrågan 

på forskning i frågan, hur det kommer sig att upplevelserna varierar, vilket bland andra 

Sveriges Riksförbund efterlyser i sin rapport från 2014 (Fahlström, Patriksson & 

Stråhlman, 2014). Särskilt vad gäller forskning i en svensk kontext, vilket 

forskningsöversikten nedan ger en tydlig bild av. 

 

Att avsluta en idrottskarriär innebär per definition att en ny tar vid. Före detta elitidrottare 

dyker ofta upp i olika sammanhang, vi ser dem som programledare och 

expertkommentatorer i TV, tränare eller sportchefer o.s.v. Titt som tätt dyker det upp 

reportage i mediesammanhang, som tar upp vad före detta elitidrottare sysslar med idag. 

Exempel som tas upp i massmedia tenderar att vara de som antingen haft en lyckad karriär 

efter idrotten, eller de som befinner sig vid motpolen, d.v.s. de som det gått dåligt för. 

Vad som däremot inte beskrivs är varför de hamnat där de är idag, varför är vissa kvar 

inom idrotten och andra inte? Är det frivilligt eller finns det förklaringar som går bortom 

det? Genom att skapa en förståelse för vart de positionerar sig efter idrottskarriären, 

skapas förutsättningar för att underlätta övergången.  

Ihop med ett brinnande idrottsintresse, med två aktiva karriärer bakom oss, föddes således 

idén om att undersöka elitidrottares idrottsavslutning samt orsakerna till vart de 

positionerar sig på arbetsmarknaden efter idrottskarriären. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I relation till vad som sagts ovan, har vi som ambition med vår studie att bidra till 

forskningen kring elitidrottares övergång från den aktiva idrottskarriären till den icke-

aktiva. Syftet för studien är således: Att fördjupa kunskapen om elitidrottares avslut av 

idrottskarriären. För att nå upp till vårt syfte ämnar vi besvara följande forskningsfrågor: 

- Hur erfar elitidrottare övergången från en aktiv idrottskarriär till en icke-aktiv? 

- Hur kan vi förstå vart de positionerar sig på arbetsmarknaden, efter 

idrottskarriären? 
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2 Forskningsläge 

De studier vi finner angående elitidrottares idrottsavslutning har framför allt gjorts i 

länder utanför Sverige. Detta ger oss endast ett fåtal studier gjorda inom en svensk 

kontext. Fokus i den forskning som bedrivits har främst legat på avslutningsfasen, med 

ett snarare psykologiskt fokus än sociologiskt. Nedanstående forskningsgenomgång 

syftar till att ge en överblick av vad som gjorts, hur det har gjorts, samt belysa vart i 

relation till forskningsfältet vi ämnar placera denna uppsats. 

 

2.1 Identitetsproblematik 

Tidigare forskning visar att idrottare ofta förknippar övergången från den aktiva karriären 

till den icke-aktiva med stress och oro (Stambulova, 2007; Stråhlman, 1997). Flertalet 

rapporter lyfter fram identitetsproblematik i samband med övergången från den aktiva 

karriären till den icke-aktiva (Grove, Lavallee & Gordon, 1997; Lavallee, Gordon & 

Grove, 2008; Warriner & Lavallee, 2008). I rapporten Game, set, match- och sen då? 

undersöker Jonas Stier (2005) åtta f.d. professionella tennisspelares karriäravslut samt 

identitetsproblematik. Resultaten visar att det handlar om en psykologisk och social 

omställning att etablera en ny identitet (a.a.). Det skapas ett tomrum efter tennisspelar-

rollen som måste fyllas med något för att skapa en sammanhängande och stabil identitet 

(a.a.). Sverker Bengtsson och Johan Fallby (2011:190) för ett liknande resonemang och 

menar att många idrottare rapporterar att de genomgår en identitetskris efter avslutad 

karriär. De menar vidare att idrottare som helt baserar sin identitet på sin idrottsliga 

förmåga, troligen kommer uppleva övergången som svårare (a.a.). För att lyckas bättre 

med övergången lyfter de fram ansvar för sin egen utveckling och sina egna beslut som 

grundläggande faktorer (a.a.). Resultaten i rapporten Game, set, match- och sen då? 

(2005) visar även att ”efter-karriären livet” inleddes innan spelarna hade avslutat sina 

karriärer, det fanns en roll-eftersläpning (Ebaugh, 1988). Viktiga slutsatser Stier (2005) 

drar är att spelarna efter avslutad karriär upprätthåller en skuggidentitet. De identifierar 

sig som före detta spelare. Stier (2005) menar vidare att den tidigare rollen och identiteten 

blir signifikanta delar av den nuvarande identiteten. Den tidigare forskningen kring 

elitidrottares idrottsavslut visar således att många fall kännetecknas av en 

identitetsproblematik. Samtidigt finns det de som klarar idrottsavslutet utan att uppleva 

identitetsproblem i samband med övergången. Dessa fall utmärks av att de har något att 

falla tillbaka på efter idrottskarriären, till exempel ett jobb som väntar, en utbildning eller 
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känslor av att det ska bli skönt att slippa leva det inrutade livet som elitidrottare 

(Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). 

 

2.2 Utträdesprocessen 

Tidigare forskning som fokuserat på anledningar som föreligger ett idrottsavslut, visar att 

det sällan är ett enskilt skäl som ligger bakom beslutet att avsluta karriären (Fahlström, 

Patriksson & Stråhlman, 2014; Stamblova, Stephan & Jäphag, 2007). Istället var det flera 

samverkande faktorer som spelade in. Framför allt var faktorer som bristande motivation 

eller skador mest förekommande (a.a.). Stråhlman (1997) understryker vikten av att ta 

hänsyn till om avslutningen är frivillig eller ofrivillig då en ofrivillig avslutning ofta är 

förknippad med anpassningsproblem till livet efter idrottskarriären.  

Att gå från aktiv idrottare till icke-aktiv beskrivs i forskningen som en komplex och 

mångfasetterad process (Fernandez, Stephan, Fouquereau, 2006). Rapporten Vägen från 

landslaget – om elitidrott, karriär och avslutning, vilken är en av få studier genomförda 

i svensk kontext, fokuserar på elitidrottares upplevelser av övergången från 

elitidrottskarriären till livet efter (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). Deras 

resultat visar att avslutningen i många fall var en komplex och utdragen beslutsprocess 

som ofta pågick under lång tid. Detta ligger i linje med till exempel Stambulova, Stephan 

och Järphag (2007) som gjort en komparativ studie mellan elitidrottare från Frankrike och 

Sverige. De beskriver utträdesprocessen som en dynamisk flerdimensionell process där 

även nationalitet samt kultur spelar en viktig roll (a.a.). Även Erpic, Wylleman, Zupancic 

(2004) för liknande resonemang och pekar på att både, som de benämner det, atletiska 

och icke-atletiska aspekter måste vägas in i förståelsen av avslutningsprocessen och livet 

efter. Med vilket de menar att faktorer inom idrotten påverkar avslutet men även hur 

situationen utanför ser ut, som till exempel ekonomi, jobbmöjlighet och familjesituation.   

 

Forskningen kring idrottsavslut, har ägnat stor uppmärksamhet åt att identifiera olika 

strategier idrottare använder sig av i syfte att förbereda sig inför livet efter en aktiv karriär 

(Vilanova & Puig, 2016; Wylleman, Alfermann & Lavallee, 2004). Coping är ett frekvent 

förekommande begrepp i studier om karriärövergångar och syftar till att beskriva 

idrottarens förmåga att hantera omgivningen eller sina egna krav och konflikter 

(Alfermann, Stambulova & Zemaityte, 2004; Bengtsson & Fallby, 2011; Grove, Lavallee 

& Gordon, 1997). Begreppet används ofta för att tala om antingen copingresurser eller 

copingstrategier. Copingstrategier har visat sig avgörande för hur idrottarna lyckas med 
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idrottsavslutet, samt påverkar hur livet efter gestaltar sig (Stronach, Adair & Taylor, 

2014). Studier visar även hur olika skeden i idrottsavslutningen kräver olika 

copingstrategier (Barker, Barker-Ruchti, Rynne & Lee, 2014). I artikeln Career 

transitions in sport - european perspectives var socialt stöd den mest diskuterade 

copingstrategin bland deltagarna (Wylleman, Alfermann & Lavallee, 2004). Socialt stöd 

av signifikanta nära har visat sig ha en betydande roll för hur individen upplever avslutet 

(Grove, Lavallee & Gordon, 1997; Park, Tod & Lavallee, 2012; Roberts, Mullen, Evans 

& Hall, 2015). Bengtsson och Fallby (2011:193) skriver att emotionellt stöd från familj 

och vänner kan fungera som en buffert mot den stress som idrottaren kan uppleva i 

övergångsprocessen. I en annan studie uttryckte samtliga deltagare behovet av bättre stöd 

under hela deras karriärer, de eftersökte även stöd i planeringen av livet efter karriären 

(Stronach, Adair & Taylor, 2014). I studien Vägen från landslaget (2014) identifierades 

utbildning och arbetslivserfarenhet som kännetecknen för de som hade en oproblematisk 

avslutning. Detta resultat styrks även av forskarna Tshube & Feltz (2015). Forskningen 

konstaterar alltså att hur idrottarna använder sig av olika strategier påverkar hur de klarar 

avslutet. Det saknas däremot förståelse för varför vissa idrottare tenderar till att vara mer 

förberedda än andra. Forskningen nöjer sig med att konstatera att vissa är mer förberedda 

och vad som krävs men problematiserar inte kring orsaker till varför det är så.   

 

Samtidigt som kraven på elitidrottarna ökar inom respektive idrott, ökar även kraven på 

arbetsmarknaden (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). Dubbla karriärer ser 

Stambulova (2010) som en avgörande faktor för att elitidrottare ska klara övergången till 

karriären efter. Vilket handlar om att idrottaren under karriären till exempel skaffar sig 

en utbildning. Tidigare forskning är enig om att på grund av de ökade kraven både från 

arbetsliv och idrotten krävs en mer utvecklad stöttning både vad gäller utbildning men 

även inom idrotten (Carr & Bauman, 1996; Greenspan & Andersen, 1995). Stråhlman 

(1997) skriver i linje med Stambulova (2010) att de elitidrottare som förbereder sig för 

en karriär efter elitidrotten, till exempel genom en utbildning, kommer ha lättare för att 

lämna elitidrotten den dag det blir verklighet. Stråhlman (2001) har även forskat på hur 

förutsättningar för att kombinera elitidrott och studier ser ut. Studien mynnar ut i 

slutsatsen att utbilda sig under karriären inte är något större problem och att 

förutsättningarna är goda samt att det inte heller påverkar den personliga 

karriärutvecklingen (Stråhlman, 2001). Han lyfter dock fram att det är individuellt hur 

elitidrottarna klarar av att ha en aktiv karriär samtidigt som de genomför en utbildning 
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(a.a.). I många fall handlar det om att planera och prioritera tillsammans med närstående 

personer som familj och tränare (a.a.). Även den ekonomiska aspekten bör vägas in, en 

del elitidrottare kan genom sitt idrottsutövande finansiera sina studier vilket ger dem 

andra möjligheten (a.a.). 

 

2.3 Sysselsättning efter idrottskarriären 

Forskning vad gäller sysselsättning efter idrottskarriären är av en konstaterande art, på så 

vis att de studier nöjer sig generellt med att undersöka vad idrottarna gör efter karriären, 

men ställer inga vidare frågor om varför. Stråhlman (1997) stannar vid konstaterandet att 

idrotten i flera fall verkar styrande i det sedermera valet av yrke, samt belyser nyttan av 

vissa idrottsliga egenskaper i arbetslivet. I ovan nämnda studie Vägen från landslaget 

(2014) tas frågan om vart studiens deltagare hamnat. Deras resultat visar att en majoritet 

av de undersökta elitidrottarna fått arbeten med stark koppling till idrotten. De gör även 

en jämförelse med studier gjorda under tidigt 1990-tal och kommer fram till att det blivit 

svårare att ta sig in på den icke-idrottsliga arbetsmarknaden, vilket de förklarar genom de 

ökade kraven på högre utbildning i arbetslivet tillsammans med de ökade kraven inom 

idrotten. De stannar dock vid detta konstaterande och drar inte analysen längre än så. Det 

finns därmed en kunskapslucka vad gäller förståelsen av före detta elitidrottares 

positionering efter idrottskarriären, vilken vi ämnar bidra till. Vi har som ambition med 

föreliggande studie att skapa en djupare förståelse för varför vissa individer hamnar inom 

idrottsrelaterade yrken medan andra inom icke-idrottsrelaterade. 

 

2.4 Sammanfattande kommentarer 

Genom ovanstående forskningsgenomgång går det att konstatera att kraven från både 

arbetsmarknaden och idrotten ökat. Detta leder till att förberedelserna under den aktiva 

karriären blir av allt större vikt. Forskningen konstaterar att de som förberett sig under 

karriären till exempel genom utbildning tenderar till att klara övergången bättre. En 

kunskapslucka finns däremot vad gäller förståelsen för vilka faktorer som påverkar 

individerna att till exempel välja att utbilda sig under den aktiva karriären. Stråhlman 

(2001) har till exempel konstaterat att ekonomiskt stöd underlättar studier under karriären. 

Däremot förs ingen vidare diskussion huruvida detta leder till att elitidrottare med 

ekonomiskt stöd faktiskt väljer att studera. Vidare finns det dåligt med forskning som 

syftar till att skapa en förståelse för hur det kommer sig att en del elitidrottare efter 

idrottskarriären blir kvar inom idrottsfältet medan andra lämnar. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiska utgångspunkter i föreliggande uppsats, ämnar vi använda oss av Pierre 

Bourdieus kapitalform kulturellt kapital, samt det nära besläktade fältbegreppet.  

Utifrån Bourdieus kapitalbegrepp förstår vi elitidrottandet som en kapitalackumulation 

av något vi kallar elitidrottskapital. Detta kapital kan beskrivas som resurser vilka 

ackumulerats genom att göra en elitidrottskarriär, således en kapitalform alla studiens 

informanter besitter. Elitidrottskapital används i uppsatsen för att förstå informanternas 

handling och hur de agerar. Resurser som får värde på ett givet fält, vilket i detta fall är 

idrottsfältet. Vad elitidrottskapitalet ska bidra med i analysen, är att tydliggöra hur denna 

form verkar som en resurs för informanterna, och vilket erkännande den vinner på olika 

fält. När en kapitalform antar en annan kapitalform benämns det kapitalkonvertering 

(Broady, 1991). Broady (1991) beskriver konverterings-begreppet som möjligheterna till 

att utnyttja en viss kapitalform för att skaffa sig en annan mer legitim form av kapital. Till 

exempel skulle i denna studie en sådan konvertering kunna äga rum genom att 

elitidrottskapitalet växlas in på ett annat fält än idrottsfältet och där anta formen av en 

annan kapitalform.  

 

Fältbegreppet är nära förknippat med kapitalformerna, och är i flera avseende ett 

relationellt begrepp, på så vis att ett studium av agenters positioner inom ett fält får sin 

fulla betydelser när det kombineras med agentens kapitalresurser (Broady, 1991). Broady 

menar att “Ett fält uppstår där människor strider om symboliska och materiella tillgångar 

som är gemensamma för dem” (Broady, 1988: 5). Vidare menar han att för att ett fält ska 

uppstå krävs specialister, institutioner och erkända värdehierarkier (Broady, 1988:6). 

Som exempel kan idrottsfältet nämnas. För att få tillträde till nämnda fält krävs kompetens 

inom området vilken utgörs av, förutom investering i idrotten, även kontakter och en 

kännedom i den idrottsliga världen, d.v.s. värden som erkänns inom det givna fältet (a.a.). 

Förutsättningen för att accepteras och få tillträde till ett fält är följaktligen att kapitalsorten 

erkänns värde av de, inom fältet, dominerande grupperna. Att få tillträde till idrottsfältet 

kräver således resurser och värden vilka erkänns som legitima av de dominerande 

grupperna inom idrottsfältet. Vilket betyder att samma logik gäller alla andra fält, en 

kapitalform som erkänns värde på ett fält kan förlora sitt värde på ett annat. 

 

Det kulturella kapitalet, vilket Bourdieu (1986) delar upp i tre delar; en förkroppsligad 

form, en institutionell form och en objektiverad form. Vi väljer istället att göra en 
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sammantagen tolkning av begreppet och se det kulturella kapitalet som ett slags tillgång 

eller resurs, vilken ges värde på ett bestämt fält. Donald Broady skriver att: ”Det kulturella 

kapitalet existerar för Bourdieu framför allt i människors kroppar som kunskaper, 

erfarenheter, sätt att uppfatta och tänka, att tala och att röra sig” (Broady, 1988:5). Vidare 

menar Broady (1988) att det kulturella kapitalet kan förstås som ett bildningskapital, 

d.v.s. ju mer kultiverad en individ är inom olika områden som till exempel litteratur, konst 

eller utbildning, desto mer ökar tillgången av kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet 

symboliserar i föreliggande uppsats informanternas tillgångar eller resurser i form av 

förskaffad utbildning, men även som nedärvt genom familjen. Det nedärvda kulturella 

kapitalet, vilket tillhör det förkroppsligade, menar Palme (2008) grundläggs under 

uppväxten genom att föräldrarna överför bildning, kunskap om utbildning och om 

utbildningssystemet, och innefattar även föreställningar om framtida (möjliga) positioner. 

Det kulturella kapitalet ska därmed här förstås som något som kan tillägnas genom 

utbildning men även som kan ”gå i arv” från föräldrar och familj. Magnus Persson 

(2016:52) beskriver det nedärvda kulturella kapitalet som kunskaper, beteenden, 

språkbruk och värderingar som tillerkänns värde i utbildningssystemet utan att vara 

explicitgjorda i officiella dokument. För föreliggande studies vidkommande är det enligt 

Palmes och Perssons resonemang som vårt användande av nedärvt kulturellt kapital ska 

förstås. Vidare ska det förstås som en resurs vilken gör att en individ med högt kulturellt 

kapital får andra och fler handlingsalternativ för ögonen, d.v.s. handlingsmöjligheterna är 

fler till antalet och skiljer sig ifrån individer med lågt kulturellt kapital. 

 

Genom att använda oss av kapitalformerna kulturellt- samt elitidrottskapital i relation till 

fältbegreppet, kan vi få en förståelse för hur kapitalkompositionen påverkar handling och 

hur de orienterar sig efter den aktiva idrottskarriären. Det ger oss även möjlighet att 

undersöka huruvida elitidrottskapitalet som enda resurs kan investeras i andra fält. 

Genom att studera informanternas kapitalkompositioner, kan vi skapa en förståelse för 

respektive informants ”horisont av möjligheter” (Persson, 2016:54). Broady beskriver det 

som att: ”människor internaliserar sina objektiva framtidsutsikter och därav skapar sig en 

subjektiv horisont av möjligheter, vilken stakar ut gränserna för de planer som för samma 

människor framstår som tänkbara och realiserbara” (Broady, 1991:238). Vi kommer i 

uppsatsen beskriva detta som en informants möjlighetshorisont. Vilken här ska förstås 

som att den villkoras av respektive informants kapitaltillgångar, som i sin tur konstituerar 
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vad informanten upplever och uppfattar vara möjligt. Detta betyder att 

möjlighetshorisonten varierar och är avhängigt informantens kapitalkomposition. 
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4 Tillvägagångssätt  

Efter att vi formulerat studiens övergripande syfte och problemformuleringar, ställde vi 

oss frågan vilken typ av empirisk data som behövdes och hur vi skulle få tillgång till 

denna. Slutligen fann vi att den bäst lämpade tekniken för att få tag i relevant data, var att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer. Denscombe skriver att intervjuer ger bäst 

utdelning när avsikten är att utforska komplexa och subtila fenomen (Denscombe, 2016: 

265). Vidare argumenterar han för att intervjuer lämpar sig när forskningens syfte är att 

förstå till exempel uppfattningar och erfarenheter på djupet snarare än att redogöra för 

dem med enstaka ord (a.a.). Denna uppfattning ligger i linje med studiens ambition om 

att förstå informanternas erfarenheter av idrottsavslut och sedermera positionering i 

arbetslivet. 

 

4.1 Avgränsning 

I syfte att avgränsa studien och att ringa in vad vi vill studera, har vi valt att definiera 

elitidrottare som: en idrottare vilken har verkat i landslaget i respektive idrott, samt haft 

tillräcklig ekonomisk ersättning för att kunna livnära sig på sin idrott. Vi väljer även att 

avgränsa oss till att undersöka de som avslutat sin karriär inom de senaste tio åren. För 

att motivera ett visst tidsintervall hämtar vi inspiration från Howard Beckers (2008) 

resonemang om att ingenting förblir vad det varit. Becker (2008) menar att det 

samhälleliga fenomen som studeras påverkas av kontexten, inom vilken en rad olika 

processer påverkar. För att förstå och kunna jämföra elitidrottarnas utträdesprocesser vill 

vi därför att de ska ha ägt rum under liknande kontextuella förutsättningar. Informanternas 

karriärer är alla avslutade inom de senaste fem åren. Det är alltså denna kategori vi 

begränsar oss till att undersöka givet vårt syfte med studien. Ett medvetet val var att 

försöka få med elitidrottare från olika idrotter. Att sprida informanterna mellan olika 

idrotter menar vi kan ge upphov till en större variation och kan ha analytiska poänger i 

form av att kunna se skillnader och likheter mellan utträden från olika idrotter. Urvalet av 

informanter till studien bestod av åtta före detta elitidrottare, varav en kvinnlig. 

 

4.2 Kontakten med informanterna 

Cresswell (2014) understryker att urvalet av data ska grundas i vad som bäst hjälper till 

att besvara studiens forskningsfråga. Eller som Göran Ahrne och Peter Svensson (2011: 

23) uttrycker det: “var kan det jag letar efter finnas?”. Svaret på denna fråga var att vi 
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följaktligen bör leta hos före detta elitidrottare eftersom det är deras upplevelser 

forskningsfrågorna kräver. Det är de som kan ge oss relevant data. 

 

Studiens syfte och frågeställningar förutsatte således, att våra informanter passade in 

under ovan beskrivna definitionen av före detta elitidrottare. En första tanke var att 

upprätta första kontakten via telefon. Denna tanke spolierades då vi fann det mer lämpligt 

att först ta kontakt via mejl, så att de i lugn och ro kunde läsa vad studien handlade om. 

Ett första utskick gjordes till totalt 15 före detta elitidrottare. Vid första kontakten med 

informanterna redogjorde vi för studiens syfte samt vilken roll de skulle ha i föreliggande 

studie. De informerades samtidigt om att de skulle vara anonyma och hur undersökningen 

kunde bidra till att förbättra kunskapen för den grupp de representerar. När de tackat ja 

till att vara med i studien fick de information om att deras deltagande var helt frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan påtryckningar från vår sida 

(Vetenskapsrådet:7). Deras medgivande till medverkan erhölls både skriftligt via mail 

och muntligt i samband med intervjutillfället. Genom att upplysa deltagarna om denna 

information samt fått samtycke visar vi hur vi förhållit oss till information- och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet). Mail-adresserna fann vi genom sökningar med hjälp 

av tillgängliga databaser på internet. Urvalet byggde på de kriterier vi ställt upp för 

definitionen av elitidrottare. I mejlet beskrevs kortfattat studiens syfte och varför de blivit 

tillfrågade. Redan vid detta stadie deklarerade vi att de skulle vara anonyma samt hur 

studien skulle användas. Våra farhågor om att vi inte skulle erhålla svar tillräckligt snabbt 

eller överhuvudtaget besannades inte. Tvärtom var responsen både snabb och positiv. 

Majoriteten upplevde studien som spännande och var glada för att de som flera uttryckte 

det: “kunde hjälpa till”. Ett visst bortfall förekom dock i form av uteblivna svar. Vi valde 

att inte återkoppla till de som inte svarat då antalet informanter som medgivit sin 

medverkan var till belåtenhet. Den vidare kontakten med de för studien medverkande 

informanterna, skedde fortsättningsvis via mejl. Även tid och plats bestämdes på detta 

vis. I enstaka fall skedde viss korrespondens via telefon, till exempel för vägbeskrivning 

till ett café eller en arbetsplats där intervjun skulle äga rum.   

I ett av fallen har en gatekeeper använts för att komma i kontakt med informanten i fråga. 

Gate-keepern kände informanten vi var intresserade av att intervjua, och kunde därmed 

upprätta den första kontakten. Informanten fick genom gate-keepern våra 

kontaktuppgifter och hörde sedermera av sig till oss.  
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Antalet informanter stannade vid åtta, vilket beror på tidsaspekten samt geografiska 

avstånd. Fördelar med ett mindre antal intervjupersoner är att det ger möjlighet till en 

större noggrannhet vid tolkningen av materialet samt att det blir mer lätthanterligt (Kvale 

& Brinkman, 2014:156-157). Ett mindre antal intervjuer förutsätter samtidigt att 

materialet som samlats in är av en kvalité, tillräckligt god för tolkning samt analys (Dalen 

2007:54).    

 

Av studiens åtta informanter är, som nämnt ovan, endast en kvinna. Det var inget aktivt 

val från vår sida att ha en majoritet av manliga informanter. Följden av en sådan 

snedfördelning gör möjligen det svårt att dra några slutsatser kring vilken betydelse kön 

skulle ha i utträdesprocessen eller vart de positionerar sig efter, därav gör studien inte 

heller några sådana anspråk. 

 

4.3 Intervjuprocessen 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014:15) skriver, “Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. Valet att genomföra intervjuer 

gjordes, vilket reflekteras över ovan, eftersom vi ansåg att det var bästa sättet för att samla 

in relevant empiri i relation till studiens syfte och frågeställningar. Innan intervjuerna 

genomfördes författades en intervjuguide (se bilaga 1). Dalen (2007:31) menar att 

skapandet av en intervjuguide handlar om att omsätta studiens problemställningar till 

teman med tillhörande frågor. Vidare understryker hon att alla teman och frågor ska vara 

relevanta i relation till vad studien ämnar undersöka (a.a.). En intervjuguide författades 

med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Ett exempel på ett för studien 

viktigt tema var utträdesfasen. Under varje tema författades tillhörande frågor. Vi 

försökte att skriva öppna frågor för att inte leda informanterna åt något håll. Detta gjordes 

med ambitionen att få dem att prata fritt.  

 

Vid samtliga intervjuer har båda författarna till studien deltagit. Att vara två vid 

intervjusituationen såg vi som en fördel.  Detta utnyttjades bland annat genom att vi innan 

varje intervju, bestämde vem av oss som skulle vara den drivande under 

intervjusituationen. Med detta menar vi att en av oss ställde frågorna medan den andra 

förde anteckningar och “övervakade” så att inga frågor från intervjuguiden glömdes. Den 

som hade en mer passiv roll var beredd på att komma med eventuella följdfrågor, i syfte 

att utveckla särskilt intressanta resonemang informanten förde. Vem som gjorde vad 
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varierade från intervju till intervju. Ambitionen var att göra lika många intervjuer var, en 

ambition vi levde upp till.   

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra telefoner. Även här 

var det en fördel att vara två, då risken för att två inspelningar skulle fallera får ses som 

mindre än om endast en använts. Eftersom den geografiska spridningen mellan 

informanterna var stor, varierade platsen för intervjuerna i lika hög grad. Valet av plats 

överlät vi åt informanterna. Merparten av intervjuerna genomfördes på caféer. Göran 

Ahrne och Peter Svensson (2011:45) skriver att detta i nödfall kan fungera men lyfter 

samtidigt ett varningens finger för att inspelningen kan störas av buller. Ett problem vi 

lyckligtvis inte drabbades av. Två intervjuer genomfördes på respektive informanters 

nuvarande arbetsplatser. En risk som följer med att intervjua på arbetsplatsen är att 

informanten vill uttrycka saker som gör att den framstår som en god medarbetare eller 

chef (Ahrne & Svensson, 2011:45). Vi menar att detta är en faktor som inte bör påverka 

sanningshalten i informanternas utsagor. Något vi motiverar med att intervjun och studien 

inte hade för avsikt att undersöka vederbörandes relation till arbetsplatsen. Syftet med 

studien hade informanterna blivit väl informerade om, således fanns ingen anledning för 

informanterna att visa sig i god dager gentemot arbetsgivare eller arbetsplats.  

 

Varje intervju inleddes på rekommendation av Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2011) 

med att återigen berätta om studiens syfte samt inhämta informantens godkännande för 

att spela in. Vi följde konfidientialitetskravet genom att informera informanterna om att 

de uppgifter som vi fått via deras utsagor, skulle behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att materialet skyddas hos oss på ett sådant sätt så att obehöriga inte 

kan få tillgång till det (Vetenskapsrådet:12). Informanterna blev upplysta om att den 

information de delgivit till oss endast används till den här undersökningen i 

forskningssyfte, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet:14).  

 

Under intervjun berättade vi för informanterna att de när som helst kunde avbryta intervju 

men också att de kunde avböja att svara på frågorna om de ville. Kvale och Brinkmann 

(2014:170) menar att första minuterna av en intervju är särskilt viktiga om inte avgörande 

för den fortsatta intervjun. Det handlar om att skapa en god kontakt och avslappnad 

stämning i syfte att få informanten att tala öppet och fritt (a.a.). Alla intervjusituationer 

inleddes därför med en stunds samtal om lite av varje, innan den riktiga intervjun startade. 
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En fördel i detta avseende var att vi båda har egna idrottserfarenheter, genom de idrotter 

vi själva utövat. Vilket gjorde att vi kände oss hemma i sättet att prata och föra sig, som 

utmärker idrottare.    

 

Varje avslutad intervju kompletterades med en så kallad uppföljning, där vi frågade hur 

informanten upplevt intervjun (a.a.). Efter att vår sista fråga besvarats frågade vi även 

ifall informanten hade något mer att tillägga. Tiden mellan och efter intervjuerna 

utnyttjades även till att analysera vilka frågor som fungerade bra eller mindre bra, samt 

vilka ämnen vi ville veta mer av. Här fanns det ytterligare en fördel i att vara två, eftersom 

den som inte höll i intervjun även förde anteckningar kring vilka frågar som fungerade 

bra alternativt mindre bra. Den ursprungliga intervjuguiden genomgick inga avgörande 

revideringar utan fick istället stöd av dessa kompletterande anteckningar. 

 

4.4 Bearbetning av empirin 

Dalen (2007) menar att det kan vara en stor fördel att transkribera direkt efter genomförd 

intervju, då den ligger färskt i minnet. Detta var ett råd vi tog fasta på efter alla intervjuer. 

I de fall intervjun var genomförd på en för oss avlägsen geografisk plats, nyttjades 

timmarna i bilen till att passageraren ägnade sig åt transkribering. Efter att vi på 

uppmaning av Kvale och Brinkman (2014:226) säkerställt intervjuutskriftens validitet, 

vilket gjordes genom att den som inte transkriberat kontrollyssnade på intervjun, 

raderades sedan ljudfilerna från mobilerna. Intervjuutskrifterna förvarades sedan på våra 

datorer. För att hålla informanterna helt anonyma har deras namn fingerats, vilket gjordes 

redan under transkriberingsstadiet. Idrott, yrke, geografiska platser och andra personer 

som de nämnt i intervjuerna har även dessa antingen helt tagits bort eller bara beskrivits 

i ordalag som inte kan avslöja informanternas identitet. Materialet har under 

forskningsprocessens gång varit helt skyddat för utomstående. 

Därefter tog sorterandet av empirin vid, vilket kan beskrivas som ett arbete med syftet att 

få ordning på empirin. Vägledande vid sorteringen var till en början intervjuguiden, så till 

vida att en sådan sortering gav oss en överblick över vad informanterna sagt. Från denna 

initiala sortering kunde vi sedan urskilja mönster och saker som skiljde sig åt i empirin. 

Dessa mönster och skillnader bildade olika teman, under vilka tillhörande utsagor 

sorterades in. Ett analysarbete som kan liknas vid skapandet av lådor med olika etiketter, 

i vilka materialet sorterades in i. Denna bild kan ge en något statiskt bild av analysarbetet, 

när det i själva verket var väldigt dynamiskt. Vilket här betyder att vissa lådor slängdes, 
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nya tillkom o.s.v. Denna process kan liknas med att umgås med materialet, där alla 

omsorteringar gör att du får en känsla för och lär känna materialet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:69). Efter otaliga omsorteringar inleddes arbetet med att tolka 

materialet, en process de teoretiska utgångspunkterna var vägledande i. Denna del i 

analysprocessen kan liknas med vad Kvale kallar för teoretisk förståelse, d.v.s. att 

tolkningen med hjälp av teorin överskrider både intervjupersonens självförståelse men 

även det sunda förnuftets (Kvale & Brinkmann, 2014:257).  

 

4.5 Beskrivning av studiens informanter 

Nedanstående avsnitt syftar till att beskriva studiens informanter genom att belysa 

bakgrundsinformation så som uppväxtmiljö, intressen, utbildning o.s.v.  

  

Sex av våra åtta informanter har vuxit upp i mindre städer medan två har vuxit upp i större 

städer, samtliga belägna i södra delarna av Sverige. Av informanternas föräldrar har 4 av 

8 akademisk utbildning. Till gruppen vars föräldrar har akademisk utbildning hör 

Magnus, Simon, Marie och Andreas. Maries båda föräldrar har även framgångsrika 

idrottskarriärer bakom sig. 

 

Samtliga informanter beskriver uppväxten som aktiv i form av att en stor del av tiden 

ägnades åt att vara ute och leka med kompisar, de beskriver uppväxten som väldigt aktiv. 

De som bodde i en mindre stad under uppväxten lyfte särskilt fram närheten till 

idrottsanläggningar och skola som något positivt. Alla informanter är eniga om att de har 

haft en bra uppväxt.  

 

Informanternas fritid under unga år ägnades främst åt idrottsliga aktiviteter. Ingen av 

informanterna begränsade sina intressen till endast en idrott utan sysslade med olika 

idrotter av skiftande karaktär. Flera av informanterna betonar att idrotten under unga år 

framför allt sågs som en lek, att det var kravlöst, något som de drevs av genom lust och 

inte måsten.  

 

Samtliga informanter kom i kontakt med idrotten genom den närmaste omgivningen. 

Marie och Magnus blev introducerade till idrotten genom sina föräldrar, där Marie sticker 

ut på så vis att båda hennes föräldrar varit aktiva på elitnivå inom sina idrotter. Resterande 
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informanter lyfter fram syskon och kompisar som avgörande för att de började med sina 

respektive idrotter.  

 

Flera av informanterna höll på med flera olika sporter en bra bit in i tonåren. Marie var 

12 år och den som var yngst av informanterna när hon bestämde sig för bara en idrott. I 

tidiga tonåren var hon med i ett stort internationellt mästerskap. Detta kan jämföras med 

de andra informanterna som i de flesta fall valde att inrikta sig på en idrott mellan 14-16 

år. Det som var avgörande för informanterna i valet när de bestämde sig för att endast 

utöva en idrott, var den de var bäst i samt vilken som var roligast.  

 

Det är sammantaget en homogen grupp sett till intressen och uppväxtmiljö. Vad som 

skiljer dem åt är studievanan hemifrån, där högre studier var något självklart i vissa medan 

det var främmande för andra. 

 

4.6 Metodologiska reflektioner  

För att öka studiens reliabilitet utfördes, som nämnt ovan, transkriberingen av 

intervjuerna i direkt anslutning till intervjutillfället, då den låg färskt i minnet. För att 

stärka reliabiliteten ytterligare lyssnade den som inte utfört transkriberingen igenom 

intervjun och jämförde med utskriften. Vid de tillfällen vi inte uppfattade vad 

informanterna sagt, eller om de uppstod några tvetydigheter, kontaktades informanter via 

mail för att undanröja eventuella missförstånd.  

Ett problem som uppstod under flera intervjuer var att informanterna tenderade till att ta 

över intervjuerna själva. Som om de försökte prestera en så ”bra” intervju som möjligt. 

Detta ledde till att det blev svårt att styra in samtalet på de ämnen som var relevanta för 

studien. Situationen som ibland uppstod kan liknas med att försöka tygla en häst som 

skenar. En förklaring till att flera av informanterna tog intervjun i sina egna händer, är att 

de under sina karriärer genomfört ett otal intervjuer och är således vana intervjuobjekt, 

och ofta medietränade. Ett sätt att komma till rätta med problemet var att låta 

informanterna prata väldigt fritt, och sedan ställa kompletterande frågor om de ämnen vi 

upplevde att de inte pratat om. Detta ställde höga krav på oss som intervjuare vad gällde 

uppmärksamhet på vad som sagts och inte, men kunde hanteras på ett tillfredställande sätt 

mycket tack vare att vi var två vid varje intervjutillfälle.  
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Ett ställningstagande vi var tvungna att göra under arbetets gång, var huruvida vi skulle 

använda begreppet elitidrottskapital som ett analysverktyg, eller betrakta det som ett av 

studiens analytiska fynd. Att vi valde det förra alternativet motiveras med att vi ansåg att 

det bringade mer nytta till studien som ett analysverktyg.  

 

Som Persson (2016:76) skriver går det inte att isolera våra egna erfarenheter och sociala 

positioner som inkräktande forskare, från själva intervjusituationen. Att vi båda gick in i 

intervjusituationen med erfarenheter som före detta idrottare, och med ett brinnande 

idrottsintresse överlag, är en aspekt värd att reflektera över. Att inte påverkas av att det 

var flera av idrottssveriges mest framgångsrika idrottare som satt framför oss var inte 

möjligt men som Persson skriver, gjorde det oss inte direkt olämplig att undersöka denna 

målgrupp. Detta ger oss en god förförståelse så till vida att vi är bekanta och bekväma 

med sättet att tala bland idrottare.  

 

De intervjuer som genomförts kan enligt Kvale och Brinkmanns (2014) terminologi, 

liknas vid elitintervjuer. Med vilket de menar personer som är ledare eller experter i ett 

samhälle och som vanligen har en maktposition (a.a.). Före detta elitidrottare passar bra 

in på denna beskrivning då de besitter expertkunskaper inom sitt område och att det ofta 

till epitetet elitidrottare medföljer en hög status. Vidare menar Kvale och Brinkman 

(2014) att eliter är vana vid att få frågor gällande deras tankar och åsikter. Därav bör 

intervjuaren vara påläst och behärska ”språket”, och även vara bekant med 

intervjuobjektets biografi, för att vinna respekt och uppnå ett mått av maktsymmetri i 

intervjusituationen (a.a.). Föreliggande studiers informanter hade alla gedigna meritlistor 

inom respektive idrott. Vi såg det som en självklarhet att ändå inför varje intervju sätta 

oss in i informantens tidigare idrottskarriär. Att vi båda gick in i intervjusituationen med 

egna idrottserfarenheter gjorde att vi behärskade ”språket”, något som vi upplevde 

jämnade ut maktsymmetrin. Till exempel slängde sig vissa informanter med uttryck som 

”draftval” eller refererade till händelser, lag och tränare. Att vi hade kännedom om vad 

de pratade om gjorde att vissa resonemang inte flög över huvudet på oss. Vi kunde på så 

vis även ställa vidare frågor om saker som det utan denna förhandskunskap hade varit 

svårt att ställa utan att tappa trovärdigheten. 

Varje vetenskaplig undersökning innebär för ansvarig forskare, en avvägning av värdet 

av det förväntade kunskapstillskottet gentemot eventuella risker för de berörda deltagarna 

(Vetenskapsrådet). I vårt fall var avvägningen relativ enkel då vi menar att ämnet i sig 
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inte är av en sådan karaktär att informationen kommer att medföra negativa konsekvenser 

för berörda informanter. Empirin innehöll inte utlåtanden som kunde vara till skada för 

informanten. Risken för negativa följder för de inblandade personerna ansåg vi alltså vara 

liten medan värdet av det förväntade kunskapstillskottet desto större. 
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5 Resultat och analys 

Avsnittet nedan behandlar studiens viktigaste resultat, samt analys av dem. 

Resonemangen nedan ska förstås i relation till den bakgrundsinformation om 

informanterna vi gav i metodavsnittet ovan. 

 

5.1 Tiden som elitidrottare  

Följande avsnitt behandlar informanternas upplevelser av tiden som elitidrottare. 

Upplevelserna ter sig olika och deras förhållningssätt till livet efter idrottskarriären 

varierade. För någon började tankar om livet efter idrottskarriären formuleras i samband 

med skador, medan andra visade en hög grad av medvetenhet under hela idrottskarriären. 

Resultaten i denna studie, visar att dessa händelser och vad de gjorde i samband med 

dessa, hade betydelse för deras fortsatta idrottskarriärer. Därför är förståelse för deras 

handling i samband med dessa händelser av vikt, för att få en förståelse för deras 

upplevelser av och positionering efter, det sedermera idrottavslutet.  

 

5.1.1 Skador flyttar fokus från idrotten 

För Andreas var det i samband med skador som fokus flyttades från idrotten. Detta var 

något som ledde till att han började upptäcka och se andra möjligheter. Andreas berättar 

att han levde drömlivet fram tills han blev 25. Det var så han hade föreställt sig livet som 

elitidrottare. Vid 25 års ålder blev han skadad och beskriver att han då nådde en brytpunkt, 

detta vid en tidpunkt då han befann sig på toppen av sin karriär. Andreas menar att han 

under karriären upplevde flertalet brytpunkter vilka fick honom att tappa glädjen för 

idrotten, samtidigt som han fick upp ögonen för annat i livet. Något han fick i samband 

med att han testade att arbeta utanför idrotten: 

  

”Där började jag komma till insikt att (idrotten) är inte allt i livet. När jag väl insåg det så 

gick ju idrotten sämre och jag var mer nyfiken på vad mer det fanns i livet och att jobba 

inte är så tokigt ändå. Jag saknade att jobba, jag har liksom aldrig haft ett jobb, de som 

kom hemifrån ibland sa, häng i idrotten så länge det går, det är ju drömlivet och 

drömjobbet, Jag började slå hål på den myten lite grann, det är inte så tokigt att jobba 

ändå, bara för att idrottskarriären tar slut så är det inte ett totalt mörker vilket jag var rädd 

för länge” (Andreas)  

 



  
 

20 

Citatet ovan visar hur Andreas genom att testa på något annat utanför idrotten, upptäckte 

att det finns något mer i livet vilket väckte en nyfikenhet för annat än idrotten. Vad 

Andreas beskriver i citatet förstår vi som ”disengagement” (Ebaugh, 1988). En process 

där individen börjar identifiera sig med andra grupper, i detta fall grupper utanför idrotten, 

vilket leder till att individen tappar engagemang i sin nuvarande roll, d.v.s. rollen som 

elitidrottare. Vad som triggar denna process är alltså en skada som i sin tur ledde till att 

han testade på att arbeta. Ett resonemang som understryks genom att Andreas berättar hur 

hans prestation i idrotten blev sämre i samband med den ovan beskrivna händelsen. Att 

Andreas samtidigt började se andra möjligheter utanför idrottsfältet, kan vi förstå genom 

att relatera till vederbörandes kapitalkomposition. Förutom elitidrottskapitalet har 

Andreas även, genom den studievana hemmiljön, ett nedärvt kulturellt kapital. Det 

kulturella kapitalet förstärks senare genom att Andreas läser en del kurser under 

idrottskarriären. Denna kapitalkomposition gör att vi kan förstå varför Andreas upplevde 

det som ett alternativ att arbeta under idrottskarriären. Senare i karriären drabbades 

Andreas av en allvarlig skada, vilken ledde till att han inte kunde delta i sin idrott under 

sex månader. Detta beskriver han som en tung period och säger: ”det var ju det värsta jag 

kunde höra, idrotten var ju mitt liv… det var ju den jag var liksom”. Citatet kan förstås 

som att Andreas fortfarande förknippade sig själv starkt med rollen som elitidrottare, men 

att han genom kontakt med arbetslivet började tappa engagemang för rollen som 

elitidrottare. Tidigare forskning har uppmärksammat att elitidrottare tenderar till att gå 

upp i rollen som idrottare, och har svårt att se sig som något annat (Bengtsson & Fallby, 

2011). Med Andreas exempel ser vi hur det kan gå till när elitidrottare tappar engagemang 

för rollen som just elitidrottare. Perioden som skadad ledde till att Andreas började 

studera och läsa en del kurser på universitetet. En period han beskriver på följande vis: 

 

”Det var skitkul och träffa lite kompisar där. Då fick jag upp ögonen att det här är ju 

roligt, det fanns annat också, ja att det fungerar” (Andreas) 

 

Återigen var det en skada som gjorde att Andreas fick upp ögonen för något annat. 

Anledningen till att han såg universitetsstudier som ett alternativ förstår vi återigen genom 

att se till Andreas sociala härkomstmiljö, där högre studier inte var främmande, och som 

ett uttryck för hans kapitalresurser vilka konstituerar en möjlighetshorisont där studier ses 

som ett realiserbart alternativ. 
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5.1.2 Dubbla karriärer 

Som forskningsöversikten ovan visat, gör rapporten Game, set, match- och sen då? 

(2005) gällande att en del idrottare inledde ”efter-karriären-livet” innan de slutat med sin 

idrott. Att de redan under idrottskarriären börjar undersöka alternativ och starta projekt 

eller börjar arbeta utanför idrotten. Detta ligger i linje med vad resultaten i föreliggande 

studie visar, vilket Linus får exemplifiera nedan.  

På frågan huruvida han förberedde sig eller inte svarade han: 

 

”Ja det skulle jag nog vilja säga, lite omedvetet också, jag har alltid haft intresse av 

företagande så jag köpte en restaurang med en vän 2010 och startade ett företag med en 

annan närstående 2012. Min tanke var ju att jag skulle spela säkerligen till i år och något 

år till. Jag kunde ju ändå kombinera det på ett bra sätt när jag spelade hemma igen. Men 

sen har jag väl alltid haft rätt mycket vid sidan om också, haft ett stort intresse för 

aktiemarknaden och läst mycket så jag har inte gått någon utbildning men är självlärd i 

rätt mycket… men ja jag har nog alltid velat ha någonting vid sidan av idrotten” (Linus) 

 

Som citatet gör gällande hade Linus under den sista delen av sin aktiva idrottskarriär även 

en annan karriär utanför idrotten, vilket ska förstås som ”dubbla karriärer”. Vidare 

berättar han ovan att han alltid hade mycket annat vid sidan om idrotten. I Linus fall 

förstår vi det som att elitidrottskapitalet ger honom förutsättningar att göra de ekonomiska 

investeringar han gör. Genom resurser han erhållit som elitidrottare ingår även 

ekonomiska resurser, vilket ger honom möjlighet att göra dessa investeringar. Medan det 

kulturella kapitalet får betraktas som en bristvara, vilket kan förstås genom att relatera till 

den studieovana hemmiljön, samt avsaknaden av egen utbildning: ”Något man försakat, 

kan man väl ändå känna är utbildningen. Så det försakade jag väl i sjuan”. Det är istället 

med elitidrottskapitalet vi förstår Linus handling. I citatet ovan berättar Linus att han 

gjorde investeringarna tillsammans med människor från den närmsta sociala miljön, 

vilket kan tolkas som att den närliggande miljön bidrar till Linus handlingsmöjligheter. 

Intressant i Linus fall är hur elitidrottskapitalet hänvisar honom bort från idrottsfältet, och 

fungerar som inträdesbiljett till ett annat fält, vilket är ett exempel på hur 

elitidrottskapitalet kan konverteras och användas på ett annat fält. Konverteringen, eller 

inväxlingen av elitidrottskapitalet, till en legitim kapitalart som ger inträde till ett annat 

fält, sker utan att Linus för den sakens skull förlorar elitidrottskapitalet. Ett resonemang 

som ligger i linje med Broadys (1991:182) om konverteringsstrategier. Vilket vi förstår 
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som att det handlar om att växla in en kapitalart till en legitim form av kapitalart, på ett 

specifikt fält, och därmed få inträde och vinna erkännande av fältets agenter. 

 

5.1.3 Framtiden en källa till oro 

Forskning inriktad på idrottsavslut, har konstaterat att avslutet ofta är förknippat med 

oroskänslor inför framtiden (Stambulova, Stephan & Jäphag, 2007; Stråhlman, 1997). I 

föreliggande studie är det framför allt Erik men även Andreas, som uttrycker att de 

upplevde starka oroskänslor inför livet efter idrottskarriären. Genom att redogöra för 

Eriks utsagor ämnar vi skapa en förståelse för varför han upplevde oro och undersöka 

eventuella skillnader gentemot de som inte upplevde oroskänslor, inför avslutet som 

elitidrottare. 

 

Erik berättar att han under hela karriären upplevt oroskänslor inför livet efter 

idrottskarriären, och beskriver det enligt följande: 

 

”Under hela min karriär har jag haft de tankarna, vafan ska jag göra när jag slutar liksom. 

I början av karriären tänkte jag, vad ska jag göra om jag inte blir proffs? Sen när jag väl 

blev proffs så, i (namnet på klubben) när kontraktet tog slut där, vafan ska jag göra nu? 

Så egentligen hela tiden har det gnagt i mig, vafan ska jag göra när jag slutar liksom” 

(Erik) 

 

Citatet ovan, visar hur Erik hela tiden kände oro kring vad han skulle göra efter 

idrottskarriären, samt att han upplevde en rädsla för att den skulle få ett abrupt slut. Detta 

menar vi hänger samman med att Erik inte heller förberedde sig på något vis, och inte 

hade någon plan för vad han skulle göra efter idrottskarriären: ”Det har jag aldrig haft och 

jag har alltid oroat mig för den dagen då jag slutar, alltid”. Att inte ha en plan för livet 

efter idrottskarriären har även tidigare forskning konstaterat, vara en bidragande orsak till 

oro (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). Erik ser inga andra alternativ till 

sysselsättning utanför idrotten, vilket citaten ovan illustrerar. Sett till Eriks 

kapitalkompositioner, vilka endast kan sägas består i elitidrottskapitalet, kan vi förstå de 

få handlingsmöjligheter Erik upplever, vilket bekräftas av uttalanden som: ”Vafan ska jag 

göra när jag slutar liksom”. Erik kom från en social miljö där vidare studier inte var 

förekommande, vilket bidrar till att han inte upplevde andra alternativ utanför idrottsfältet 
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som realiserbara för honom, de låg inte inom hans möjlighetshorisont. På frågan om han 

förberedde sig på något vis inför livet efter idrottskarriären svarade han: 

 

”Nej det har jag inte gjort. Men det hade jag gjort om jag hade bott i Sverige. För att göra 

om någonting hade jag också försökt förbereda mig på ett helt annat sätt med 

utbildningar” (Erik) 

 

I citatet ovan vill Erik göra gällande att han skulle studerat ifall han bott i Sverige. De 

uteblivna studierna förstår vi i relation till Eriks kapitalresurser, vilket formerar en 

möjlighetshorisont som inte inrymmer högre utbildning som ett realiserbart alternativ. 

Men även det sociala avståndet till högre utbildningar, varken Eriks mamma eller pappa 

studerade vidare efter gymnasiet, vilket bidrog till att vidare studier aldrig sågs som det 

naturliga. 

 

5.1.4 Framtiden en källa till nyfikenhet 

Medan Andreas och framför allt Erik, som ovan beskrivit, upplevde starka oroskänslor 

inför livet efter idrottskarriären, finner vi en motpol i Magnus, som tvärtom såg fram emot 

livet efter idrottskarriären. Nedanstående avsnitt ger en bild av hur skillnader i 

kapitalresurser påverkar graden av oroskänslor inför livet efter idrottskarriären. 

För Magnus var tankarna om livet efter karriären ständigt närvarande. Inte i form av 

oroskänslor utan mer som han berättar i följande citat: 

 

”Jag har aldrig känt, när karriären är över vad ska jag göra då? Har aldrig känt mig livrädd 

tvärtom har jag nästan sett fram emot det på ett visst sätt. Jag hade en jättebra 

idrottskarriär och det var fantastiskt på många sätt men jag såg fram emot det som kom 

efteråt också jättemycket” (Magnus)  

 

Citatet ovan vittnar om att Magnus under sin idrottskarriär hela tiden såg andra 

möjligheter utanför idrotten som lockade honom till att utforska andra fält. Något som 

kan förstås som en annan möjlighetshorisont. Albert Hirschman (2008:76) menar att det 

är de resursstarka som tenderar till att lämna en organisation, d.v.s. göra sorti. Vilket 

grundar sig i en förmåga att se andra möjligheter, ett resonemang som alltså ligger i linje 

med Bourdieus om möjlighetshorisonter. Det krävs med andra ord någon form av resurs 

som inte gör individen beroende av organisationen den tillhör och som därmed möjliggör 
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inträde till andra organisationer på skilda fält. Magnus är resursstark på så vis att han 

besitter ett starkt kulturellt kapital, vilket han förvärvat genom den studievana hemmiljö 

han kommer från, d.v.s. ett nedärvt kulturellt kapital. Han har även själv erhållit ett 

kulturellt kapital genom den utbildning han gått, även om han inte fullföljde den. 

Elitidrottskapitalet, likt för övriga informanter, är också starkt. Detta ger Magnus en 

kapitalkomposition vilken kan fungera som draghjälp ifrån idrottsfältet.  

Ytterligare ett exempel på hur Magnus såg möjligheter i situationer där inte alla såg dem 

är när han knyter kontakter med människor från näringslivet. Detta är något Magnus 

beskriver som en vändpunkt, och som ledde till att han fick ett jobberbjudande, ett 

jobberbjudande han fick genom kontakter han skapat under idrottskarriären: 

 

”Fördelen med toppidrotten är ju att man träffar väldigt mycket folk som är väldigt 

spännande som är befattningshavare. På den vägen är det ju för mig. Jag lärde känna 

ägaren till det här företaget och det var ju genom idrotten jag lärde känna dem och på den 

vägen är det för mig nu” (Magnus)  

 

Citatet ovan visar hur Magnus kapitalkomposition skapade en möjlighetshorisont som 

gjorde det möjligt att ens uppfatta befattningshavarna som eventuella framtida kontakter. 

Vi tolkar det som att Magnus och befattningshavarna ”klickar” genom att deras 

dispositioner i det sociala rummet ligger nära varandra. Vilket vi förstår med hjälp av 

Bourdieus (1995:16) resonemang om att ju närmare agenter befinner sig varandra i det 

sociala rummet, desto mer har de gemensamt, medan ju längre ifrån de befinner sig, desto 

mindre har de gemensamt. Att de kommer i kontakt med varandra grundar sig i Magnus 

elitidrottskapital vilket placerar honom i situationer där han kommer i kontakt med chefer 

från näringslivet. Elitidrottskapitalet fungerar här som en resurs vilken ger honom tillträde 

på idrottsfältet och kommer i kontakt med dessa människor. Magnus kulturella kapital 

bidrar till att han lär känna ägaren. Detta visar hur det kulturella kapitalet verkar i 

kombination med elitidrottskapitalet och ger flera möjligheter för handen. 

 

5.1.5 ”Jag har aldrig varit sådär nördig” 

Marie var vår enda informant som under hela sin idrottskarriär valde att studera vid sidan 

om. Något som i relation till tidigare forskning kan förstås som en form av copingstrategi, 

i syfte att förbereda sig inför livet efter idrottskarriären (Vilanova & Puig, 2016; 

Wylleman, Alfermann & Lavallee, 2004). Avsnittet nedan visar hur Marie uttrycker sig 
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på ett sätt som gör att hon positionerar sig ifrån rollen som elitidrottare, bland annat 

genom uttalanden som: ”jag har aldrig varit sådär nördig”.  Hon menar att det var 

självklart för henne att studera under karriären, och att idrotten inte är något hon skulle 

kunna leva på för resten av sitt liv: 

 

”Ja, jag läste alltid lite kurser på universitet sådär. Jag kände också att det var ett sätt att 

träffa andra människor och känna att man förberedde sig på det sättet till livet efter. För 

någonstans tar det ju slut… många slutar ju innan de är 30 då är det ju ganska mycket 

kvar i livet att fylla med någonting annat” (Marie)   

 

Maries citat ovan visar på en hög grad av medvetenhet om att det kommer ett liv efter 

idrottskarriären. En medvetenhet vi förstår genom att se till Maries sociala härkomstmiljö, 

med två före detta elitidrottande föräldrar båda med erfarenheter av högre utbildning. 

Detta konstituerar en kapitalkomposition innehållande både ett kulturellt kapital och ett 

elitidrottskapital, vilket villkorar en bred möjlighetshorisont.  Broady (1991:177) skriver 

att: 

 

 ”Ett rikt mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara välinformerad. Att elever 

som är väl rustade med kulturella kapital har goda utsikter till en priviligierad framtid 

sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med och förmögna att 

värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet och den 

sociala världen i övrigt erbjuder” 

 

Genom att relatera till Broadys resonemang ovan, kan vi förstå Maries höga grad av 

medvetenhet inför livet efter karriären. Något som framför allt grundar sig i hennes 

föräldrars erfarenheter som elitidrottare och högre studier. De sitter således inne med 

information, vilket ska förstås som resurser, som förs över till Marie. Sammantaget intar 

Marie, genom sina kapitalresurser, en stark position på elitidrottsfältet, och har genom 

det både nedärvda och självförvärvade kulturella kapitalet, resurser som möjliggör inträde 

på andra fält än idrottsfältet. Följande citat ger en bild av hur Marie positionerade sig bort 

från gruppen elitidrottare, bland annat genom att benämna dem nördiga, ett sätt för henne 

att distansera sig från övriga gruppen:  
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”Jag har aldrig varit sådär nördig, vissa går ju helt upp i (idrotten), det är bara det som 

gäller liksom. Hur man förhåller sig till livet i allt så har det bara varit fokus på idrott och 

så har jag aldrig varit. Jag har varit intresserad av ganska mycket annat. Så därför har jag 

inte heller varit rädd för det andra utan snarare nyfiken tror jag” (Marie) 

 

5.2 Olika anledningar till avslut 

I linje med vad tidigare forskning visat, föregicks även flera av föreliggande studies 

informanters beslut att sluta av skador (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014; 

Stambulova, Stephan & Jäphag, 2007). Till denna kategori hör Per, Linus, Erik och 

Andreas. I Magnus fall var det istället ett jobberbjudande som ledde till att han valde att 

avsluta idrottskarriären. Avsnittet nedan syftar därmed till att beskriva olika anledningar 

till avslut. Vi vill även belysa informanternas upplevelse av idrottsavslutet, vilket är 

angeläget i relation till studiens syfte. 

 

5.2.1 Skador leder till avslut 

Andreas karriär var som nämnt tidigare kantad av skador. Det var även en skada som 

ledde till beslutet att avsluta idrottskarriären. Han beskriver det som följer: 

 

”Läkaren sa det att du måste operera och det blir inget mer spel denna säsong och det kom 

som en lättnad faktiskt, jag orkade inte slita på mig själv mer och inte känna att man inte 

räcker till mer. Det var som i (ett tidigare lag), en väldig lättnad att vara skadad, att någon 

annan säger du får inte vara med längre” (Andreas) 

 

Andreas beskriver i citatet ovan att det var en lättnad att någon annan tog beslutet åt 

honom. Vikten av att ha kontroll över avslutet av karriären har belysts i tidigare forskning 

(se tex Stambulova, Stephan & Jäphag, 2007; Stråhlman, 1997). Något som Andreas 

upplevelse går stick i stäv mot, då han upplevde det som en lättnad att beslutet togs av 

någon annan. Kontrollen att själv avgöra när man ska avsluta idrottskarriären eller inte, 

har utkristalliserats som ett mönster även i vår empiri. Alla studiens övriga informanter 

har lyft fram vikten av att sluta på eget initiativ, med Andreas som ett undantag. Lättnaden 

Andreas upplevde kan även förstås mot bakgrund av vederbörandes ”bagage”, vilket 

konstitueras av hans kapitalresurser. Andreas är i sammanhanget resursstark, med sitt 

elitidrottskapital men kanske framför allt det kulturella kapitalet. Denna 

kapitalkomposition ska förstås som att den skapar en bred möjlighetshorisont, där 
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Andreas inte står och faller med idrotten. Det finns således ingen anledning till att uppleva 

oro vid ett eventuellt avslut på idrottskarriären. Genom detta resonemang kan vi förstå att 

Andreas snarare beskrev det som en lättnad, istället för en källa till oro, att bli skadad och 

inte kunna idrotta.    

 

När vi frågade Andreas om han tyckte det var jobbigt efter att beslutet var taget svarar 

han: 

 

”Inte precis efter utan jag var så otroligt less på idrotten… var så otroligt less på livet som 

elitidrottare så det tog ju lång tid innan jag började sakna idrotten. Jag saknade ju inte 

idrotten men det var ett otroligt tomrum, ett hål att fylla liksom så det var inte lätt ändå” 

(Andreas) 

 

Trots att Andreas var trött på livet som elitidrottare upplevde han ändå det som ett stort 

tomrum, som var svårt att fylla. Detta ligger i linje med tidigare forskning som konstaterat 

att avslutet kan upplevas som en befrielse, ifrån den hårda träningen, det inrutade livet 

och ständig fokusering på prestation (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014:104).  

 

Även Per var alltså en av de som tvingades till avslut på grund av skador. Vad Per och 

Andreas har gemensamt är att beslutet att sluta således inte låg i deras egna händer utan 

togs av någon annan, i deras fall en läkare. Deras upplevelse av att beslutet togs av någon 

annan går dock isär. Medan Andreas uppskattade att beslutet kom från någon annan än 

honom själv, var Pers upplevelse något annat:  

 

”Jag hade varit skadad mycket till och från, så kom ju doktorn och sa att nu får det räcka, 

du får inte spela mer. Det var ju sorgligt så någon dag där. Han tyckte att jag skulle sluta 

mitt i säsongen så då sa jag att då gör jag det då. Men sen sa jag att vi slutar efter säsongen 

så då höll jag på säsongen ut. Så det var ju egentligen inte mitt beslut men det var ju dags 

i alla fall. Det hade ju bara varit att skjuta fram det lite grann annars så… tråkigt först att 

inte kunna bestämma, jättekul att kunna fullfölja säsongen” (Per) 

 

Pers idrottskarriär sattes, vilket citatet ovan visar, till slut stopp på grund av skador. Att 

beslutet inte togs på egen hand upplevde Per som problematiskt, men han väljer ändå att 

formulera det som en slags kompromiss, att han kunde påverka beslutet i form av att 
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fullfölja säsongen. En kompromiss vi förstår genom att relatera till den beskrivna vikten 

av att fatta beslutet själv. Tiden efter avslutet beskriver Per som annorlunda och tankarna 

gick enligt följande: 

 

”Det var ju annorlunda efter. Då var det ju ändå så shit vad ska jag göra nu. Då hade jag 

inget svar, vad ska jag göra nu? Vi hade ju pratat många år att jag skulle jobba vidare i 

**** organisation och sådär, det tilltalade ju mig och jag såg inget annat” (Per) 

 

Citatet ovan visar hur Per inte visste vad han skulle göra efter idrottskarriären. Vidare 

berättar han att han inte såg något annat än alternativet att arbeta kvar inom samma 

organisation han varit aktiv inom. Denna snäva möjlighetshorisont, med få alternativ, 

förstår vi genom att se till Pers kapitalresurser. Avsaknaden av högre studier gör att det 

kulturella kapitalet är skralt. Avsaknaden av denna resurs gör att han endast besitter ett 

starkt elitidrottskapital. Detta ger honom resurser vilka erkänns på idrottsfältet, därmed 

blev han hänvisad till en position inom detsamma. Per uppfattade inte några andra 

alternativ utanför idrottsfältet som realiserbara, vilket exemplifieras när han säger ”asså 

jag hade ju ingen utbildning och jag visste inte vad jag ville göra, så då tyckte jag att det 

var en bra övergång liksom”.  

 

Även Linus tvingades avsluta idrottskarriären på grund av skador. I likhet med Per var 

Linus medveten om det stundande avslutet en längre tid. Detta på grund av för många 

skador. Han beskriver det själv såhär:  

 

”Jag var tvungen att sluta efter för många hjärnskakningar, så nä det var ett tufft beslut då 

men det var väl bra att det fick växa fram då tror jag, då hade man tid att bearbeta det” 

(Linus) 

 

Citatet ovan ger en bild av att det var ett tufft beslut att ta, men att skadorna ändå tvingade 

honom att sluta. Vi ser även i citatet hur Linus likt övriga informanter lyfter fram vikten 

av att beslutet inte kommer plötsligt och genom någon annan. Detta menar vi visar hur 

viktigt det var för informanterna att beslutet att sluta låg hos dem själva. Vidare beskriver 

Linus tiden efter avslutet som en jobbig tid: ”Det var väldigt mörkt och tufft”, detta 

föranleddes av de skador Linus ådragit sig under idrottskarriären, som påverkar honom 

än idag.  
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Eriks beslut att sluta menar han var frivilligt, men att det ändå hade föregåtts av skador. 

 

”Det var frivilligt. Men jag hade mycket problem med skador i slutet. Det var väl det som 

var den stora anledningen. Det var mycket en skada så kom jag tillbaka, så spelade jag 2-

3 matcher så kom en annan skada på ett annat ställe och så kom det på ett tredje ställe. Så 

det var jag själv som tog det beslutet. Samtidigt fick jag erbjudande om att jobba som 

tränare i deras ungdomslag” (Erik) 

 

Erik beskriver det i citatet ovan som att beslutet var frivilligt. Han redogör samtidigt för 

att skador ledde till beslutet att avsluta idrottskarriären. Skadorna tolkar vi som att det 

fungerar som en slags vändpunkt, i bemärkelsen att de gradvis får Erik att sluta som 

elitidrottare. Detta kan förklaras med Ebaughs (1988:128) liknelse om ”straws that broke 

the camels back”. Det vill säga, i Eriks fall, att händelserna läggs på hög och leder 

slutligen till det definitiva beslutet att sluta. Att Erik samband med skadorna fick ett 

jobberbjudande kan i liknelsen symbolisera det sista stråt. Eriks övergång till livet efter 

idrottskarriären upplevde han som smärtfri. En förklaring till den smärtfria övergången 

ligger i att Erik fick jobb parallellt med idrottskarriären, ett jobb inom samma idrott han 

verkat, vilket gjorde att övergången blev smidig.  

 

För Robert var det också viktigt att beslutet låg hos honom själv gällande idrottskarriärens 

avslut: ”Jag ville avsluta på en bra nivå och jag ville avsluta utan skada, jag har ett liv 

efteråt”. Robert avslutade idrottskarriären som spelande tränare och blev samtidigt lärare 

på ett gymnasium där han ansvarade för idrotten. Tiden efter avslutet beskriver han så 

här:  

 

”Det är jobbigt, det är svårt när den största passionen man har i livet är borta, så det är 

svårt. Sen får man inte göra det större än vad det är, man får försöka leta vägar, se vad 

som finns framför dig och så får man också bestämma sig, man måste också börja jaga, 

det finns alltid jobb där ute… det man egentligen saknar mest är sina vänner från alla lag. 

De försvann, det är som du blir pensionär och alla dina kollegor försvinner. Det kan bli 

att du har kontakt med en eller två, din samvaro försvinner så du behöver på något sätt 

hitta en ny riktning, sätta ner den och börja om” (Robert) 
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Robert beskriver ovan en tudelad bild av tiden efter avslutet. Samtidigt som han ser 

positivt på att det finns möjligheter i form av jobb, är det ett tomrum som uppstår då både 

idrotten och vännerna i den försvinner. Tomrummet Robert upplever kan tolkas som en 

konsekvens av den höga graden av socialisering det innebär att vara elitidrottare. De 

människor du identifierar dig med och ser som dina vänner finns inom en välavgränsad, 

och väldefinierad grupp, som när du sedan lämnar inte längre tillhör och får ta del av. Att 

lämna gruppen du identifierat dig med under större delen av ditt liv kan därmed göra att 

ett tomrum uppstår. Roberts upplevelse av ett tomrum efter idrottskarriären, har visat sig 

vanligt förekommande även i andra studier, där de lyfter fram att idrottare som förknippat 

sig själva för starkt med rollen som elitidrottare, ofta får problem vid det sedermera 

avslutet (Stier, 2005; Bengtsson & Fallby, 2011). En bild som alltså till en del stämmer 

överens med Roberts beskrivning ovan.   

 

Simon upplevde att det tog längre tid att komma tillbaka från skador och att både huvudet 

och kroppen började säga ifrån: ”Så man kommer upp där 32, 33 och 34, då kände jag att 

nu är både skallen och kroppen ganska klara”. Vidare menar han att det var skönt att 

beslutet låg hos honom, att ingen annan tog beslutet åt honom. Han utvecklar sitt 

resonemang angående avslutet och känslorna kring det nedan: 

 

”För jag känner också att jag var nöjd. Det är värre att sluta när du inte är nöjd. Men jag 

kände bara jag är nöjd med vad jag uträttat, jag kan inte krama mer ur den här kroppen. 

Och när du känner att du har gjort det, då kan du också sluta. Och jag tror att när 

strålkastarljuset som du ändå har på dig, när du kommer ur det så är det många som har 

det jobbigt, har jag fått det förklarat för mig. Men jag vet inte, jag har inte ens reflekterat 

över den punkten” (Simon) 

 

Citatet ovan understryker återigen att Simon var nöjd med vad han uträttat och att han 

inte upplevde idrottsavslutet som något problem, vilket han illustrerar med 

strålkastarljuset. Att han inte ens reflekterade över att det kan bli jobbigt tiden efter, tyder 

på att han var trygg med att avsluta idrottskarriären. Något han bekräftar på frågan om 

han upplevde oroskänslor inför avslutet: ”absolut inte, det var bara skönt”. 

5.2.2 Bonusår 

Maries upplevelse av idrottsavslutet och tiden efter beskrivs i tämligen positiva ordalag. 

När hon själv beskriver utträdet och tiden efter, gör hon det på följande vis: 
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”Nej jag hade inga oroskänslor, men jag hade förmånen att sluta när jag själv ville också. 

Jag kände nog egentligen efter (en stor tävling) att jag var ganska färdig. Sen fick vi barn 

och sen fick jag testa hur det var igen, så fick jag några bonusår och sen var jag superfärdig 

efter (stor tävling). Det är skönt när man får ta det där beslutet själv. Men nä gud, jag 

saknar det inte alls, längtar verkligen inte tillbaka. Och det finns så mycket annat att lära 

sig” (Marie) 

 

Marie upplevde således inga oroskänslor inför avslutet och menar att hon inte heller 

saknar idrotten i efterhand. Mönstret gällande att fatta beslutet själv, återkommer även 

hos Marie.  Hon lyfter fram att det finns så mycket annat utanför idrotten att lära sig, och 

beskriver sammantaget en positiv upplevelse av att lämna idrotten och tiden efter som 

harmonisk. Genom att relatera till Maries kapitalkompositioner kan vi få en förståelse för 

hennes uttryck om att: ”det finns så mycket annat att lära sig”, där det kulturella kapitalet 

tillsammans med elitidrottskapitalet konstituerar en bred möjlighetshorisont där 

alternativen till sysselsättning efter idrottskarriären upplevs som många. 

 

5.2.3 Jobberbjudande leder till avslut 

För Magnus var det inte någon skada som satte stopp för idrottskarriären, istället var det 

ett jobberbjudande han accepterade, vilket ledde till avslut. Han beskriver det själv på 

följande vis:  

 

”Vad som var avgörande var det här jobbet, att den chansen kom då och det passade 

väldigt bra och jag hade kanske kunnat spela ett par år till på den nivån men nu kom den 

här chansen och den ville jag inte missa och då så kände jag väl att nä, då är det bättre att 

sluta nu. Men vändpunkten var egentligen jobbet här, ja nu blir det en ynnest att ha fått 

välja själv och att det inte varit en skada till exempel” (Magnus) 

 

Citatet visar hur Magnus valde att avsluta den idrottsliga karriären och att börja arbeta, 

detta trots att han hade kunnat spela på toppnivå ett par år till. Precis som övriga 

informanter understryks i citatet vikten av att sluta på egna villkor. Magnus beskriver det 

som en vändpunkt, en vändpunkt som ledde till avslut. Tiden efter avslutet upplevde 

Magnus som: ”rätt okej för det var jag väldigt förberedd på”. Att Magnus inte upplevde 

några vidare problem vid övergången från elitidrottsman till livet efter, menar vi beror på 
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de förberedelser han pratar om. Förberedelser i form av att knutit kontakter med 

näringslivsmänniskor och studerat. 

 

5.3 Kvar på idrottsfältet 

Följande avsnitt behandlar vart informanterna hamnade efter elitidrottskarriären. Först 

behandlas de som stannat kvar inom idrottsfältet, därefter följer ett avsnitt om de som 

numera verkar i andra fält. Genom en jämförelse mellan dessa två grupper vill vi förstå 

hur det kommer sig att de positionerar sig som de gör efter avslutad idrottskarriär. Till de 

som stannat kvar inom idrottsfältet hör Simon, Erik och Per. 

 

5.3.1 Kvar inom sin egen idrott 

Simon fick genom kontakter han knutit under idrottskarriären snabbt jobb inom tv-

branschen. Där han arbetade med att kommentera samma idrott han själv varit verksam 

inom. Han berättar att han inte hade någon erfarenhet av detta tidigare, men kände att 

eftersom det handlade om att kommentera ”sin egen sport” så borde det inte vara något 

problem: 

 

”Nu i efterhand tänker jag såhär, fan det var modigt gjort, asså slänga dig in där, på med 

lurar och köra. I efterhand tänkte jag hur vågade jag? Men du kommer tillbaka till 

tryggheten, jag är trygg i det jag pratar om. Och vafan jag kör, jag ser inte så mycket 

hinder. Du börjar ju tänka, vad kan man? Jag kan (sin idrott), där är jag trygg” (Simon) 

 

Citatet visar hur Simon direkt efter avslutet fick ett jobb och att det var självklart för 

honom att stanna inom idrottsfältet. Han resonerade utifrån vad han kunde och kom fram 

till att det var sin idrott han kunde bäst. Vidare menar han att han inte heller fick något 

annat alternativ. Ett resonemang som kan förstås i relation till de kapitalresurser han 

besitter, vilka villkorar Simons möjlighetshorisont. Inom denna ryms de alternativ han 

uppfattar som möjliga, vilket i hans fall är att fortsätta arbeta inom idrotten.  

Erik fick ett jobberbjudande under sin aktiva karriär. Ett jobb inom samma idrott som han 

verkat, och där han är kvar ännu. I citatet nedan ger Erik sin bild av varför han stannat 

inom idrotten: 

 

”Så det kommer bli (idrotten) för hela slanten där med. Det är skitkul. Det är inte samma 

ekonomi som man har haft men det är något jag tycker är kul och brinner för. Jag gör 
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mycket hellre det och tjänar mindre än att gå till ett jobb från 7-5 och tjäna mer. Då gör 

jag hellre något jag tycker är kul” (Erik) 

 

Sett till Eriks kapitalkompositioner är det inte förvånande, menar vi, att han stannade 

inom idrotten. I brist på ett kulturellt kapital, i form av utebliven utbildning, finns Eriks 

resurser övervägande i det elitidrottsliga kapitalet, vilket hänvisar honom till positioner 

inom idrottsfältet. 

 

5.3.2 Elitidrottskapitalet som hinder  

Per diskuterade, vilket nämnts ovan, under karriären alternativet att arbeta vidare inom 

samma klubb han representerade större delen av karriären som aktiv. Efter 

idrottskarriären började han mycket riktigt att arbeta inom organisationen. Per provade 

sammantaget på ett flertal olika positioner inom organisationen, utan att känna att han 

hittade rätt. Han beskriver det som en period då han inte kunde bestämma sig för vad han 

ville göra, och att tankarna gick enligt följande: ”Det här vill jag inte göra, det här vill jag 

göra, jag kunde inte riktigt bestämma mig”. Detta gör att han provar på flertalet olika 

positioner inom organisationen. Pers velande om vad han vill göra, att han inte riktigt 

trivs på någon position, kan tolkas som att elitidrottskapitalet verkar i form av ett hinder. 

Trots att han inte trivdes slog inte tanken honom om att leta efter ett jobb utanför idrotten. 

Valmöjligheterna är villkorade och hänvisar honom till en position inom idrottsfältet. 

Sedermera antog han en position inom organisationen, vilket han beskriver som ett 

misstag: ”Det var en jäkla miss att hoppa på det faktiskt med facit i hand”.  Något som 

ledde till att han inte kunde jobba och ”mådde skit dåligt i sex månader”. I samband med 

detta blev han kontaktad av ett företag utanför idrotten som ville att han ska arbeta hos 

dem. Ett arbete han beskriver som en lärlingsplats och som han trivdes bra på: 

 

”Annars så satt jag bara där och lärde mig saker. Och jag hade ju ekonomi att göra det 

liksom. Det var en toppen tid. Så var jag där i ett år. Men sen så blev det ju på nått sätt 

ändå allvar, man måste ju få in pengar liksom. Och i precis samma frekvens som det så 

fick jag ett erbjudande om att bli tränare i en annan förening” (Per) 

 

Citatet ovan visar att Per trivdes bra när han väl fick ett jobb utanför idrotten. Värt att 

understryka är att det inte är Per själv som aktivt söker jobbet, utan att han istället blir 

kontaktad av företaget som erbjuder honom ett jobb. Citatet visar även hur 
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elitidrottskapitalet, i form av ekonomiska resurser, gav Per möjligheten att kunna testa på 

ett annat arbete utan större ekonomisk ersättning. I slutändan är det dock avsaknaden av 

detsamma som gör att han känner sig tvingad till att se sig om efter något annat. Per dras 

alltså åter tillbaka till idrotten, där han sedan stannar och är kvar idag. Arbetet han har 

idag trivs han med men ångrar ändå att han inte utbildade sig under idrottskarriären. 

Vilket följande citat beskriver:  

 

”Jag ska inte låta präktig, jag är inget bra föredöme men ja, man tänker ju på det nu när 

man slutat. Shit varför gjorde jag inget av det, också önskar jag att man kunde få iväg det 

budskapet till många andra. För då tror jag att övergången till livet efter karriären blir 

mycket, mycket bättre. Det skulle ju vara rena drömmen att ha en färdig utbildning” (Per) 

 

Än idag är han dock osäker på vad han vill arbeta med:  

 

”Skulle du fråga mig om jag skulle göra nått helt annat, vad skulle det vara? Så vet jag 

fortfarande inte. Jag har fortfarande inte hittat ett bra svar till det” (Per) 

 

Att Per fortfarande inte har ett svar på vad han skulle göra om han inte arbetade med 

något inom idrotten, skulle kunna vara ett uttryck för hur elitidrottskapitalet verkar som 

ett hinder. På så vis att när en resurs helt dominerar, i Pers fall elitidrottskapitalet, 

försvinner andra alternativ som realiserbara. Trots att Per arbetat utanför idrotten ser han 

ändå inte detta som en utväg från idrottsfältet, utan frånvaron av andra kapitalresurser gör 

att han har svårt att klippa de band som knyter honom till idrottsfältet. 

 

5.4 Lämnat idrottsfältet 

Följande avsnitt behandlar de som lämnat idrottsfältet. 

 

5.4.1 Idrotten inget alternativ 

Magnus fick som nämnt tidigare ett jobberbjudande medan han var aktiv som han tackade 

ja till. Jobbet var inte idrottsrelaterat. Vi frågade honom ifall han var intresserade av att 

jobba inom idrotten, varpå han svarade:  

 

”Nä inte alls, väldigt oattraherad av det, jag arbetar en del för en förening fortfarande, 

som rådgivare till dem men det är på den nivån. Jag gillar ju idrotten såklart, jag tycker 
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det är en jätteintressant värld på många sätt men på sin höjd som vad ska man säga på 

styrelsenivå eller som nu rådgivare till styrelsen, jag vill inte i hallen så att säga. Absolut 

inte ta på mig overallen igen och gå ner till hallen och vara tränare, det skulle jag inte 

kunna tänka mig, inte alls” (Magnus) 

 

I citatet ovan gör Magnus gällande att det aldrig var något alternativ för honom att stanna 

inom idrotten. Det ”naturliga” för Magnus var istället att ta klivet ifrån idrotten till ett 

annat fält. Tillträdet till ett annat fält, det vill säga möjligheten till ett jobb utanför idrotten, 

ska ses mot bakgrund av vederbörandes kapitalkompositioner. Genom de kapitalresurser 

Magnus besitter, ges han tillträde till andra fält. Anledningen till att Magnus befinner sig 

långt ifrån idrottsfältet, förstår vi genom att se till hans kulturella kapital. Något han 

förvärvat genom sina föräldrar som båda har akademiska utbildningar samt genom den 

utbildning han själv läst, om än ofullständig. Den ofullständiga utbildningen ska ändå 

förstås som att den ger honom en resurs, vilken går att växla in på ett annat fält. För 

Magnus styrde skolan valet av klubb han skulle representera en bra bit in i karriären: ”Så 

jag valde skolan och sen kollade jag vad det fanns för klubbar där”. Detta exemplifierar 

hur utbildningsmöjligheter hade högre prioritet än idrotten, i början av Magnus 

idrottskarriär. Mot denna bakgrund är det således inte anmärkningsvärt att de mest 

attraktiva jobbalternativen för Magnus låg utanför idrottsfältet. Något vi förstår genom 

att relatera till vederbörandes kapitalresurser där det kulturella vinner gehör gentemot 

elitidrottskapitalet.  

 

Jobberbjudandet fick Magnus genom kontakter han knutit under idrottskarriären. Han 

menar själv att en viktig framgångsfaktor för att klara övergången till livet efter 

idrottskarriären var att ta vara på de människor du som elitidrottare kommit i kontakt med: 

”De personerna man kommer i kontakt med som elitidrottsman och kvinna det tar ett 

arbetsliv att komma i kontakt med de personerna annars, om du ens gör det”. Vidare 

menar han att det är synd att så få utnyttjar denna chansen då: ”Det är ju den absolut 

enklaste vägen att gå”. Citatet säger implicit att många inte ser de möjligheter dessa 

kontakter kan ge, medan det för Magnus var något självklart att se dessa kontakter som 

möjliga framtida resurser. 
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5.4.2 Elitidrottskapitalet som resurs 

Robert å sin sida har haft flertalet olika jobb efter idrottskarriären. Sista året som aktiv 

kombinerade han idrotten med ett jobb som lärare på ett idrottsgymnasium, med 

inriktning mot samma idrott inom vilken han själv utövat. Samtidigt som han var spelande 

tränare i det laget han representerade. Vi frågade honom hur det kom sig att han hamnade 

där: 

 

”Nä jag ville hem och det blev enkelt att applicera in (sin idrott) då. Jag gör något jag kan 

så att för mig blev det enkelt, spelande tränare du har på något sätt samlat all kunskap 

från klubblag och landslag och det vill du applicera in och sen vill du utbilda ungdomar 

och det var ganska enkelt att applicera in allt du gjort och kan” (Robert) 

 

Citatet illustrerar hur Robert använde de resurser han erhållit genom idrottskarriären, 

d.v.s. elitidrottskapitalet. Detta gav honom möjlighet att påbörja en parallell karriär som 

lärare på ett idrottsgymnasium, tack vare de kunskaper han ackumulerat under 

idrottskarriären. Omständigheter ledde till att Robert inte kunde vara kvar på 

idrottsgymnasiet och tvingades därmed söka nytt arbete. Därefter har han haft flertalet 

olika sysselsättningar. Gemensamt för dem är att de alla på ett eller annat sätt har 

anknytning till idrotten, förutom det arbete han har idag. Han lyfter fram fördelen med att 

varit en elitidrottsman och att det inger förtroende: ”som före detta elitidrottsman är det 

ganska lätt att knacka på och prata för du är förtroendeingivande och så”.  Kontakter han 

knutit under karriären kom även till nytta då han tog över ett gym: 

 

”Gymmet var ganska enkelt då ska man ju sätta ett team med receptionister, personliga 

tränare, och alla dem som håller passen. Då var det enkelt, då tog jag bara folk från 

idrottslivet” (Robert) 

 

Citatet ovan illustrerar återigen hur elitidrottskapitalet kan verka som en möjlig resurs. I 

detta fall använde Robert sig av kontakter han knutit upp under åren som elitidrottare, för 

att sedan nyttja dem som en resurs i förverkligandet av olika projekt.  

Även för Marie, som står med ett ben i idrottsfältet, har elitidrottskapitalet fungerat som 

en resurs. Vilket hennes svar på frågan huruvida hon har haft nytta av saker hon lärt sig i 

idrotten ger sken av:  
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”Ja jättemycket, men det är också för att jag just nu jobbar med saker där jag får intressera 

mig för vad jag faktiskt gjort. Jag menar speciellt den här ledarskapsutbildningen som vi 

kör lite olika upplägg men ledarskap. Och det här att jobba mot prestationer och där har 

man ju jättemycket som man bara direkt kan använda sig av i vad man än gör” (Marie) 

 

Citatet ovan visar hur Marie har nytta av vad hon lärt sig som elitidrottare, vilket hon kan 

applicera på sitt nuvarande arbete. Detta visar hur elitidrottskapitalet verkar som en resurs 

i form av kunskaper. Ett ytterligare exempel på hur elitidrottskapitalet verkar som en 

resurs för henne är ett projekt där hon nyttjar sitt namn för att sälja idrottsrelaterade 

produkter. I det senare fallet använder hon alltså sitt namn som varumärke, vilket är 

möjligt genom hennes elitidrottskarriär, som förknippar hennes namn med framgång och 

status. 

Linus har även han, lämnat idrotten bakom sig och arbetar idag med investeringar av olika 

slag. Ett jobb som blivit möjligt tack vare de ekonomiska resurser han förvärvat under 

elitidrottskarriären. Han är nöjd med arbetet då han får träffa många drivna entreprenörer 

som har en stor passion för vad de gör vilket han tycker är utvecklande och stimulerande. 

För Linus är det alltså elitidrottskapitalet, med förstärkning av ekonomiska resurser, som 

öppnat dörrar in på andra fält än idrottens. Detta visar hur elitidrottskapitalet ensamt, kan 

fungera som konvertibel resurs för att ta sig ifrån idrottsfältet. 

 

5.4.3 Vidareutbildning som ett självklart alternativ 

Andreas började i sin tur arbeta i en butik som säljer idrottsutrustning och kläder för att 

strax därefter börja studera. Detta beskriver han enligt följande: 

 

”Så jag sökte in på utbildningen för att det var ett spännande jobb, jag hade sparat ihop 

lite pengar och jag hade hyfsade betyg så jag hade möjligheten att välja en utbildning som 

jag tycker verkar rolig” (Andreas)  

 

Citatet visar hur Andreas haft utbildning som ett realiserbart alternativ efter karriären. 

Han menar vidare att de ”hyfsade” betygen tillsammans med pengar han sparat ihop 

möjliggjorde att han dessutom hade flera alternativ i valet av utbildning. Detta kan förstås 

som att Andreas kulturella- samt elitidrottsliga kapital samverkar, och tillsammans 

konstituerar dessa valmöjligheter. I Andreas fall ser vi hur elitidrottskapitalet främst 

verkar genom att ge honom ekonomiska möjligheter att studera. Att Andreas inte valde 
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att stanna inom idrottsfältet, och att elitidrottskapitalet istället möjliggjorde en väg 

därifrån, ska även förstås med bakgrund av hur less han var på rollen som elitidrottare, 

vilket gjorde att andra alternativ hamnade i strålkastarljuset. 
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6 Slutdiskussion 

Första frågeställningen gällde hur elitidrottare erfar övergången från en aktiv till en icke-

aktiv idrottskarriär. Resultat- och analysavsnittet ovan visar att informanternas 

upplevelser skiljer sig åt. Något som visade sig viktigt för upplevelsen av själva 

idrottsavslutet var graden av självbestämmande gällande beslutet att avsluta 

idrottskarriären. Ett resultat som ligger i linje med vad tidigare forskning visat 

(Stråhlman, 1997). Även om beslutet togs av någon annan hittade till exempel Per ett sätt 

att formulera det som ett slags kompromiss. För Andreas var det istället en lättnad att 

beslutet togs av någon annan. Andreas lättnad och lugn inför livet efter idrottskarriären 

har vi förstått genom att relatera till vederbörandes kapitalkompositioner, vilka gör 

honom resursstark i form av det kulturella kapitalet samt elitidrottskapitalet. Noterbart är 

att ingen av studiens deltagare beskrev avslutet som speciellt jobbigt. Istället var det tiden 

efter i anslutning till avslutet som främst Linus och Robert upplevde som problematisk. 

Linus hade problem med skador även efter avslutet vilket påverkade honom negativt 

medan Robert upplevde ett socialt tomrum efter avslutet. Upplevelserna av övergången 

beskrivs sammantaget som relativt goda. 

 

Vi har även kunnat visa skillnader i kapitalkompositioner mellan de som upplevde oro 

inför livet efter idrottskarriären och de som inte gjorde det. I de fall idrottsavslutet var 

förknippat med oroskänslor kunde vi visa att graden av oro var avhängigt informanternas 

kapitalkompositioner, där de resurssvaga tenderade att uppleva mer oro än de 

resursstarka.    

 

Marie visade hög grad av medvetenhet om livet efter idrottskarriären och var den enda av 

studiens informanter som studerade vid sidan om under hela idrottskarriären. 

En medvetenhet vi förstår genom att se till hennes för studien unika kapitalkomposition. 

Denna utgjordes av, förutom elitdrotts- och kulturellt kapital, även ett nedärvt kulturellt- 

men framför allt nedärvt elitidrottskapital.  

 

Den andra frågeställningen handlade om hur vi kan förstå vart de positionerar sig på 

arbetsmarknaden, efter idrottskarriären. Med hjälp av de för föreliggande uppsats 

teoretiska begreppen, elitidrottskapital, kulturellt kapital samt fältbegreppet, har vi kunnat 

förstå informanternas handling bortom den vardagsmässiga förståelsen. Det visade sig att 

kapitalkompositionerna spelade roll vad gäller vilka handlingsmöjligheter som stod 
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informanterna till buds, där handlingsmöjligheterna tog form av respektive informants 

möjlighetshorisont. 

Gemensamt för de som stannat kvar i tydligt idrottsrelaterade yrken efter idrottskarriären, 

är deras kapitalkompositioner. Simon, Erik och Pers tillgångar finns framför allt i 

elitidrottskapitalet, vilket resultaten ovan visar, och hänvisar dem till positioner inom 

idrottsfältet. Resultaten ovan har även visat hur elitidrottskapitalet kan fungera som resurs 

för att få arbete inom idrottsfältet, men även som i Pers fall, hur det kan verka som ett 

hinder för att lämna fältet. 

 

Vi har även sett hur olika kapitalkompositioner hänvisar informanterna till olika 

positioner utanför idrottsfältet. Andreas, Magnus och Marie besitter alla tre både 

kulturellt- samt elitidrottskapital vilket konstituerar en bred möjlighetshorisont, genom 

vilken vi förstår hur deras resurser vinner erkännande och inträde på andra fält. Linus och 

Robert exemplifierar hur elitidrottskapitalet först och främst verkat som resurs. Framför 

allt är det de ekonomiska resurserna, vilka förvärvats undre idrottskarriären, som 

möjliggjort deras utträde från idrottsfältet, men även, som tydligast i Roberts fall, de 

sociala kontakter och förtroende som ackumulerats genom elitidrottskapitalet.  

Elitidrottskapitalet kunde även verka som ett hinder, vilket var fallet för Per. Trots att han 

en gång lämnat idrottsfältet och trivdes med det, drogs han tillbaka till detsamma. Detta 

förstår vi som att elitidrottskapitalet är starkare och trumfar det kulturella kapitalet.  Pers 

möjligheter konstitueras därmed av elitidrottskapitalet vilket gör att de realiserbara 

alternativen för honom ligger inom idrottsfältet. Något vi tolkar som att individen trivs 

bäst i de miljöer där den känner sig hemma och är trygg i, d.v.s. där den ”trivs som en 

fisk i vattnet” (Bourdieu & Wacquant, 1992:127). 

 

De två som tagit sig längst bort ifrån idrottsfältet är Magnus och Andreas. I Magnus fall 

är det framförallt det kulturella kapitalet som positionerar honom långt från idrottsfältet, 

medan det i Andreas fall, är det kulturella kapitalet men även hans negativa upplevelser 

av idrottskarriären bör vägas in i förståelsen av att han positionerar sig utanför 

idrottsfältet. 

 

Resultaten ovan har belyst hur skador flyttar fokus från idrotten till livet utanför. Genom 

att relatera till vederbörandes kapitalresurser har vi visat hur en del alternativ ter sig mer 

attraktiva än andra, i detta fall alternativ till jobbmöjligheter utanför idrottsfältet. Linus 
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möjlighet till dubbla karriärer förstår vi som att elitidrottskapitalet konverterats till en 

legitim kapitalsort, vilket öppnat dörrar in till andra fält. 
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7 Härifrån och framåt 

Föreliggande uppsats har framför allt bidragit till förståelsen kring vart före detta 

elitidrottare positionerar sig efter idrottskarriären. Ett sätt att ta studien vidare hade varit 

att genomföra en kvantitativ studie med ett större antal informanter. På så vis hade det 

varit möjligt att ta analysen vidare och undersöka huruvida det skiljer sig åt mellan olika 

idrotter. Finns det skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare, och hur kan vi 

i så fall förstå detta?     

 

I en framtida studie skulle det även vara intressant att föra in genusaspekten. Detta för att 

undersöka huruvida kön påverkar avslutningsprocessen men även om det finns skillnader 

i vart du positionerar dig på arbetsmarknaden beroende på kön. Föreliggande studie 

saknar empiriskt stöd för att kunna undersöka frågan, därav skulle en studie som 

behandlar könsaspekten bidra till en bredare kunskap om avslutet för elitidrottare. I 

föreliggande studie lyckades till exempel Linus konvertera elitidrottskapital med hjälp av 

framför allt de ekonomiska resurser han erhållit under elitidrottskarriären. Påstå att 

kvinnor tjänar mindre än män är väl knappast något kontroversiellt, genusperspektivet 

skulle därmed ge möjligheter att undersöka andra konverteringsstrategier för att lämna 

idrottsfältet. Marie var studiens enda kvinna, och var den enda som studerade under hela 

idrottskarriären, något som pekar på att situationen kanske är en annan för kvinnliga 

elitidrottare och bör undersökas närmre. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Bakgrundsfaktorer 

 Hur såg din barndom ut? 

 Geografisk plats 

 Intressen 

 Hur upplevde du din skolgång? 

 Utbildningsnivå 

 Berätta om din familj 

 Utbildningsnivå 

 Arbete 

 Vart kom intresset för idrott ifrån? 

Vägen till eliten 

 När bestämde du dig för att satsa på en enskild idrott? 

 Varför? 

 Andra alternativ? 

 Mål med idrotten? 

 Varför tror du att just du blev framgångsrik inom din idrott? 

 Vilka andra intressen hade du bredvid idrotten? 

Livet som elitidrottare 

 Beskriv hur din vardag som aktiv elitidrottare såg ut. 

 Berätta om ditt bästa respektive sämsta minne från idrottskarriären? 

 Ge exempel på saker känner du har försakats genom att satsa på din idrott? 

 Exempel på saker du känner att du vunnit genom att satsa på din idrott? 

 Hur såg ditt sociala liv ut, utanför idrotten? 

 Vilka människor omkring dig har varit viktiga under din karriär? 

 Hur var upplevelsen av stöd från de lagen/klubbar du företrätt? 

 Landslaget 

 Hur skulle du sammanfatta din karriär? 

Utträdesfasen 

 Ge exempel på några händelser som gjorde dig påmind att den aktiva karriären 

hade ett slut 

 Berätta om hur dina tankar gick angående att den aktiva karriären hade ett slut 

 Förberedde du dig på något vis för livet efter karriären? 



  
 

II 

 Berätta om när du faktiskt bestämde dig för att sluta. 

 Vilka var orsakerna till att du slutade? 

 Frivilligt eller ofrivilligt? 

 Hur reagerade din omgivning på att du skulle sluta? 

 Hur skulle du beskriva perioden efter att du bestämt dig för att sluta? 

 Vilka personer var betydelsefulla för dig under denna period? 

Livet som före detta elitidrottare 

 Hur upplevde du den första tiden efter att du slutat som aktiv? 

 Känner du att du har haft nytta av saker du lärde dig under den aktiva karriären, 

nu i livet efter idrottskarriären? 

 Hur ser ditt liv ut idag? 

 Umgänge 

 Intressen 

 Arbete 

 Vilka råd skulle du ge till dagens elitidrottare för att de ska klara övergången så 

bra som möjligt? Vad ska de tänka på? 

 


