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Abstract 
 

This study used a qualitative interview design to explore the experiences of seven 

Swedish female elite athletes and their career retirement. The athletes were engaged in 

three different sports; track and field (athletics), handball and golf and five of them are 

former professional or semi-professional athletes. The process of their athletic role exit 

was based on the theoretical findings of Ebaugh (1988) and her four phases: First Doubts, 

Seeking Alternatives, The Turning Point and Creating the Ex-Role. The findings reveal 

that for these female former elite athletes Seeking Alternatives already starts before the 

First Doubts and that possibly the athletes at an early stage have insights of the 

discontinuity of their athletic career. The importance of transferring their role residual to 

future paths in life was stressed among the female athletes in order to be able to have a 

smooth transition process. Furthermore, gender issues were discussed indicating the 

emergence of family life and lesser financial support than male athletes to be factors of 

importance for positive adaptation to the role exit as well as the awareness of Seeking 

Alternatives. In general, the results suggests that the athletes did not experience as severe 

difficulties in the role exit process as much earlier research indicates.    
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Förord 
 

Upprinnelsen till denna uppsats började i caféet på högskolans bibliotek. Vi träffades en 

sen eftermiddag och hade egentligen aldrig tidigare pratat med varandra mer än någon 

minut. Vi dryftade våra tankar och idéer om ämnen inför c-uppsatsen. Rätt så snabbt 

upptäckte vi vårt gemensamma intresse för karriäravslut och även idrott. Det blev ett 

samtal som varade över en timme. Redan då ledde vårt resonerande till intellektuell 

inspiration och öppenhet. Under uppsatsens gång har denna positiva kommunikation 

fortsatt och denna studie hade inte kunnat fullföljas utan vårt goda samarbete. 

 

Vi har även fått inspiration och kött på benen av två föreläsningar arrangerade av 

Smålandsidrotten. De handlade om jämställdhet inom idrotten och de negativa aspekterna 

av att vara fotbollsproffs. Dessutom fördjupades våra kunskaper genom de föreläsningar 

som Jesper Andreassons kurs om idrott, identitet, ideal och lärande bidrog med.  

 

Vi vill tacka vår handledare, Philip Lalander, för hans konkreta idéer och förslag samt 

hans respektfulla engagemang fullt av intresse, klokhet och noggrannhet. Ett tack vill vi 

även rikta till Jesper Andreasson, Melker Labory och Carl Hult för deras insatser. Jesper 

för sin entusiasm och för att han tagit sig tid, Melker för den uppiggande intellektuella 

inspirationen under hösten och Carl för att han fått oss att förstå det akademiska språket. 

 

Allra mest vill vi tacka våra sju informanter för att de har tagit sig tid och med intresse 

och inlevelse deltagit i vår studie. Ett tack även till de personer som har bidragit med den 

välbehövliga kontakten med våra intervjupersoner. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive, Åsa och Sara, för deras stöd och 

förståelse. 

 

Fredrik Billgren och Peter Brändström 

Kalmar 
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1. Inledning 
 

 
Det är för det första en livsstil som man har hållit på med under otroligt många år, ett väldigt 

speciellt liv, att tänka i de banorna vad man ska träna, hur mycket man tränar och hit och dit och 

det kan bli en liten tomhet efter. Sen lite det här med hela ens identitet. Man har ju varit väldigt 

kopplad till vad man gjort på idrottsbanan och plötsligt så står man och ska fundera på vad jag ska 

göra med resten av mitt liv och inser även ifall man varit väldigt duktig på idrott så är man tio, 

femton år efter sina jämnåriga i yrkeslivet och där har jag däremot ju noll mot ens konkurrenter, 

eller vad ska man säga, ens jämnåriga, de har ju jobbat under alla dessa år istället. Plötsligt vet 

man inte riktigt, det är en svår, framförallt en svår process att veta riktigt vad som ska fylla det här 

tomrummet på något sätt. 

 

Ovanstående citat härstammar från en intervju med en av våra informanter som under 

tretton år kunde leva på sin idrott. Dessa år präglade hennes vardagsliv. Från ett liv 

kännetecknat av rutiner och vanor, mål och prestationer står hon inför utmaningen att 

hantera övergången till ett mer normalt yrkesverksamt liv. 

 

I denna uppsats ligger fokus på hur kvinnliga före detta elitidrottare hanterar sitt 

karriäravslut och hur den processen ser ut. Att vara elitidrottare är en fas i livet som 

förändras med tiden och innehåller både en början och ett slut. Ett rollinträde sker när 

man går in i rollen som elitidrottare och ett rollutträde inträffar när man avslutar sin 

aktiva karriär. För att förstå denna process kommer vi att använda oss av Helen Fuchs 

Ebaughs (1988) teorier om rollutträden. Andra viktiga teorier för uppsatsen är roller, 

identitet, senmodernitet och genus. 

 

Denna övergångsprocess har väckt uppmärksamhet i massmedia. Framförallt då 

elitidrottare har haft problematiska upplevelser i övergången. Flertalet elitidrottare har 

beskrivit en känsla av tomhet och nedstämdhet efter deras karriäravslut. En händelse som 

fick stor massmedial uppmärksamhet var brottaren Mikael Ljungbergs självmord. Han 

hamnade i en djup depression efter att ha tvingats sluta med brottningen på grund av 

upprepade axeloperationer och enligt hans vänner oroade han sig för livet efter 

brottarkarriären (Aftonbladet 18 november, 2004). I och med Ljungbergs självmord 

bildade tre före detta elitidrottare (friidrottaren Linda Haglund, cyklisten Michael 
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”Roddarn” Andersson och brottaren Martin Lidberg), Polus, ett nätverk för elitidrottare 

som får problem efter karriären (Göteborgsposten 25 december, 2007). Även utanför 

Sverige har aktiva åtgärder tagits för att underlätta övergången till ett liv utan 

elitidrottsutövande. Internationella olympiska kommittén (IOK) och det internationella 

rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco startade år 2005 ett 

karriärplaneringsprogram för elitidrottare, Athlete Career Programme (ACP), som finns i 

ett tjugotal länder. Programmet hjälper idrottaren att hitta och tillvarata sina förmågor och 

sedan praktiskt tillämpa dem på sin framtida karriär i arbetslivet (Adeccos internationella 

hemsida).  

 

Elitidrottarnas hantering av karriäravslutet och övergången till en annan karriär har även 

uppmärksammats i den akademiska forskningen. Dock är forskningen om kvinnliga 

elitidrottares avslut av karriären ringa. I en avhandling för drygt tio år sedan betonades 

såväl den bristande forskningen inom detta område som frånvaron av argument om varför 

kvinnor har förbisetts inom detta ämne (Stråhlman 1997: 59). Elva år senare påpekas 

denna frånvaro återigen i ännu en avhandling. ”The majority of the sport retirement 

research has focused on male professional athletes, traditionally those in the popular 

spectator sports. Yet, the process of leaving sport applies to thousands of individuals, 

both male and female, who engage in competitive sport. To date very little consideration 

has been given to the retirement experiences of female athletes.” (Gilmore 2008: 1) I 

Sverige har inte någon studie gjorts som enbart handlat om kvinnliga elitidrottare och 

deras karriäravslut. Denna ringa forskning har legat till grund för att enbart fokusera på 

kvinnliga karriäravslut i denna uppsats.   

 

Delar av uppsatsen har fördelats mellan de två författarna. Fredrik stod för insamlandet 

och skrivandet av tidigare forskning och genus och Peter för insamlandet och skrivandet 

av metod samt senmodernitet. Dock har vi hela tiden diskuterat olika begrepp 

sinsemellan och fungerat som ”bollplank” för varandra. Intervjuerna delades upp på det 

sättet att vi gjorde varsin ansikte mot ansikte intervju och skötte varannan telefonintervju 

(se metodavsnittet i denna uppsats för mer detaljerad information). Övriga delar av 

uppsatsen har i stort sett utförts gemensamt. Slutligen har uppsatsen redigerats 

tillsammans för att försöka utveckla ett enhetligt språk. 



 

   7 

I nästföljande avsnitt kommer syftet att redogöras. Därefter redovisas tidigare forskning, 

följt av metod, material och urval. I avsnitt fyra förklaras de teoretiska perspektiv som 

kommer att utgöra grunden i denna uppsats. Slutligen presenteras resultaten och analysen 

med en avslutande diskussion.  

 

1.1 Syfte  
  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga före detta elitidrottare upplever 

och hanterar processen att avsluta sin idrottskarriär. Genom att undersöka deras 

subjektiva upplevelser av karriäravslutet är vår förhoppning att kunna urskilja olika faser 

i karriärövergången. 

 

1.2 Frågeställningar 

 
 Hur hanterade informanterna övergången från elitidrottsrollen till sin nuvarande 

roll? 

 

 Vilka faser går att urskilja i karriäravslutet? 

 

 Hade informanternas kön någon inverkan på deras karriäravslut och i så fall på 

vilket sätt? 

 

För att uppnå detta syfte och kunna besvara frågeställningarna har vi valt kvalitativa 

metoder och använt oss av teorier om rollutträden, genus och senmodernitet.  
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2. Tidigare forskning 
 

I flera decennier har det internationellt forskats på hur elitidrottare hanterar sina avslut 

och lämnar elitsatsandet bakom sig. Denna förändringsprocess från att vara elitidrottare 

till att gå in i en ny fas i livet har intresserat flera olika vetenskaper. Det är framförallt 

forskare i psykologi och idrottsvetenskap som har gjort studier inom området, men ämnet 

har även väckt intresse inom sociologi och pedagogik. Dock har forskningen varit 

fokuserad på män.  

 

I senare studier (från slutet av 80-talet och framåt) har kvinnor inkluderats i vissa studier. 

I två olika studier intervjuades kvinnliga före detta elitgymnaster (Dacyshyn & Kerr 

2000; Lavallee & Warriner 2008). Över 75 % av dessa upplevde att övergången till andra 

skeden i livet var problematiskt och ledde till identitetsförlust, fysiska förändringar samt 

en känsla av tomhet och frustration. Ett flertal andra studier visar på att före detta 

elitidrottare i samband med sitt karriäravslut genomgår traumatiska upplevelser såsom 

chock, förvirring, förnekelse och depression (Blinde & Stratta 1992; Fortunato & 

Marchant 1999).  

 

Emellertid behöver inte karriäravslut uteslutande vara problematiska (Allison & Meyer 

1988; Stier 2005; Stråhlman 2006; Kadlcik & Flemr 2008). Allisons och Meyers studie 

var kvalitativ och byggde på omfattande frågeformulär som besvarades av tjugo 

kvinnliga före detta professionella tennisspelare. Deras resultat pekade på att idrottarna 

inte tyckte att deras karriäravslut var traumatiskt, utan att det istället var en möjlighet till 

att på nytt skapa en traditionell rollidentitet och livsföring (Allison & Meyer 1988). 

Likaså den svenske sociologen, Stier, studerade åtta före detta elittennisspelare, och det 

rollutträde som de gör genom att lämna sin professionella karriär och ATP-touren
1
. I 

denna kvalitativa intervjustudie beskrivs det hur de upplevde blandade känslor, både sorg 

och saknad efter karriärens slut, men även en tillfredsställelse över sina idrottsliga 

prestationer. Stier använder sig av Ebaughs fyra stadier av rollutträde för att tydliggöra 

deras process. Han kom fram till att utträdet är en gradvis övergångsfas som innehåller 

psykologiska och sociala omställningar samt ett identitetssökande för de före detta 

                                                 
1
 Association of Tennis Professional, den internationella tennistouren. 
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elitidrottsmännen. Stier fann dock att det även var en känslomässig och existentiell 

utmaning för tennisspelarna att hantera detta, och inte lika problemfyllt och laddat som 

många tidigare studier påvisat (Stier 2005). Pedagogen Stråhlman kom i sin kvantitativa 

studie baserad på 1225 (24 % kvinnliga) tidigare elitaktiva fram till att få hade problem 

med utträdesprocessen (Stråhlman 2006). Kadlciks och Flemrs studie byggde på 

intervjuer med sex manliga och fem kvinnliga före detta elitidrottare i olika idrotter. 

Forskarna fann att flera faktorer var betydelsefulla för en lyckad övergångsprocess, 

framförallt signifikanta andra och olika hanteringsstrategier (coping strategies). Den 

viktigaste strategin visade sig vara att ha ett fortsatt engagemang i idrottsvärlden (Kadlcik 

& Flemr 2008).  

 

Att hantera övergången från elitidrottare till andra faser i livet och vilka faktorer som 

påverkar denna passage har fångat många forskare. Sinclair och Orlick (1993) hävdar att 

de som uppnått sina idrottsliga mål har lättare att klara av förändringen som väntar. 

Likaså tydliga yrkesmål påverkar processen positivt (Perna, Ahlgren & Zaichkowsky 

1999). Stråhlmans avhandling, Elitidrott, karriär och avslutning (1997), bekräftar vikten 

av uppnådda idrottsliga mål och yrkesrelaterade mål, även om de flesta av de tjugosju 

(elva kvinnliga) före detta elitidrottsutövarna hade en yrkesroll redan under elitkarriären. 

Andra omständigheter som inverkar, enligt Stråhlman, är relationer till familj och vänner.  

I Erikssons C-uppsats i sociologi (Eriksson 2005) visas betydelsen av de sociala 

relationerna. Det är en kvalitativ studie bestående av fem manliga intervjupersoner, i 

vilken tre av informanterna hade problem, till exempel självmordstankar, med att anpassa 

sig till livet utan elitidrotten. Uppsatsens slutsats är att möjligheterna till ett lyckat och 

problemfritt hanterande av karriäravslutet minskar om elitidrottsmännens sociala 

relationer främst varit inom elitidrotten (Eriksson 2005). Både Eriksson och Stråhlman 

lägger även vikt vid mer individuella faktorer såsom till exempel identitet och 

jaguppfattning och finner att om dessa är starkt kopplade till elitidrotten påverkar det 

anpassningen till en ny karriär på ett negativt sätt. Även internationell forskning påvisar 

att en stark identifiering med idrotten leder till en besvärligare omställning, både 

emotionellt och socialt (Lally 2007; Gilmore 2008). I djupintervjuer med tre kvinnliga 

och tre manliga informanter kommer Lally fram till att deras starka identifiering med sina 
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idrottsliga mål påverkade deras identitet vid utträdesprocessen. De individer som 

påbörjade en förändring av sin självuppfattning, i form av en minskad identifiering med 

idrottsrollen, hade mindre besvär att hantera sitt idrottsavslut (Lally 2007). Gilmore 

samlade in enkäter
2
 från nittiotvå kvinnliga före detta elitidrottare och i steg två av 

hennes avhandling gjorde hon djupintervjuer med tjugonio av dessa. Både enkäterna och 

intervjuerna visade att athletic identity
3
 var den faktor som tydligast påverkade 

utträdesprocessen. Ju högre grad av athletic identity som individen hade desto svårare var 

det att hantera karriäravslutet (Gilmore 2008). 

 

Den tidigare forskningen visar på att det inte finns någon entydighet i om man får 

svårigheter vid sitt karriäravslut eller ej som elitidrottare. Att det är en intressant process 

som äger rum när man lämnar idrotten verkar dock vara en rådande ståndpunkt. De 

senaste årens forskning har fokuserat på processen i sig och vilka faktorer och strategier 

som påverkar den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Gilmore använder sig av Taylors och Ogilvies (1994; 2001) idrottspsykologiska modell om att anpassa sig 

till att avsluta elitidrottskarriären. Även Schlossberg (1981) och Stambulova (1997; 2003) har utvecklat 

psykologiska modeller som används i forskning om idrottares avslut och övergångsprocesser.  

3
 En idrottsidentitet (författarnas översättning) innebär att man starkt förknippar sig med sin idrott. Detta 

kan i sin tur leda till problem i olika övergångar i karriären, bland annat när man avslutar sin idrottskarriär. 

Brewer, Van Raalte, och Linder har utvecklat en enkät (AIMS) med tio påståenden som mäter graden av 

athletic identity (Brewer, Van Raalte, & Linder 1993).  
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3. Metod och material 
 

Metod är ett viktigt redskap som används i forskning och olika studier för att komma 

närmare en kunskap och förståelse av olika förhållanden och företeelser. I vår uppsats har 

vi använt oss av kvalitativ metod för att försöka förstå och ta del av subjektiva 

upplevelser. Denna metodform kännetecknas av att forskaren försöker se tillvaron utifrån 

de undersöktas situation och perspektiv (Holme & Solvang 1997: 92). Vi har valt att göra 

kvalitativa intervjuer. Intervjuer ger en större möjlighet till närhet för att på så sätt kunna 

ta del av de undersökta personernas subjektiva värld och upplevelser. För att försöka 

förstå olika individers reaktioner och resonemang eller för att ha en möjlighet att uppfatta 

varierande handlingsmönster är kvalitativa studier motiverade (Trost 2005: 14). 

Kvalitativ metod kännetecknas dessutom av kunskap i form av beskrivning och 

förståelse, till skillnad från kvantitativ metod som vill beskriva och förklara (Holme & 

Solvang 1997: 78).  

 

Vår intervjuguide innehöll inga i förväg formulerade frågor utan hade istället formen av 

en mall, en intervjuguide, med en lista över frågeområden (se bilaga 1). Innehållet och 

ordningen strukturerade vi upp utifrån våra teorier. Vi lät den intervjuade i möjligaste 

mån styra ordningsföljden. För att intervjun ska bli så naturlig och lik ett samtal som 

möjligt behöver intervjuarens guide vara internaliserad och sitta i ryggmärgen (Trost 

2005: 50). Därför ägnade vi initialt mycket tid åt att förstå våra teoretiska perspektiv samt 

gjorde en testintervju med en kvinnlig före detta idrottare. Trost vill varna för att 

intervjuguiderna inte får vara alltför detaljerade (ibid). Istället är det bättre att ha med 

stora frågeområden och inte alltför många eftersom intervjuaren bör komma ihåg alla 

frågeområden (ibid).  

 

Det är inte bara varje intervju som är en process utan hela intervjuserien är det och 

kännetecknas av korrigeringar (ibid: 51.). Trost poängterar vikten av att det är klokt att se 

över intervjuguiden efter den första intervjun (ibid). Det kan hända att den behöver 

korrigeras inför framtida intervjuer (ibid). Vår intervjuguide i bilaga 1 är den senaste och 

för vår uppsats slutgiltiga version efter diverse korrigeringar.  
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Trost skriver att det är vanligast att det är en person som intervjuar och en som blir 

intervjuad (Trost 2005: 46). Det kan dock vara en fördel för intervjuaren om man gör 

intervjun tillsammans med en medarbetare (ibid). Exempelvis kan en mindre rutinerad 

intervjuare vara med och lära sig av en mer rutinerad (ibid). Vidare kan det vara ett gott 

stöd att vara två vid intervjun, om de är samspelta (ibid). Om de är samspelta blir 

intervjun vanligtvis bättre utförd med större informationsmängd och förståelse än vad 

endast en intervjuare kunnat åstadkomma (ibid). Enligt Trost blir intervjun sämre om inte 

samspelet mellan intervjuarna är bra (ibid). Vi gjorde varannan intervju var. Den av oss 

som var mest erfaren som intervjuare gjorde den första intervjun. Vid intervjutillfällena 

upplevde vi även ännu en fördel med att vara två intervjuare. Den som inte höll i 

intervjun kunde kryssa av vår intervjudisposition under tidens gång. Den som satt bredvid 

kunde också skriva ner frågor till intervjuaren som eventuellt hade förbigåtts eller 

eventuella följdfrågor. Tack vare att bara en av oss deltog i samtalet erfor vi att 

intervjuerna fylldes av ett flöde. Vi började våra intervjuer med kort att presentera oss 

innan själva intervjun inleddes varpå vi påminde den intervjuade om uppsatsens syfte 

samt deras anonymitet och vår tystnadsplikt. Därefter upplyste vi informanten om att hon 

hade rätt att avbryta eller pausa intervjun närhelst hon önskade. 

 

Från intervjupersonens synvinkel kan förhållandet bli annorlunda (ibid). Att bli 

intervjuad av två personer kan innebära att den intervjuade känner sig i underläge (ibid). 

Även detta påverkade vårt val att bara en av oss skötte telefonintervjuerna. 

 

Trost ställer sig frågan: ”Skall män intervjua män och kvinnor intervjua kvinnor?” (ibid: 

45). På denna fråga råder det delade meningar där Trost inte menar att det är 

könstillhörigheten som är det vitala utan snarare hur god man är på att intervjua (ibid). 

Det finns dock undantagsfall då kvinnor bör intervjua kvinnor, till exempel när kvinnor 

utsatts för våldsbrott där män har varit förövaren (ibid). Enligt Trost skulle det vara 

”direkt oförskämt” att göra på något annat sätt (ibid). Det finns i vissa sammanhang 

fördelar med att intervjuaren och den intervjuade är av olika kön (ibid). Som exempel tar 

Trost upp att man kan ställa frågor till det motsatta könet som skulle kunna uppfattas som 

”dumma”, eller ”självklara” om frågan ställdes av en person med samma kön (ibid). Det 

finns både för- och nackdelar med att vara två intervjuare och att vara olikkönade (ibid). 
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Enligt Trost får man helt enkelt ta ställning i varje enskilt fall då något som förefaller 

självklart i ett fall behöver inte vara det i ett annat (ibid).  

 

Vi använde bandspelare under våra intervjuer och vi frågade våra informanter om det 

gick bra. Fördelen att använda bandspelare är att man kan lyssna till tonfallet och 

ordvalet flera gånger efteråt (ibid: 53). Det visade sig att vi lärde oss mycket under vägen 

och vi upplevde att intervjuerna blev bättre och bättre för varje gång. Att spela in 

intervjun innebär också att man har möjligheten att skriva ut hela intervjun om man så 

vill (ibid), vilket vi gjorde. Ytterligare en fördel med att använda bandspelare är att man 

inte behöver göra anteckningar under intervjun utan kan koncentrera sig på frågorna man 

har och svaren man får (ibid: 54). Vi upplevde att det även gjorde det lättare att formulera 

följdfrågor.  

 

Några nackdelar med att använda bandspelare är att det är tidskrävande att lyssna igenom 

dem och att det är besvärligt att spola banden fram och tillbaka om man inte tydligt hör 

vad den intervjuade säger (ibid). För oss var det sammanlagt bara ett fåtal ord som vi inte 

kunde tyda, men det var faktiskt även som så att vi vid ett tillfälle missade ett intressant 

citat på grund av sidbyte på kassettbandet. Det kan hända att man går miste om 

intervjupersonens gester och mimik också (ibid). Vidare menar Trost att minnet är en 

viktig ingrediens vid analys och tolkning (ibid). Varken noggranna bandinspelningar eller 

anteckningar kan ersätta de intryck man får under själva intervjun, och inte heller det man 

ser eller hör, eller vad Trost kallar att ”läsa mellan raderna” (ibid).  

 

Det är inte bara för intervjuaren som minnet är av vikt, även den intervjuades minne är 

viktigt om inte viktigare (ibid: 80). Trost menar att frågor som berör att minnas det 

förflutna, så kallade retrospektiva frågor, inte egentligen svarar på frågan hur det var då 

utan snarare hur informanten väljer att se på just den situationen idag (ibid). I vår studie 

ligger fokus på hur informanten upplever sin situation, hennes subjektiva uppfattning. 

Frågeställningarna vi valt är tillbakablickande och det är informantens upplevelse och 

konstruktion som vi är intresserade av. Vi hade som strategi att få informanterna att börja 

tänka tillbaka på sin elitidrottskarriär och dess avslut genom att maila ut faktafrågor till 

dem på förhand innan vi utförde våra intervjuer (se bilaga 2). Dessutom inledde vi alla 
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intervjuerna med att be dem berätta om sin idrottskarriär. Detta var ett sätt för oss att få 

den intervjuade att gå tillbaka i minnet så att vi skulle kunna få rimliga svar (jfr Trost 

2005: 80).  

 

Av våra sju intervjuer gjordes fem av dessa per telefon. De övriga två gjorde vi enskilt 

ansikte mot ansikte på intervjupersonens hemort. Enligt Bryman finns det fördelar med 

telefonintervjuer om man jämför med direkta intervjuer, ansikte mot ansikte (Bryman 

2002: 128-129). Om man bortser från alla andra omständigheter är det billigare och tar 

mindre tid då man eventuellt behöver resa en längre tid för direkta intervjuer (ibid: 128). 

Det ekonomiska var en direkt orsak till att bara två av våra intervjuer skedde ansikte mot 

ansikte. Vidare menar Bryman att en fördel med telefonintervju är att intervjupersonens 

svar kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren (ibid 128-129). Bryman tar upp 

exempel som kön, klass, etnisk bakgrund, ålder och även ”intervjupersonens blotta 

närvaro” (ibid). Dessa faktorer kan göra att intervjupersonen säger det som hon tror att 

intervjuaren vill höra (ibid). Den distans som finns vid en telefonintervju minskar detta 

avsevärt (ibid). Intervjupersonen kan inte uppfatta intervjuarens personliga egenskaper, 

och att intervjuaren inte är fysiskt närvarande kan minska risken att intervjuaren påverkar 

vad informanten kommer att svara (ibid). Det kan dock vara värt att nämna att det ändå 

till viss del går att uppfatta intervjuarens personliga egenskaper. Informanterna i denna 

uppsats visste naturligtvis våra namn och kön. De hade kanske också en uppfattning om 

vår ålder, klass och etniska bakgrund, men det är inget vi har kännedom om och hur det 

eventuellt kan ha påverkat deras svar negativt eller positivt.  

 

Det finns dock vissa svagheter med att göra en telefonintervju om man jämför med 

direkta intervjuer (ibid). Den eller de som utför intervjun kan inte se intervjupersonen 

(ibid). Det innebär att intervjuaren inte kan notera intervjupersonens ansiktsuttryck som 

kan uppstå om frågan är oklar eller känslig (ibid). Vid en intervju ansikte mot ansikte kan 

intervjuaren uppmärksamma detta genom att upprepa eller omformulera frågan (ibid). 

Kontakten som finns kan bidra till en mer avslappnad och naturlig kommunikation där 

det finns plats för tanke- och samtalspauser (ibid). I telefonintervjuer jobbar intervjuaren 

med rösten och tonlägen för att skapa kontakt (ibid). Kroppsspråket i en direktintervju ger 

intervjuaren både en ökad möjlighet att uppmärksamma informantens signaler likväl som 
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det ger informanten ökad möjlighet att se intervjuarens kroppsspråk (ibid). Vid en 

telefonintervju kan man inte heller se vilken miljö intervjupersonen befinner sig i (ibid). 

Informanterna befann sig i sin hemmiljö under telefonsamtalen, förutom en som satt kvar 

på jobbet efter arbetstid. Direktintervjuerna ägde rum i mötesrum i närheten av 

informantens verksamhetsmiljö.  

 

Vi upplevde de två ansikte mot ansikte intervjuerna, vilka vi både gjorde var för sig, som 

bättre än telefonintervjuerna. De präglades av en mer avslappnad ton och en naturligare, 

bättre och djupare kontakt under samtalets gång. Om det berodde på personkemi eller den 

faktiska intervjumetoden har vi funderat över, men inte kunnat få full klarhet i. 

Telefonintervjuerna, som vi gjorde först, kändes naturliga när de ägde rum men i 

jämförelse med direktintervjuerna upplevde vi dem inte riktigt lika öppna och fria. Vid ett 

tillfälle krockade en telefonintervju med en direktintervju. Detta utmynnade i att en av 

telefonintervjuerna gjordes av en intervjuare utan den andres stöd och hjälp med att 

bocka av i intervjudispositionen samt möjlighet till att komma med kompletterande 

frågor. Denna telefonintervju var upplevdes som den sämst genomförda. Att vara två vid 

en telefonintervju, där den ena intervjuar och den andre är ett praktiskt stöd upplevdes av 

intervjuaren som det tillvägagångssätt som fungerade bäst. Däremot anser vi båda att 

ansikte mot ansikte intervjuerna enbart var positivt att göra enskilt.  

 

Det märktes att våra informanter var vana vid medial uppmärksamhet och intervjuer. Vi 

upplevde att de tyckte om att prata om sin karriär, sin process och sig själva, vilket 

intervjuernas längd och omfång bekräftar. Längden på intervjuerna varierade mellan 45 

och 75 minuter. Den negativa effekten av medievana, att uttrycka det som förväntas, har 

vi sinsemellan diskuterat. I en av intervjuerna förnam vi detta vid något tillfälle, men 

generellt uppfattade vi dem som öppenhjärtiga, avslappnade och som om informanterna 

tyckte att det var ett intressant och spännande ämne att prata om. Vidare hade vi 

möjligheten att följa upp våra intervjuer via e-post eller telefon vilket vi också gjorde i 

två fall då vi ansåg att vi behövde få ytterligare information från respondenterna.  
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3.1 Urval och avgränsningar 
 

Våra urvalskriterier är att informanterna ska ha landslagserfarenhet, och ha avslutat sin 

elitidrottskarriär för 1-20 år sedan (jfr Trost 2005: 118). Vi har valt landslagserfarenhet 

som kriterium för att kunna avgränsa oss och därigenom definiera vad vi menar med 

elitidrott (jfr Trost 2005: 122). Har man varit i landslaget är det ett bevis på att man 

tillhörde eliten inom sin gren och sitt land. För att informanterna skall ha fått en distans 

och ett perspektiv på sitt karriäravslut har vi valt att de ska ha avslutat karriären för minst 

ett år sedan. Den övre tidsgränsen är satt av mer praktiska skäl, nämligen för att garantera 

oss att hitta rätt antal informanter.
4
 För att komma i kontakt med informanter som 

uppfyllde våra kriterier letade vi efter möjliga gatekeepers, grindvakt (Bryman 2002: 

282). Vi kontaktade först Adecco och den som var ansvarig för deras elitkarriärsprogram. 

De behövde ett godkännande från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) innan de kunde 

ge oss några namn. De fick inget godkännande då SOK istället hänvisade till de olika 

idrottsförbunden. Under tiden som vi väntade på Adeccos svar sökte vi andra 

gatekeepers. Via en idrottsagent fick vi kontakt med flera kvinnliga före detta 

elitidrottare. Smålandsidrotten var också behjälplig i vårt sökande efter informanter. En 

idrottskonsulent bistod med att skicka ut ett informationsbrev till andra idrottskonsulenter 

och idrottsföreningar i Småland.
5
  Vårt mål var att intervjua 7-8 informanter, ett antal 

som skulle kunna vara rimligt utifrån den tidsram, tio veckor, som vi hade till vårt 

förfogande för C-uppsatsen (jfr Trost 2005: 122). Totalt fick vi nio möjliga namn, vilka 

vi alla kontaktade, både via mail och telefon. Av dessa ville sju delta i vår studie. 

Ambitionen var att så många som möjligt av intervjuerna skulle vara ansikte mot ansikte. 

Eftersom det fanns en stor geografisk spridning bland de före detta elitidrottarna 

tvingades vi på grund av att bristande ekonomiska resurser att genomföra de flesta 

intervjuerna via telefon, men dock utfördes två av dem ansikte mot ansikte (jfr Bryman 

2002: 128). För att förbereda våra blivande intervjupersoner informerade vi dem om att vi 

uppskattade att intervjun skulle pågå i åtminstone en timme. 

 

                                                 
4
 Inledningsvis var vår övre gräns femton år. 

5
 Se Bilaga 3. 



 

   17 

3.2 Presentation av informanter  
 

När vi tagit del av tidigare kvalitativ forskning om elitidrottare, har vi som läsare nästan 

kunnat gissa oss till vem en del av informanterna är. Av anonymitetsskäl kommer vi 

därför inte att presentera informanterna enskilt utan istället som en enhet.  

 

Vi intervjuade sju kvinnliga före detta elitidrottare:  

 

 Fyra av dessa hade hållit på med friidrott, två med handboll och en med golf.  

 Alla har landslagserfarenhet, någon mer än hundra landskamper och någon ett 

tiotal.  

 Informanterna har tagit EM-, VM- och OS-medaljer, satt internationella rekord 

och fått internationella utmärkelser, samt givetvis tagit ett stort antal SM-guld. 

 Träningsmängden varierar efter säsong, sport och individ. Den som tränade minst 

hade fem pass per vecka. De flesta tränade oftast två pass om dagen eller ett 

längre pass på mer än fem timmar. Under träningsläger tränade två av 

informanterna tre pass om dagen.  

 Fem av intervjupersonerna var under någon tid i sin karriär professionella på 

heltid och kunde därigenom försörja sig på sin idrott. Två kunde försörja sig på 

sin idrott under hela sin elitkarriär. 

 Alla sju har under någon del av sin elitidrottskarriär studerat eller arbetat vid 

sidan om.  

 Samtliga sju har fullgjort gymnasiet, fem har tagit högskoleexamen. 

 Två av intervjupersonerna är inte svenska medborgare men har verkat hela eller 

delar av sin karriär i Sverige.  
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3.3 Validitet 
 

Validitet
6
, även kallat giltighet, innebär att man mäter det som man har tänkt sig att mäta 

(Trost 2005: 113). Det handlar med andra ord om giltighet, att visa på att det man har 

sagt sig utföra även utförs (ibid). Validitet handlar således om huruvida man ”observerar, 

identifierar eller ’mäter’ det man säger sig göra” (Bryman 2005: 257).    

 

3.4 Etiska aspekter 
 

Informanterna vi har intervjuat har garanterats integritet och tystnadsplikt och inget 

material kommer att lämnas till tredje part (Trost 2005: 107). Det kommer inte att kunna 

gå att härleda personerna till svaren och citaten (ibid: 109). De är avpersonifierade och 

alla hänvisningar till orter eller idrottsgrenar är anonymiserade (ibid: 107). Detta kan vara 

särskilt viktigt på grund av att en del av de vi intervjuar kan vara så kallade offentliga 

personer (jfr Trost 2005: 108). Dessa krav hoppas vi har inneburit att informanterna 

kunnat uttrycka sig fritt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 I kvalitativa studier är validitet ett komplext begrepp som och fortfarande är svårt att härleda från 

reliabilitet. Metodteoretiker använder sig olika dessa begrepp i samma mening och byter ut dem. 

Trovärdighet, eller reliabilitet, respektive giltighet, validitet, är inte lika lätt att uttrycka i samband med 

kvalitativa metoder, då dessa framförallt handlar om processer. En process är inte konstant. Därför ligger 

fokus på att de som läser den aktuella forskningsstudien, ska förstå dessa begrepp utifrån kopplingen 

mellan dels teorin och det som utförs kvalitativt i studien och dels att de som utför studien verkligen gör det 

som det uttrycker att de gör (Trost 2005: 111-115). 
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4. Teori 
 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för analysen 

och förståelsen av vår empiri. Som grundteori har vi använt oss av Ebaughs teori om 

rollutträdesprocessen (Ebaugh 1988). Först förklarar vi begreppen identitet och roller. 

Därefter presenterar vi Giddens teorier om senmodernitet. Vi slutför teoriavsnittet med 

teorier om genus och dess betydelse för idrott.  

 

4.1 Roller och identitet 
 

Har man tävlat på elitnivå är det inte ovanligt att människor i olika sammanhang minns 

ens karriär eller resultat och förknippar en med sin roll som idrottare. En roll för med sig 

att omgivningen har förväntningar på hur man ska uppträda i den rollen och vilka 

egenskaper som är förknippade med den (Aubert 1979: 103).  Förväntningarna i denna 

sociala interaktion är ömsesidiga (Goffman 2006: 25). Då individen agerar i en roll utgår 

hon från att iakttagarna i situationen ska ta rollen och dess uttryckssätt på allvar (ibid). De 

antar alltså att hon besitter de egenskaper som hon ger uttryck för (ibid). När de 

ömsesidiga förväntningarna uppfylls upplever både individen och omgivningen att hon är 

äkta och sann (ibid). Hon inte bara spelar sin roll utan är även sin roll (ibid). Denna 

äkthet som rollen kan upplevas som blir till slut en del av individen och därigenom en del 

av hennes personlighet, karaktär och jaguppfattning (ibid: 27).  

 

Goffmans rollteori har fått kritik, bland annat av Richard Sennett (Sennett 1992) I 

Goffmans teorier spelar människor roller, anpassar sig, men har ingen erfarenhet (ibid: 

36). Sennett anser att Goffmans rollteori fordrar att människor alltid söker efter balans, 

att de anpassar sig för att finna balans (ibid). Goffman förklarar inte hur rollen förändras 

eller kan förändras utan den är statisk och historielös med varken början eller slut (ibid).  

 

Precis som rollen kännetecknas identiteten av social interaktion och relation till andra 

människor, men utmärks även av individualitet (Giddens 2003: 43). Identiteten präglas av 

de uppfattningar människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och 

meningsfullt för dem (ibid). Giddens diskuterar två typer av identitet, social identitet och 

personlig identitet, ”self-identity” (ibid). Båda dessa identitetsformer är analytiskt sätt 
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särskiljbara, men de är också nära förknippade med varandra (ibid). Den sociala 

identiteten baseras eller formas utifrån andra människor och samspelet med dem (ibid). 

De tillskriver individen vissa egenskaper eller drag och dessa blir eller är därigenom 

individens sociala identitet (ibid). Den andra identitetstypen är personlig identitet och 

definieras genom att den särskiljer individerna (ibid: 44). Individen ser sig själv som en 

unik varelse, med unika upplevelser och unika relationer till omvärlden (ibid). Den 

personliga identiteten inbegriper individens förmåga att välja, handla och uppleva frihet 

(ibid). Emellertid sker inte valen och handlingarna i avskildhet utan i ett fortgående 

socialt samspel med omgivningen (ibid). I detta samspel är individens kropp central för 

uttryckandet av identiteten och genom detta uttryck förmedlar vi en image till andra 

(Stier 2003: 82). Det är framförallt med ansiktet som vi förmedlar våra uttryck (ibid). 

Kroppen är sålunda en symbol för identiteten, men också en grundpelare för upplevelsen 

av identiteten (ibid). Individen är sin kropp och förknippar sig själv med den (ibid). 

Uppfattningen av den egna kroppen, dess utseende och betydelse är en referenspunkt för 

individen (ibid). 

 

4.2 Rollutträdesprocessen 
 

I denna uppsats läggs fokus på det rollutträde som sker och vad det innebär för individen. 

Ett flertal sociologer har använt sig av olika psykologiska modeller för att utforma och 

analysera elitidrottares karriäravslut (se avsnittet om tidigare forskning i denna uppsats). 

Det finns dock en sociologisk teori, utformad av Ebaugh, som fokuserar på rollutträdet 

(1988). Hon delar upp utträdet i fyra stadier, vilka är First Doubts, Seeking Alternatives, 

The Turning Point och Creating the Ex-Role. Vi kommer att använda oss av den svenske 

sociologen Jonas Stiers översättning av de fyra faserna: begynnande tvivel, sökandet, 

vändpunkten och beslutet samt mitt nygamla jag (Stier 2005: 32). För individen som gör 

ett rollutträde sker dessa stadier i denna ordning och de följer på varandra (Ebaugh 1988: 

34). Nedan förklaras de olika stadierna. Därefter redogörs Ebaughs olika variabler som 

utökar förståelsen av utträdesprocessen.  
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Begynnande tvivel är det första stadiet när individen börjar tveka på och ifrågasätta sin 

nuvarande roll (Ebaugh 1988: 182). Tvivlet kan bero på flera olika händelser till exempel 

utbrändhet, sociala orsaker, organisatoriska förändringar eller specifika händelser (ibid). 

Oberoende av vilken eller vilka händelser som sker leder det till att individen börjar 

antyda, oftast omedvetet, till betydelsefulla personer (signifikanta andra) i sin omgivning 

att hon inte är nöjd med sin nuvarande roll (ibid). De är de första bedömarna av tvivlet 

och är viktiga för rollutträdaren (ibid). Om de reagerar negativt börjar rollutträdaren 

avväga plus och minus av den situation som hon befinner sig i, vilket kan leda till att 

processen stannar upp eller avbryts (ibid: 84). Däremot förstärks tvivlen om signifikanta 

andra reagerar positivt på antydningarna (ibid). När rollutträdaren framöver befinner sig i 

sin ifrågasatta roll inser och upplever hon hur jobbig den är och hur viktigt det är att hitta 

alternativ (ibid: 183). När rollutträdaren börjar leta efter andra rollmöjligheter, ger de 

tänkbara rollmöjligheterna en ökad förstärkning av de begynnande tvivlen (ibid). 

 

I rollutträdesprocessens andra stadium, sökandet, börjar individen leta efter olika 

alternativa roller (ibid). Antydningarna till omgivningen, som berättar graden av 

missnöjdhet med den nuvarande rollen, blir mer medvetna (ibid). Den ökade nivån av 

medvetenhet fungerar som en förstärkare av de begynnande tvivlen vilket ger ett 

berättigande att söka alternativ (ibid).  Negativ reaktion från signifikanta andra kan 

avbryta eller försena processen medan positiv respons ger stöd i sökandet efter 

rollalternativ (Ebaugh 1988: 183). När hon inser att det finns ett möjligt alternativ eller 

val kan de uppleva emotionell lättnad över att hon inte nödvändigtvis är fast i sin 

nuvarande roll (ibid). Efterhand minskar antalet alternativ och rollutträdaren börjar 

fokusera på en eller flera möjliga val och dessutom fundera på att byta referensgrupp 

(ibid). Riktiga eller påhittade roller repeteras och förbereder henne för att göra ett 

definitivt val (ibid). Detta förberedande beteende hjälper rollutträdaren att föreställa sig 

hur hon passar in i en ny roll och förbereder henne för vändpunkten vilket kommer att 

leda till det slutliga beslutet att lämna den nuvarande rollen (ibid).  

 

I det tredje stadiet i denna utträdesprocess, vändpunkten och beslutet, upptäcker 

utträdaren att hon kan göra något annat och något nytt med sitt liv (ibid). Vändpunkten 

beror i många fall på en viktig händelse i utträdarens liv, till exempel traumatiska 
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upplevelser, händelser som ger en ursäkt för att gå vidare i livet eller upprepade händelser 

som till sist fick ”bägaren att rinna över” (ibid: 148). I andra fall är vändpunkten i sig 

själv relativt oviktigt men har samtidigt stor symbolisk betydelse beroende på när det 

hände eller att det symboliserar en rollambivalens och kulmen av missnöjdhet (ibid: 183). 

Den gamla rollen är inte längre önskvärd och beslutet att lämna sin roll blir tydligt och 

legitimt för rollutträdaren (ibid: 123). Nu kan hon berätta om beslutet för andra vilket 

lättar bördan och ger henne en minskning av kognitiv dissonans (ibid: 148)
7
.  Tankarna 

om vilken roll som är eftersträvansvärd har stått i konflikt med varandra (ibid). Efter 

beslutet är de i mer balans vilket ger ett välbehövligt tillskott av energi inför utträdet 

(ibid: 136). När beslutet är fattat kommer många känslor upp till ytan (ibid). Det kan vara 

glädje, hoppfullhet men även osäkerhet och känslor av förvirring och vånda (ibid: 137). 

Trots variationen av känslor upplever rollutträdaren ofta att hon hamnar i ett vakuum 

(ibid: 143). Framtiden är oviss och det förflutna känns passé (ibid). Detta vakuum är en 

sista tillbakablick vilket kan ge ångest och känslor av att vara i två världar samtidigt 

(ibid). Individen är i ingenmansland och präglas av en uppfattning av rotlöshet (ibid). 

Under vakuumupplevelsen ifrågasätts självidentiteten och lämnar en känsla av oro (ibid). 

Enligt Ebaugh är lösningen på dessa känslor nära förbunden med lyckosamma försök att 

försöka anpassa sig till en ny roll i samhället och samtidigt ha med sig sin gamla identitet 

(ibid: 184). Processen att justera och etablera en social identitet är mycket lättare för 

rollutträdare som skapat kontakter och intressen utanför sin tidigare roll, till exempel 

vänner, familj, hobbys eller arbete/studier (ibid: 148). Ebaughs studier visar att de som 

har gjort det var bättre på att lämna vakuumstadiet och att etablera en ny identitet (ibid). 

Individer som inte hade gjort det hade svårare att skapa sig en ny identitet (ibid).  

  

Mitt nygamla jag är fjärde stadiet i utträdesprocessen (ibid: 149). Individen ska nu skapa 

och anpassa sig till sin nya roll (ibid). Hon ställs inför utmaningen att hantera sin nya och 

förändrade sociala situation parallellt med bearbetningen av den gamla rollen (ibid: 180). 

För att förstå den situation som rollutträdaren ställs inför delar Ebaugh upp utmaningen i 

                                                 
7
 Leon Festingers teori om kognitiv dissonans ”enligt vilken en människa strävar efter att undvika tillstånd 

där hennes kognitioner står i konflikt med varandra (i kognitiv dissonans) genom att ändra antingen sina 

kognitioner, sina attityder eller sitt beteende” (Helkama, Myllyniemi och Liebkind 2000: 328).  
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sex olika delar (ibid: 150). De följer inte i någon kronologisk ordning och de kan pågå 

samtidigt (ibid). Fem av dessa kan vara applicerbara för elitidrottares övergångsprocess.
8
 

(1) Den första utmaningen är att inför andra presentera och kommunicera sin nya identitet 

på ett sätt som ger respekt och acceptans (ibid). Detta föregås av en medveten eller 

omedveten förberedelse som innefattar förväntade reaktioner från omgivningen (ibid: 

155). (2) Den andra utmaningen är att anpassa sig till de varierande sociala reaktionerna 

från andra människor som kan vara både positiva och negativa (ibid: 185). Det är ofta 

svårt för omgivningen att relatera till den nya rollen därför agerar de både som om hon 

vore i den förra rollen och den nya (ibid: 184). I många situationer upplevs därför den 

tidigare rollen tydligare än den nuvarande rollen (ibid: 184-185). (3) Den tredje 

utmaningen relaterar till rollutträdarens sociala liv och dess umgängesformer (ibid: 168). 

I de flesta fall förändras rollutträdarens vänskapskrets beroende på den nya rollen och vad 

den medför i förändrade intressen, aktiviteter och värderingar (ibid: 169). (4) I den fjärde 

utmaningen står utträdaren inför belägenheten att relatera både till dem som gjort samma 

val och byte av roll samt de som är kvar i den gamla rollen (ibid: 185). Kamratskap med 

dem som har genomgått samma rollutträde kan fylla ett terapeutiskt behov (ibid: 172-

173). (5) Trots att rollutträdaren skapat en ny roll fortsätter hon att identifiera sig med 

delar av den tidigare rollen (ibid: 173). Denna identifikation, vilken är den femte 

utmaningen, benämner Ebaugh rollöverskott, ”role residual” (ibid). En del individer är 

bättre på att skaka av sig sin identifikation med tidigare roller än andra (ibid). Om rollen 

varit i offentlighetens ljus är resterna av rollen mer påtagliga och svårare att skaka av sig 

(ibid: 175). I Ebaughs gedigna undersökning, med 185 intervjupersoner, varav cirka en 

tredjedel var före detta nunnor (ibid: 25), framkommer det att en lyckad anpassning för 

en rollutträdare kräver lyckade lösningar till alla dessa utmaningar. ”Successful 

adjustment to being an ex required interviewees to find successful solutions to each of 

these challenges. To the extent that they were able to do so, exiters were successful in 

making a smooth transition through the role-exit process.” (ibid: 185). 

                                                 
8
 Den sjätte är att lära sig hantera intima relationer, speciellt då det gäller ömhet och sexualitet. Detta berör 

kanske inte alla sorter av rollutträden, men var av vikt i Ebaughs studie då en tredjedel av informanterna 

var nunnor (Ebaugh 1988: 25).  
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För att förstå och kunna analysera rollutträdets fyra stadier använder sig Ebaugh av elva 

variabler (ibid: 35). För vår uppsats är nio av dessa rimliga att använda på elitidrottare. Vi 

har i vårt arbete valt att fritt översätta dem till svenska.
9
 

 

 Frivillighet – graden av valmöjlighet att göra ett utträde. Det kan verka som om 

graden av frivillighet att göra ett val är självklar och lätt att utvärdera utifrån vad 

rollutträdaren upplever, men Ebaugh påpekar att man ofta har ett val, även om det 

valet inte är lika attraktivt (ibid: 35-36).  

 Rollcentralitet – beskriver hur viktig rollen är för individens identitet och är den 

eller de roller som allmänheten skulle välja att beskriva oss utifrån (ibid: 36-37). 

 Möjlighet att återvända – denna variabel beskriver om det är möjligt för 

rollutträdaren att återuppta sin forna roll (ibid: 37). 

 Varaktighet – är den tid som det tar från de begynnande tvivlen till att beslutet 

fattas att göra ett rollutträde (ibid: 37).
10

  

 Kontroll över utträdet – uttrycker graden av kontroll som individen har över sitt 

utträde (ibid: 38).  

 Individuellt eller gemensamt utträde – beskriver om individen träder ut ensam och 

fattar ett oberoende beslut eller om hon lämnar som del av en grupp där beslutet 

på något sätt är gemensamt (ibid: 38). 

 En eller flera utträden – innebär att vid ett rollutträde lämnar individen inte bara 

sin centrala roll utan även andra rollutträden äger rum, vilka kan vara mer eller 

mindre centrala roller (ibid: 38-39). 

 Social önskvärdhet – beskriver den sociala acceptansen eller icke-acceptansen av 

rollutträdet. Ju mindre social acceptans desto svårare är det för individen att göra 

rollutträdet (ibid: 39). 

                                                 
9
 Voluntariness, centrality of the role, reversibility, duration, degree of control, individual versus group 

exit, single versus multiple exits, social desirability, awareness. De övriga två variablerna som Ebaugh 

använder sig av är degree of institutionalization och sequentiality (Ebaugh 1988: 39-40). 

10
 Ebaugh har dock två definitioner för varaktighet. Den andra är den tid som det tar ifrån de begynnande 

tvivlen till det att individen anpassat sig till sitt nygamla jag. Denna anpassning kan sträcka sig över flera 

år. Vi har valt den första definitionen (Ebaugh: 188-189). 
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 Medvetenhet – är graden av medvetenhet inför beslutet att göra ett rollutträde. 

Individer kan göra medvetna, genomtänkta och beräknade utträden. En del 

personers rollutträde är omedvetna och oplanerade (ibid: 39) 

 

Det är värt att beakta att alla variabler är flytande på det sättet att de inte på något sätt är 

exakta utan att varje enskilt utträde måste analyseras utifrån en skala med olika grader 

(ibid: 35). Till exempel kan ett utträde vara mer eller mindre frivilligt. En person som blir 

uppsagd på grund av någon sorts yttre kris, såsom lågkonjunktur eller 

organisationsförändringar, gör ett ofrivilligt utträde (ibid: 203-204). Däremot om man 

slutar med sitt nuvarande arbete för att man vill göra något annat i livet, är graden av 

frivillighet mycket större (ibid: 204). 

 

4.3 Senmodernitet  
 

I sin bok, Modernitet och självidentitet, analyserar Giddens den moderna människans 

vardagsliv, hur sociala förändringar sker och hur de mest personliga aspekterna av våra 

erfarenheter påverkas av senmoderniteten (ibid: 9). Den behöver förstås på ett 

institutionellt plan (ibid). Inledningsvis förklaras de institutionella planen och grunderna i 

Giddens teorier, varpå fokus läggs på de delar av Giddens teorier som kan anses vara av 

vikt för denna uppsats.  

 

Moderniteten, vilken fick sin begynnelse i och med den industriella utvecklingen, ligger 

till grund för senmoderniteten
11

 (Giddens 1997: 24). Den besitter en dynamisk karaktär 

som skiljer sig från moderniteten och de förmoderna kulturerna framförallt genom tre 

huvudelement (ibid: 26). Det första är åtskiljandet av tid och rum. Denna process innebär 

att tid och rum är frikopplade såtillvida att vi inte längre är beroende av deras 

sammankoppling (ibid). De sociala relationerna frigörs då från det lokala rummet och kan 

därigenom verka på det globala planet (ibid: 28). Dessa relationer äger rum på alla 

avstånd i tidrummet (ibid). Tidens och rummets frikoppling är en förutsättning för det 

andra elementet, urbäddningsmekanismerna (ibid: 27). Enligt Giddens finns det två typer 

av urbäddningsmekanismer: symboliska tecken och expertsystem, vilka han gemensamt 

                                                 
11

 I Giddens bok är begreppen högmodernitet och senmodernitet utbytbara och används om vartannat. 
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benämner abstrakta system (ibid). Symboliska tecken är standardiserade och ett medel för 

utbyte och kan därmed ersätta varandra oberoende av kontext (ibid). Ett bra exempel på 

symboliska tecken är pengar och då framförallt senmodernitetens sofistikerade 

penningekonomi (ibid). Genom krediter och kreditmedel sätts tiden inom parentes och 

genom raffinerade transaktionsformer, där individer aldrig behöver mötas, blir rummet av 

ringa betydelse (ibid). Även expertsystemen sätter parentes om tiden och rummet (ibid). 

Genom tekniska kunskaper, såsom till exempel en ingenjör förvärvat, eller kunskaper om 

sociala relationer och individen, till exempel terapeuten och läkaren, genomträngs 

majoriteten av det sociala livets områden av dessa abstrakta system (ibid). Bussen och 

bilen som vi använder som transportmedel, mediciner vi äter och byggnaderna vi bor i är 

exempel på hur expertsystemen påverkar människors vardag i senmoderniteten (ibid). 

Expertsystemen är beroende av och bygger på tillit (ibid). I vardagslivet gör individen val 

genom att använda expertsystemens kunskap (ibid). Hennes tillit ligger till grund för 

vilket expertsystem som har inverkan på hennes beslut (ibid: 29). Denna interaktion 

mellan abstrakta system och individ är det väsentliga temat i det tredje huvudelemenet i 

senmoderniteten, institutionell reflexivitet. I de flesta aspekter av socialt handlande gör 

den senmoderna människan ständigt rutinmässiga revideringar mot bakgrund av ny 

information eller nya kunskaper som de abstrakta systemen tillhandahållit (ibid: 30). 

Individen och hennes självidentitet skapas reflexivt genom dessa återkommande 

revideringar och innebär en mängd valmöjligheter som har sin grund i de abstrakta 

systemen (ibid: 11). Dock är individens handlande inte passivt och utelämnat till yttre 

påverkan utan hennes reflexivitet bidrar till de abstrakta systemens struktur (ibid: 10).   

 

Valmöjligheterna i senmoderniteten innebär att individen måste göra ständiga val om hur 

hon ska leva sitt liv (ibid: 101). Däremot erbjuds få hjälpmedel för vilka val som bör 

göras (ibid). I övervägandet av de olika alternativen sker även en reflexiv kalkylering av 

risker (ibid: 147). Riskkalkyleringen görs utifrån de kunskaper och den information som 

de abstrakta systemen, framförallt expertsystemen, tillhandahåller för individen (ibid). I 

denna senmoderna värld, där balansen mellan möjligheter och risker är central, är det 

betydelsefullt för individen att göra en strategisk livsplanering (ibid: 106). Individen tar 

till sig expertsystems kunskaper och konstruerar självidentiteten reflexivt (ibid). 
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Livsplaneringen utmynnar i olika livsstilsmöjligheter (ibid: 274). Valet av livsstil innebär 

att rutiniserade vanor införlivas i alla vardagliga beslut (ibid: 102). De rutiniserade 

vanorna ger stöd för att kunna bevara känslan av att det finns ordning och kontinuitet i 

händelserna (ibid: 103). Giddens kallar denna känsla för ontologisk trygghet (ibid). På ett 

praktiskt medvetet plan har individen svaren på de grundläggande existentiella frågorna 

och upplever därigenom känslan av att varandet är tryggt (ibid: 61). Den ontologiska 

tryggheten bevaras och bibehålls genom rutiniserade vanor och en grundläggande tillit till 

tingens ordning (ibid: 238). Därmed hålls hotet om personlig meningslöshet och 

existentiell ångest borta (ibid). Emellertid är vanorna inte alltid beständiga utan ibland 

störs de av ödesdigra ögonblick (ibid).  

 
I de ödesdigra ögonblicken inser individen som regel att han står inför en förändrad uppsättning 

risker och möjligheter. I sådana situationer tvingas individen ifrågasätta de relevanta rutiniserade 

vanorna, ibland till och med de som är mest intimt integrerade med självidentiteten. (…) Många 

ödesdigra ögonblick tvingar genom själva sin karaktär individen att förändra vanor och revidera 

projekt (ibid: 159). 

 

När det ödesdigra ögonblicket uppstår kan individen bli tvungen att ställas inför frågor 

som kan leda till existentiell ångest (ibid: 238). Hennes framtidsprojekt kan behöva 

revideras (ibid). Grundläggande aspekter av hennes existens kan rubbas och måste 

eventuellt helt omprövas (ibid). I ett ödesdigert ögonblick stannar individen upp (ibid). 

Övergångsfaser är ett exempel på dessa ögonblick (ibid). Ett konkret exempel är 

skilsmässa (ibid: 159). Individen blir då mer eller mindre tvungen att förändra sina vanor 

och omvärdera sina livsplaner (ibid). Beroende på vad det ödesdigra ögonblicket 

kännetecknas av, kan individen ibland istället fortsätta i sina gamla vanor och inte ta 

hänsyn till om vanorna stämmer överens med den förändrade situationen (ibid).  
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4.4 Genus och idrott 
 

Genus är ett begrepp som kommer från det engelska ordet, "gender". Till skillnad från 

ordet kön, som är en biologisk beteckning, är genus en social och kulturell benämning 

(Hirdman 2007: 211). Genom våra sociala relationer och handlingar deltar vi i 

genussystemet (ibid: 216). Genussystemets är uppbyggt och verksamt utifrån två 

principer, dikotomin och hierarkin (ibid: 213). Dikotomin präglas av ett isärhållande 

genom att manligt och kvinnligt delas upp i olika områden (ibid). Exempel på 

isärhållandet är när det utkristalliseras manliga och kvinnliga yrken, egenskaper, färger, 

frisyrer och kläder. Åtskiljandet av könen legitimerar i sin tur hierarkin, som utmärks av 

att det är mannen som är normen, mannen som är det normala och allmängiltiga och 

därav följer att kvinnan är underordnad (ibid: 213-214). Dessa två principer manifesteras 

i vardagen och kännetecknas av att vi socialiseras in i olika roller, beteenden och 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur relationen mellan man och 

kvinna bör och skall vara (ibid: 214). Det är ett osynligt och komplext mönster som 

vidmakthålls och reproduceras genom outtalade kontrakt mellan könen, genuskontrakten 

(ibid: 216). Dessa kontrakt finns följaktligen på flera nivåer, institutionella och 

arbetsmässiga, individuella och personliga samt hur män och kvinnor ska interagera i 

sociala sammanhang (ibid: 217). Genuskontrakten går vidare genom generationerna, från 

mor till dotter, från far till son och kan liknas vid ett historiskt arv (ibid: 217-218).  

 

Det idrottshistoriska arvet är i hög grad manligt och fortsätter att vara det även om 

kvinnorna har lyckats ta sig in på idrottsarenorna. Två väldigt betydelsefulla 

arenaevenemang för elitidrotten är de olympiska spelen (OS) och fotbolls-VM, både när 

det gäller publicitet, media och tv-tittare. OS startade 1896 i Aten. Första gången som 

kvinnor officiellt fick deltaga i OS var 1908 och då endast i grenarna bågskytte, tennis 

och konståkning (Hargreaves 1994: 210). Efterhand har kvinnorna fått vara med i fler 

idrottsgrenar i OS och 1928 fick kvinnor till slut även vara med i friidrott, men bara i 

vissa grenar (Svebis årsbok 1997, Olofsson: 148). Det andra betydande arrangemanget är 

fotbolls-VM och har bara manliga deltagare. Kvinnornas fotbolls-VM attraherar betydligt 

mindre tv-tittare och publicitet. Eva Olofsson (1989) har i sin avhandling, Har kvinnorna 

en sportslig chans?, studerat den svenska idrottsrörelsen och specifikt fotbollen och 
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gymnastiken. Hon kommer fram till att kvinnors deltagande i idrott kontrolleras av 

männen (Olofsson 1989: 195) och finner att det inte existerar någon kvinnlig idrott utan 

bara kvinnliga utövare i manlig idrott förutom kvinnlig gymnastik som utgår från 

kvinnors egenart (ibid: 185). Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt 

försiggår således inom alla områden, även inom idrotten, vilket Olofsson visar på.  

 

För att sammanfatta och förstå genus och idrott i ett vidare perspektiv, kan det vara en 

god idé att göra en tillbakablick på det förra teoretiska resonemanget, senmodernitet och 

samtidigt göra ett försök att visa på hur det kan te sig att vara kvinnlig idrottare i det 

senmoderna samhället. Det är i vardagslivet som genussystemet verkar och befäster de 

osynliga genuskontrakten (Hirdman 2007: 214). Genuskontrakten skapar balans och på så 

sätt liknar de rutiniserade vanor. De ger en stabilitet och ontologisk trygghet (jfr Giddens 

1997). Trots behovet av balans och trygghet, kan man ha i åtanke att det senmoderna 

samhället karaktäriseras av de abstrakta systemen och institutionell reflexivitet (Giddens 

1997: 30-31). En ständig revidering av kunskap och information sker (ibid). Giddens 

påpekar dessutom att senmoderniteten har påverkat kvinnor på ett mer djupgående sätt än 

män (ibid: 130). Deras traditionella roller har förändrats i högre grad (ibid). För 

kvinnorna har senmoderniteten formellt öppnat upp valmöjligheter i sociala aktiviteter, 

men i praktiken har de förblivit stängda (ibid: 130). Vad innebär då det detta för 

genuskontrakten? Förändras de? Vad innebär det för en idrott vari kvinnan är 

underordnad? Hirdman resonerar om att hennes teorier, trots sin förutsägbarhet, 

innehåller förhandlingsmöjligheter och längtan till andra mål och förändringar (Hirdman 

2007: 219). Sociologen Hargreaves stödjer Olofssons teorier om den manliga 

dominansen och återskapandet av den inom idrotten, men Hargreaves pekar också på att 

kvinnor inom idrotten inte bara ska ses som en homogen grupp som undertrycks, utan att 

det även finns aktiva aktörer som försöker förändra de rådande strukturerna (Hargreaves 

1994: 288). De elitidrottande kvinnorna utmanar etablerade föreställningar av feminimitet 

genom att idrotta utifrån den manliga normen (ibid: 289). Samtidigt upprätthåller de 

denna norm genom det inordnande som sker genom att delta i denna hierarki som är en 

av principerna för genussystemets bevarande. 
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5. Resultat och analys 

 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de svar vi fått vid våra intervjuer och 

analysera dem med hjälp av de teorier vi tidigare presenterat. Först presenteras 

senmodernitet samt genus och idrott. Vår förhoppning är att dessa ska ligga till grund för 

den fortsatta framställningen och förståelsen av rollutträdesprocessen. Den utvecklas i 

fyra olika avsnitt utifrån Ebaughs fyra stadier: begynnande tvivel, sökandet, vändpunkten 

och beslutet samt mitt nygamla jag. I den avslutande diskussionen sammanfattas 

resultaten och de olika teorierna analyseras.  

 

5.1 Senmodernitet 
 

Ett elitidrottsliv är väldigt mycket att det är 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan egentligen. 

För att orka med det år efter år, måste man på något sätt, tycker jag, lägga upp det så att man har 

lite att se fram emot, som en vanlig vecka, även om den är ovanlig. Så det passade mig väldigt bra, 

det här att helg är helg. Då tränade jag bara ett pass och sedan var man klar och då fanns det 

utrymme att göra något annat. 

  

Informanten ovan uttrycker hur stor del av hennes vardagliga liv som är uppbyggt av 

rutiniserade vanor. Detta genomsyrar alla idrottskvinnornas berättelse. Dessa vanor 

hjälper dem i skapandet av deras livsstil, ger dem ontologisk trygghet och håller den 

existentiella ångesten borta (jfr Giddens 1997: 238). Deras roll som elitidrottare är 

betydelsefull för skapandet av deras vardag. Det är inte bara träningen, utan även mat, 

sömn, olika kroppsbehandlingar
12

 och det stora behovet av återhämtning och vila som 

utgör stommen i deras vanor. De är ryggraden och en förutsättning för deras strävan att 

uppnå sina idrottsliga mål. Det är en lång och tuff väg för att nå sin målsättning. 

Idrottarna har gjort en livsplanering där deras idrottsliga mål är i fokus. Livsplaneringen 

medför en livsstil med specifika rutiniserade vanor (Giddens 1997: 102). Giddens menar 

att vanorna ger trygghet i varandet, men när de ändras får man en känsla av ångest (ibid: 

48). En del intervjupersoner uttryckte att de får ”noja” om de frångår sina vanor, till 

exempel äter en kaka, eller går för mycket på stan och på grund av det inte är lika fräscha 

i kroppen dagen efter. Likaså var biobesök en aktivitet som för vissa inte stämde överens 

                                                 
12

 Till exempel massage eller andra kroppsterapeutiska behandlingar. 
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med deras vanor. Framförallt om det var tävling eller en viktig träning dagen efter.  

Informanternas upplevelse av ”noja” beskriver hur avvikandet från deras rutiniserade 

vanor utmanar deras ontologiska trygghet och gör hotet om den existentiella ångesten 

påmind. Det framkom dessutom att de individuella idrottarna betonade de rutiniserade 

vanorna mer än lagidrottarna. En av informanterna menar att det dock är viktigt att inte 

vara alltför extrem utan att unna sig god mat och dryck ibland; det är viktigt att lägga upp 

vardagen på ett personligt plan och få allt att fungera för att man ska må bra. Hennes val 

av vilka expertsystem som hon väljer att ha tillit till, skiljer sig från en del av de andra 

informanterna. Några av idrottarna hade under sin karriär reviderat sin kosthållning 

beroende på ny information och kunskap. Genom sina handlingar och sitt förhållande till 

kosten visar informanterna på en institutionell reflexivitet och ett begagnande av 

expertsystemen (jfr Giddens 1997: 124-125). Även idrottskvinnornas tränare kan anses 

vara en del av expertsystemen. Elitidrottarna visar på tillit till deras expertkunskaper. 

Flera av informanterna byter tränare under karriären, vilket är ett uttryck för förändrad 

tillit till det specifika expertsystemet.  

 

De ökade möjligheterna för kvinnor att vara professionella idrottare i senmoderniteten 

påverkade flera av våra informanter. Det var tydligt hur åtskiljandet av tidrummet och 

dess globala effekter influerade deras val (jfr Giddens 1997: 28). Två flyttade inom landet 

för att kunna utvecklas vidare. En flyttade utomlands för att bli professionell 

idrottskvinna. För en av dem som inte var heltidsproffs utan arbetade vid sidan om för att 

kunna försörja sig var även senmodernitetens expertsystem av stor vikt. Expertsystemens 

tekniska kunskaper som satt parentes om rummet gjorde att hon kunde pendla två timmar 

varje dag (jfr Giddens 1997: 28). Hon arbetade heltid och la samtidigt ner mellan fyra och 

fem timmar på träningen varje dag. När hon slutade elitsatsa och skaffade barn 

genomgick hennes vardag och livsstil genomgripande förändringar. 

 
Jag har ju mycket, mycket mer tid och jag känner att jag när jag var småbarnsförälder att (…) En 

del gnäller och tjatar och har fullt upp. Herregud, jag tyckte det var rena semestern. För jag var 

van att ha det ännu mer hektiskt… skratt… tyckte inte det var så mycket, att ha tider att passa, 

vadå tider att passa, det har jag haft hela mitt liv… skratt... det var ganska så lugnt. 
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Det är möjligt att hon hade ett lugnt barn som inte krävde mycket tid, det vet vi ingenting 

om, men hennes poäng är att hon jämför med en åtta timmars arbetsdag plus fyra till fem 

timmars elitsatsning om dagen. Hennes livsplanering och livsstil förändrades markant 

och så även hennes rutiniserade vanor. Det är på liknande sätt för de övriga 

informanterna.  De ställs inför ett ödesdigert ögonblick när de beslutar att lämna 

elitidrotten. Informanterna behöver revidera sin livsplanering och står då inför en 

förändrad uppsättning risker och möjligheter att ta hänsyn till (jfr Giddens 1997: 159). 

Till exempel flyttar två av informanterna till en ny stad kort efter att de slutat tävla och 

påbörjar studier respektive ett helt nytt jobb. Detta kan även appliceras på Ebaughs teori 

utifrån variabeln om en eller flera utträden (jfr Ebaugh 1988: 38-39). Ett ökat antal 

utträden samtidigt kan försvåra rollutträdesprocessen (Ebaugh 1988: 38-39). Våra 

informanter motsäger dock detta. De två upplevde det som ett avstamp till något nytt och 

en nystart efter idrottskarriären. De hade planerat sin ”nya” livsstil och bibehöll sin 

ontologiska trygghet och den existentiella ångesten hölls på avstånd (jfr Giddens 1997: 

102). En annan informant, som precis avslutat sin idrottskarriär och ännu inte utvecklat 

en tydlig livsplan, skaffade sig ett väldigt fysiskt arbete för att hon ville ha vanor, bara ha 

något att göra och samtidigt hålla sin kropp intakt. De rutiniserade vanorna var viktiga för 

att hon skulle ”må bra” och känna ontologisk trygghet (jfr Giddens 1997: 48).  

 

5.2 Genus och idrott 
 

Jag tycker nog att friidrott är en av de sporter som är mest jämställd på något sätt. Nu har det ju 

även de sista åren lagt in samma grenar på programmet som herrar, stavhopp, tresteg och 

hinderlöpning som inte fanns för tjejer. Det har alltid varit väldigt likvärdigt, tycker jag, alltså i 

hur man blir behandlad och statusen på det hela. I många sporter är det ju annars så att tjejer, deras 

är inte lika mycket värt på något sätt. Men i och med att man tävlar samtidigt, eller i alla fall är på 

samma plats, så blir det på något sätt att det känns väldigt likvärdigt. Det är en herr- och en 

damklass, men det är samma status på det hela (…) Det är egentligen en ranking. Är du bäst i 

Sverige som tjej så har du samma ekonomi eller status som en kille som är bäst i Sverige, och 

även på internationell nivå. Det är egentligen resultatbaserat, skulle jag säga, så det är, på så sätt är 

det väldigt rättvist, ingen skillnad alls. 

 

Till synes finns det en jämställdhet inom friidrotten. Alla friidrottarna bekräftar att man 

har samma status och ekonomi oavsett kön. De berättar även att tjejer och killar tränar 
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tillsammans och att olika åldrar kan träna ihop. Utifrån Hirdmans teorier om de principer 

som styr genussystemet är isärhållandet inom friidrotten framförallt verksamt genom att 

män och kvinnor tävlar i skilda klasser (jfr Hirdman 2007: 215).  Den vane 

friidrottsåskådaren har säkert lagt märke till att kläderna inom friidrotten har förändrats 

de sista 10-15 åren. Tidigare tävlade enbart kvinnor i tajta kläder, men idag gör även 

många män det. Kläderna skiljer sig framförallt genom att kvinnorna generellt sett visar 

mer hud, kortare byxor och linne, på tävlingsarenan. Värt att notera i citatet ovan är att 

”tjejer” nu har samma grenar som ”herrar”. Att använda språket som ett sätt att uttrycka 

ojämlikhet och stereotyper är inte ovanligt i idrottssammanhang (jfr Svebis årsbok 1998, 

Koivula: 118). Det är alltså herrarna och deras grenar som är norm. Den andra principen, 

hierarkin, handlar om just detta, att kvinnor är underordnade männen och deras normer 

(Hirdman 2007: 213) eller som Olofsson konstaterar, att det bara finns manlig idrott med 

kvinnliga utövare (Olofsson 1989: 185).  

 

Hur ser det då ut i de andra idrotterna?
13

 En av de före detta friidrottarna är 

friidrottstränare och ibland tränar hon även andra idrottare i olika moment. Vid ett tillfälle 

tränade hon innebandyspelare, både tjejer och killar, och de skulle göra några övningar 

tillsammans. Det var svårt att genomföra. 

 
Ja, dom blev alldeles förskrämda, vi kan inte göra ihop med en kille å då undrade jag ju varför, 

neej, han kan ju vara mycket starkare än mig å alltså såhär å, livrädda. Ni vet ju inte ens en gång 

vad ni skall göra om ni är ihop killar å tjejer å de var två tjejer, jag fick byta, dom vägrade så jag 

stod ju på mig ganska länge. 

 

Ovan beskrivs hur innebandy karaktäriseras av att kvinnor och män är vana vid att 

åtskiljas i sitt tränande. Det var likadant i den lagidrott som vi kom i kontakt med, 

handboll. Kvinnor och män på elitnivå tränar och tävlar på var för sig och det är 

dessutom stora löneskillnader mellan könen (jfr Lindfors 2005). Den före detta 

professionella golfaren berättade att prissummorna varierar såtillvida att männens pott 

överlag är större. Bollsporterna verkar skilja sig från friidrotten och en av informanterna 

                                                 
13

 Andel kvinnliga aktiva inom friidrotten är 66 %, handboll 40 % och golf 30 % (”Kvinnor och män inom 

idrotten 2005 – statistik från Riksidrottsförbundet”, Riksidrottsförbundets hemsida). 
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berättar, att idrotten är uppbyggd på männens villkor, både som utövare och tränare och 

att det är de spelreglerna som gäller. Våra informanter hade i huvudsak manliga tränare 

under sin elitidrottskarriär. Flera hade kvinnliga tränare under junior- och 

ungdomsåldern. Dock hade de inte upplevt att det spelade någon roll för dem vilket kön 

deras tränare hade. Genom att ha manliga tränare befästs den maktordning, vari kvinnan 

är underordnad mannen, vilket är en av principerna för att genusordningen ska fortgå (jfr 

Hirdman 2007: 213). 

 

Ovan har vi beskrivit våra betraktelser utifrån våra intervjuer och hur genussystemet 

generellt och allmänt kan inverka på respektive idrottsgren. Genuskontrakten påverkar 

även individens beslut att avsluta sin elitidrottskarriär. Graviditet eller önskan att skaffa 

familj är något som tre av våra informanter uttryckte som orsak. I och med graviditeten 

tvingades de göra ett uppehåll från sin idrott, men alla fortsatte därefter sin karriär, dock 

på en lite lägre nivå. En informant berättar att tiden var mogen för att bilda familj. 

 
Då kände jag nog att nu är det nog och jag hade vart tillsammans med min man i, vi gifte oss 

också och sådär, det var nog dags att skaffa barn tror jag, det var nog det. (…) och det kändes som 

det var dags för familjelivet, det var nog det som avgjorde. 

 

Att det var svårt att tävla på en elitnivå under graviditeten, framförallt under senare delen, 

är i hög grad ett biologiskt resultat. Men att de väljer att inte satsa helhjärtat på 

elitidrotten efter förlossningen utan istället lägger sin fokus på familjelivet är ett beslut 

som kan bero på genuskontrakten och dess föreställning om hur man bör vara som man 

och kvinna (jfr Hirdman 2007: 217). Detta knyter an till en av de variabler som Ebaugh 

nämner som påverkar beslutet att träda ut ur sin roll, nämligen social önskvärdhet (jfr 

Ebaugh 1988: 39). Social önskvärdhet tangerar i detta fall de genuskontrakt som finns om 

vilka sociala roller kvinnor och män ska anta i samband med att de blir föräldrar. En 

annan variabel är graden av medvetenhet och planering inför beslutet (Ebaugh 1988: 39). 

En av informanterna ser på sitt avslut som något helt naturligt, men det är samtidigt ett 

oplanerat och inte medvetet fattat beslut. Hon blev gravid och bestämde sig för att trappa 

ner i samband med det. Även hon väljer att följa de osynliga genuskontrakten. 
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Sammanfattningsvis kan två genusperspektiv starta processen att avsluta 

elitidrottskarriären. Dessa skulle kunna vara att det finns en önskan om att bilda familj 

samt att den lön och kvinnor har i en del idrotter gör att en längre professionell karriär är 

svår att lyckas med. Denna process startar med att individen upplever begynnande tvivel.   

 

5.3 Begynnande tvivel 
 

Ebaugh skriver att begynnande tvivel och ifrågasättandet av sin nuvarande roll kan bero 

på, eller utlösas av, specifika händelser (Ebaugh 1988: 65).  

 
Ja, det var på ett träningspass, ja, det hade lite med tränaren att göra också. Det var en händelse 

som gjorde att jag började tänka. ”Varför gör jag det här? Varför tränar jag för honom? Egentligen 

vad sysslar jag med?” Det gjorde att jag slutade rätt så tvärt att träna för honom och jag funderade 

på om det berodde på honom eller om det var att jag inte ville ’träna och tävla’ [idrottsgrenen 

anonymiserad, författarnas anmärkning] längre. 

 

Informanten ovan beskriver hur hög hennes grad av frivillighet är i denna situation, vilket 

är en av Ebaughs variabler (jfr Ebaugh 1988: 35). Hon slutade för tränaren ifråga, men 

sen efter en kortare tids funderingar valde hon att fortsatte sin karriär. Denna specifika 

händelse
14

 var upprinnelsen till hennes begynnande tvivel.  Utöver sociala orsaker, som 

ovan, kan tvivlen också bero på skador/sjukdomar. 

  
Jag kunde inte träna riktigt som jag ville. Jag fick hålla på med massa rehabilitering. Jag hade ju 

ont i två år innan den [en muskelsena, författarnas anmärkning] gick av, ja, ett och ett halvt i alla 

fall. Det tär lite på en mentalt, att man inte kan lägga upp träningen som man vill utan man fick 

anpassa hela tiden. (…) Jag kunde inte längre göra som jag ville och sen blev det värre och värre 

av att jag hade ont när jag gick. Det stelnade till efter träningen och det tär på psyket sådär lite. 

Någonstans kände jag att det här måste jag ta tag i så småningom, för det där, förr eller senare, så 

hade det inte, det kändes att det inte går i längden. 

 

Det visade sig att bara en intervjuperson refererade till skador som orsak till begynnande 

tvivel. Av de övriga informanterna var det tre kvinnor vars begynnande tvivel var 

relaterade till deras prestation på idrottsarenan. Två av dessa började bli rädda för att 

                                                 
14

 Händelsen handlade om tränarens attityd, och vår informant utvecklade det senare i intervjun: ”det var 

inget han hade gjort direkt mot mig utan det var lite i hans yttrande så mot andra.”  
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misslyckas, medan den tredje uttryckte prestationsångest både på träningar och inför 

tävlingar. En informant blev gravid medan den sjunde började tvivla när lönen uteblev 

samtidigt som klubbens organisation var bristfällig.  

 

De antydningar som görs av den tvivlande individen till betydelsefulla personer i ens 

omgivning är i detta skede av Ebaughs rollutträdesprocess ofta omedvetna (Ebaugh 1988: 

70). Det märkte även vi i intervjusituationerna då flera av informanterna inte kom ihåg 

om de gjort några antydningar eller kunde svara på frågan om vilka reaktioner de fick på 

antydningarna. Dock pratade en informant om tvivlen med sin tränare, vilket ledde till att 

de tillsammans kom fram till att satsa i två år till. Ytterligare en pratade öppet med sina 

närmaste lagkamrater om sina tvivel.  

 
 Fredrik: Hur gick pratet då liksom, tyckte man till om vad de andra tänkte och tyckte, eller 

var det…? 

 
 Informant: Ja, en del. ”Det är klart du ska fortsätta”, eller vi, man pratade nog i vi-form, många 

eller några stycken i alla fall (skratt) som hade varit med från första året (…)  

 
 Fredrik: Det som de andra tyckte och tänkte om dina tvivel, påverkade det dig? 

 

Informant:  Ja, det måste jag ju säga, det var ju därför jag fortsatte i alla fall (skratt). Tack vare 

att hon tackade ja till kontraktet. 

 

Informanten ovan är, som det framgår, lagidrottare. Hennes begynnande tvivel och hur 

hon tillsammans med sina lagkamrater hanterade dessa skiljer sig från de andra 

informanternas berättelser om sina tvivel. Utifrån Ebaughs variabler är informantens 

utträde inte individuellt utan gemensamt (jfr Ebaugh 1988: 38). Tvivlen hanterades på 

olika sätt av intervjupersonerna. Två av kvinnorna i individuell idrott gick till rådgivare 

för att kunna komma fram till hur de skulle hantera sina tvivel. De utnyttjade 

emotionsspecialister för att kunna reda ut sina tankar och sin vilja. Att de väljer att gå till 

experterna är ett uttryck för tillit. Deras handlingar stödjer Giddens teorier om 

expertsystemen i senmoderniteten (jfr Giddens 1997: 28). Det konkreta resultatet blev att 

båda fortsatte sin karriär. Den ena kvinnan tog ett uppehåll över tävlingssäsongen, medan 

den andra tävlade, även om hon upplevde säsongen som ett mellanår. Efter säsongens slut 
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flyttade båda två för att få ett miljöombyte, en ny tränare och en nystart i sin 

elitidrottskarriär. Deras rollutträdesprocess stannade upp tills vidare. 

 

5.4 Sökandet 
 

Sökandet karaktäriseras av ett försök att finna olika alternativa roller (Ebaugh 1988: 120). 

Kommunikationen och antydningarna till den närmaste omgivningen börjar bli mer 

medvetna (ibid). Negativ respons om tvivlen kommer att förlänga eller avbryta processen 

medan positiv respons förstärker sökandet efter rollalternativ (ibid).  

 

Det är intressant att de flesta av informanterna berättade att de hade börjat sökandet efter 

en ny roll redan innan de började tvivla (begynnande tvivel) på sin nuvarande roll som 

elitidrottare. Graden av sökande efter alternativ roll varierar från individ till individ. 

 
Peter:  När du började fundera på andra banor, vad funderade du på då att du skulle göra 

istället för att ’utöva din idrott’ [idrottsgrenen anonymiserad, författarnas 

anmärkning] 

 
 Informant: Jag har alltid tyckt att det har varit kul med idrott så jag har alltid velat jobba med 

det vid sidan om också. Och sen visste jag, jag hade nog inte alltså, bestämt det här 

precis skulle jag vilja göra. Jag visste att jag ville jobba med idrott, men sen så 

visste jag bland annat att utbildningen [en idrottsledarutbildning på högskolenivå, 

författarnas anmärkning] fanns här då å jag kände att det var, att dels var det ett bra 

komplement till det som jag pluggat [en idrottstränarutbildning på högskolenivå, 

författarnas anmärkning]. Jag kände att de två utbildningarna tillsammans, då har 

jag en ganska så bra grund då å stå på. Sen, det var inte sagt att det var tvunget och 

bli någonting inom ’min idrott’ [idrottsgrenen anonymiserad, författarnas 

anmärkning], men det är klart att sen kan man tycka, man har ändå ägnat tjugo år 

av sitt liv åt det och någon erfarenhet har man ändå skaffat sig som jag tror att det 

är värdefullt att bygga vidare på då. Så, det blev det också.  

 

De flesta av informanterna, alla utom en, har utbildat sig före eller under sin 

elitidrottskarriär. En av informanterna, som i många år kunde försörja sig på sin idrott, 

berättade vad hon hade lärt sig under sin uppväxt i sitt hemland.   
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Ja, eh, mina studier, jag uppmuntrades till det från där jag kommer ifrån, att ha ett yrke, ha bra 

utbildning, det är viktigt. Och sen skaffa familj, och visst man kan idrotta, men det här med skolan 

är viktigt. Det ska inte falla bort på nåt sätt. Så det är jag uppvuxen med. Så det har jag alltid haft 

med mig. (…) Men vi ska alltid ha nåt annat yrke och inte bara helt och hållet förvänta oss att vi 

ska försörja oss bara på idrotten. 

 

Så gott som alla intervjupersoners sökande efter utbildning och jobb sker alltså under 

deras elitkarriär, men de berättar också om att deras sökande efter alternativa roller är 

starkt kopplat till deras nuvarande roll på så sätt att de gärna vill sysselsätta sig med något 

där de kan ha nytta av sin kunskap och kompetens. På en direkt fråga om informanten 

fantiserade hur det skulle vara att syssla med något annat svarade hon: 

 
Nej inte så mycket. Lite där på slutet, sista året i ’ort’ [anonymisering av ort, författarens 

anmärkning]. Då funderade jag ganska mycket på det och speciellt sjukgymnast och då kopplat till 

idrott och idrottsskador. Då var det, det gick rätt mycket tankar. Jag kollade på alla som var där 

och jobbade i ’idrottscentret’ [anonymisering av specifikt idrottscenter, författarnas anmärkning], 

men inte tidigare, tror jag inte.  

 

Sökandet innehåller många tankar och funderingar, men Ebaugh beskriver också hur 

rollutträdaren kan öva in en ny roll för att förbereda sig för framtiden (Ebaugh 1988: 

111). Övandet kan antingen vara imaginärt eller mer konkret och förbereder 

rollutträdaren för vändpunkten och beslutet (ibid: 117).  

 

5.5 Vändpunkten och beslutet 

 
 Fredrik: Det låter som ditt beslut, som om du inte är riktigt säker på när det kom, inte tvärt 

utan mer att det växte…? 

 
 Informant: Ja, det känns som det växte, som det gick i vågor de tre sista åren, men sen var det 

ändå rätt så skönt att vi fick chansen att flytta till ’ny ort’ [anonymisering av ort, 

författarnas anmärkning] för det hade kanske dröjt ännu längre att ta beslutet. (…) 

Tänker jag. Jag hade kanske fortsatt tävla säsong för säsong. 

 
 Fredrik: Om du bott kvar i ’tidigare ort’ [anonymisering av ort, författarens anmärkning]? 

 
 Informant: Ja, jag vet inte (skratt) 
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 Fredrik: (skratt) Vad var det som var skönt med att flytta till ’ny ort’? 

 
 Informant: Det kändes som om jag kom till en neutral plats på något sätt.  I ’tidigare ort’ 

kändes det som om att det förväntades att jag skulle fortsätta av omgivningen, 

tränarna, träningskompisarna, hela, man var ju inne i det livet på något sätt. 

”Skulle jag sluta träna och tävla där? Jaha, vaddå, vad gör jag då, vad har jag då 

för liv?” Men flyttar jag till ’ny ort’ där vi inte har någonting…   

 

Den här informanten upplevde att det krävdes att hon skulle flytta för att kunna komma 

till en vändpunkt och fatta ett beslut. En annan informant kom till vändpunkten när hon 

insåg att hennes skada skulle kunna göra henne till invalid på det sättet att hon inte längre 

skulle kunna utöva sin idrott ens på motionsnivå och för henne var det viktigt att kunna 

sporta och röra på sig även i framtiden. För en tredje intervjuperson berodde vändpunkten 

och beslutet på att hon blev gravid. En fjärde elitidrottare bestämde sig för att avsluta 

idrottskarriären när hon inte fick sin utlovade lön. 

 
Då slutade jag på grund av att jag var besviken att jag inte fick den lön jag blev utlovad (…) och 

när man inte, ja, kunnat bli bemött som man har förväntat sig. Det var snarare så att jag ville sluta 

med ’idrottsgrenen’ [författarnas anmärkning]. Det har varit delvis att klubben inte sköter det dom 

har lovat. 

 

Hennes upplevelse är ett uttryck för en avsaknad av belöningar vilket i hennes fall 

innebar att hon inte längre ville fortsätta prestera inom sin idrott. Vid en första anblick ser 

det ut som informanten inte har någon kontroll över det beslut hon fattar. Hon är 

beroende av att klubben uppfyller sina åtaganden och betalar lönen. Ebaugh menar dock 

att man måste ta hänsyn till de formella omständigheterna och utifrån dessa avgöra 

graden av kontroll i beslutet (Ebaugh 1988: 195). Det är inte samma sak att sluta i den 

aktuella klubben som att lägga av med sin idrott. De andras vändpunkt och avslut var inte 

lika dramatiska. Det var beslut som växte fram under ett eller två år för alla utom en, vars 

process varade i fyra år. Tiden mellan de begynnande tvivlen och beslutet kallar Ebaugh 

för varaktighet och är en av variablerna som påverkar utträdesprocessen (ibid: 188). 

Idrottskvinnan som hade längst varaktighet var även den av informanterna som var mest 

känd av allmänheten, vilket gjorde det svårare för henne att ta beslutet att gå vidare. Hon 

beskrev även att kraven från sponsorer och förbund upplevdes som pressande och 
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försvårade hennes beslut att sluta tävla på elitnivån. Det verkar som om inte bara 

rollöverskottet utan även varaktigheten påverkas av yttre krav från allmänheten och 

bidragsgivare.   

 

I samband med beslutet kommer många känslor upp. Våra informanter uttryckte i första 

hand positiva känslor av lättnad och frihet. En av kvinnorna berättade att hon plötsligt 

kunde bestämma över sitt liv. Riktigt så starka ord uttrycker inte de andra. Den vanligaste 

känslan är att det är skönt och att det var ett klokt beslut. 

 
 Peter: Hur kändes det när du bestämde dig? 

 
 Informant: Det kändes jättebra eh, jag har aldrig ångrat det att jag slutade. Visst det kan väl 

vara någon gång man känner att jaa, undrar hur bra det kunde ha blivit med rätt 

resurser runt omkring för det kan jag ju tänka tillbaka på idag hur kanske jag skulle 

villat haft det, så här i efterhand med personer runt omkring och så vidare men 

utifrån hur jag hade det så, så absolut, jag har inte ångrat det en sekund. Och det 

kändes jätteskönt att inte behöva leva det livet längre.  

 

De positiva känslorna och den lättnad som beslutstagandet för med sig ger också 

elitidrottaren balans och extra energi för att kunna gå vidare (jfr Ebaugh 1988: 136). 

Intervjupersonen ovan kunde använda sig av denna energi i samband med sin flytt strax 

efter sitt avslut. Trots de positiva känslorna kan en tomhet uppstå efter beslutet (Ebaugh 

1988: 143). Ebaugh benämner detta tillstånd för vakuum (ibid). Av våra intervjupersoner 

var det bara en som beskrev ett vakuumliknande tillstånd. Nära relaterat till känslan av 

tomhet och vakuum är känslan om hur det är att ha kommit efter sina jämnåriga i livet. 

 
Det kändes lite som att jag hade halkat efter, kommit efter alla i livet, att mina kompisar, de andra, 

de hade fått barn, var färdiga med sin utbildning, börjat jobba. Jag kände mig lite som en ungdom 

då när jag skulle börja plugga och tänkte, vad ska jag bli när jag blir stor… skratt… 

 

Tidigare hade de levt med fokus på träning och tävling samt jämfört sig med sina 

konkurrenter inom idrotten. Nu börjar de jämföra sig med andra jämnåriga och deras 

utveckling. De har påbörjat en process att ifrågasätta vilken referensgrupp de ska tillhöra 

och vilken roll de vill ha (jfr Ebaugh 1988: 183). Ett flertal av våra informanter har 
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föreberett sig för sin nya roll och utbildat sig under sin idrottskarriär. De är i färd med att 

skapa sitt nygamla jag.  

 

5.6 Mitt nygamla jag 
 

Ebaugh poängterar att det är en utmaning att skapa sin nya roll, mitt nygamla jag (Ebaugh 

1988: 180). Att ha skapat kontakter och intressen vid sidan om gör det lättare att träda ut 

ur den gamla rollen och finna sig tillrätta i sin nya identitet och roll (ibid: 184). Denna 

nya roll börjar i samband med att beslutet berättas för omgivningen, vilket är den första 

utmaningen
15

 (ibid: 150). De har inte alltid lätt att acceptera att individen har lämnat sin 

tidigare roll och är i en process att etablera en ny identitet (ibid: 155). En mamma till en 

av informanterna accepterade och förstod sin dotters beslut och att hon var på väg vidare 

i livet.  

 
Däremot var det nog jobbigare med pappa kanske, eller han hade svårt att förstå varför, att när 

man har lagt ner så mycket kraft å energi på det å sen så bara sluta. (…) Alltså dom har ju ställt 

upp fantastiskt mycket också å jag vet inte om det kan kännas som ett litet svek kanske men, jaa, 

alltså på nåt sätt kände jag alltså att han får tycka vad han vill, men jag har liksom bestämt mig 

och jag känner att det här e, det här rätt för mig å jag vet inte. Det är klart, jag vet att det kändes 

jobbigt just då att han liksom inte ja, på nåt sätt ville, ville inte förstå hur det kändes så men aa, det 

fick, det fick liksom va för jag kände att det här är vad jag vill å jag måste, jag måste få ta det här 

beslutet för jag, jag mådde inte bra av det där å ’prestera dåligt’ [idrottsgrenen anonymiserad, 

författarnas anmärkning]. 

 

Att kunna hantera omgivningens reaktioner på beslutet är den andra utmaningen (ibid: 

155). Några informanter upplevde negativa reaktioner när de väl hade slutat med sin 

idrott, vilket informanten beskriver ovan. Graden av acceptansnivå från omgivningen 

varierade från individ till individ men med tiden ökar acceptansen inför deras nya roll och 

istället bemöts de med positiva genmälen. De flesta informanter beskriver hur ”folk på 

stan” kommer med positiva bemötanden om deras tidigare karriär. Även massmedia hör 

av sig titt som tätt. 

                                                 
15

 För att förstå den situation som rollutträdaren ställs inför delar Ebaugh upp utmaningen i sex olika delar 

(ibid: 150). De följer inte i någon kronologisk ordning och de kan pågå samtidigt. Fem av dessa kan vara 

applicerbara för elitidrottares övergångsprocess (se även denna uppsats avsnitt 4.2, sid. 22-23) 



 

   42 

Å ibland så kommer det nya barn till träningen å då kommer det nån förälder å säger det att jaah, 

jag kommer ihåg när du ’tävlade’ (…) Jag var sist och badade med sonen förra veckan. (…) Sen 

började han att ”jag kommer ihåg när du var med å ’idrottade’ å sådär va så att det är ju så 

fortfarande, (…) å idag på morgonen har jag gjort en intervju (…) Så man är inte bortglömd, å det 

ska man ju ha klart för sig, att man har gjort sig ett litet namn, man har fördel av det också. Alltså, 

man kan ju använda det i vissa sammanhang å dra nytta av det. 

 

De flesta gillar att bli igenkända, men en av informanterna tycker att det är skönt att 

slippa uppmärksamheten ibland och inte bli associerad med sin idrott. Utifrån den femte 

utmaning, rollöverskott (jfr Ebaugh 1988: 173), kan man dra slutsatsen att hon inte i lika 

hög grad vill associera sig med sin tidigare roll som de övriga informanterna. Det mer 

privata umgänget, den tredje utmaningen, har till viss del förändrats för några av 

kvinnorna i och med att de avslutat sin elitkarriär, framförallt för de som flyttat. De 

upplever inte att det har påverkat dem utan att det är en del av livet, att lära känna nya 

människor och tappa kontakten med andra. De ger uttryck för att ha hanterat den tredje 

utmaningen (jfr Ebaugh 1988: 168). 

 

Den fjärde utmaningen är att relatera både till dem som gjort samma val och byte av roll 

samt de som är kvar i den gamla rollen (Ebaugh 1988: 185). Kamratskapet med andra 

som har gjort samma rollutträde kan fylla ett terapeutiskt behov (ibid: 172-173). En 

informant berättar om att hon varje år åker iväg på en resa med vänner som också lämnat 

elitidrottsrollen. De kallar fortfarande resan för ”träningsläger”. I princip alla 

intervjupersoner berättar om att de fortfarande har kontakt med idrottsvänner som de har 

tävlat med eller mot.  

 
Jag har kontakt med många som jag har ’tävlat’ tillsammans med men i och med att dom, vi bor 

på ganska så spridda ställen, både i Sverige och ’utomlands’ så håller jag kontakt med dom. Men 

jag ska inte säga att jag umgås inte på det sättet som vi gjorde innan utan det är andra vänner som 

jag umgås mera med idag.  

 

Hur bred och frekvent kontakten är varierar. Det är bara en av intervjupersonerna som 

inte håller kontakten med de forna idrottskamraterna och hon beskriver sig som en person 

som har stort behov av att vara för sig själv. För att lyckas med omställningen till den nya 

rollen behöver man även hantera relationen till dem som är kvar i den gamla rollen (ibid: 
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185). En informant berättar att kontakten med dem som är kvar i idrotten har underlättat 

för henne att gå vidare i livet.  

 

Idag arbetar eller studerar alla informanter med något som är relaterat till deras forna 

elitidrottskarriär. Två av dem är tränare inom samma idrott som de utövade och två 

arbetar inom idrotten, men med administrativa frågor. De tre övriga studerar eller arbetar 

inom hälsosektorn och använder kontinuerligt sina kunskaper och erfarenheter från 

idrotten. 

 
(…) det lät intressant, speciellt med kopplingen till idrott. Det kändes bra för min del också. Jag 

behövde inte börja om från noll utan då har jag någonting med mig. 

 

Ebaugh uttrycker att ju högre grad av rollcentralitet desto viktigare är det för individen att 

ha med sig delar av sin gamla identitet (rollöverskott) för att kunna anpassa sig till sin 

nya roll i samhället (Ebaugh 1988: 178). Ett annat sätt är att fortsätta med idrotten, men 

på en lägre nivå. Detta gjorde och gör alla utom en. I ett fåtal fall kan man tala om 

comeback, det vill säga att återuppta elitsatsningen efter ett längre uppehåll. Comebacken 

är en möjlighet att återvända till sin forna roll, vilken är en av Ebaughs variabler som 

påverkar utträdesprocessen (jfr Ebaugh 1988: 186). En intressant iakttagelse är att fem av 

sju informanter fortfarande utövar tävlingsidrott, antingen på en lägre nivå eller att de 

bytt idrottsgren och därigenom inte har samma press att prestera. Deras rollöverskott är 

betydande och de identifierar sig fortfarande med sin forna roll. Längtan efter att vara 

fysiskt aktiv beskrivs av flera informanter. De blev rastlösa och blev på dåligt humör om 

de inte tränade. Kroppen, dess utseende och välmående, är central för informanterna även 

efter sin avslutade elitkarriär. Några informanter är oroliga för att de ska gå upp i vikt 

eller bli stela och orörliga i kroppen. Det var tydligt i intervjuerna hur alla berättade och 

pratade om att de ville vara i gott fysiskt trim. 

 

Elitidrottkvinnornas övergångsprocess som började i begynnande tvivel har passerat 

igenom olika faser. Alla informanternas nya roll och identitet, mitt nygamla jag, fortsätter 

att ha likheter med deras elitidrottsroll. I nästa avsnitt sammanfattas resultatet och 

analysen i en avslutande diskussion. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga före detta elitidrottare upplever 

och hanterar processen att avsluta sin idrottskarriär. Genom att undersöka deras 

subjektiva upplevelser av karriäravslutet är vår förhoppning att kunna urskilja olika faser 

i karriärövergången. 

 

Ett intressant resultat i denna uppsats är hur viktig idrotten är även efter elitkarriärens 

slut. Idrotten fortsätter att spela en viktig roll i deras liv på olika sätt och det som de erfor, 

upplevde och lärde sig som elitidrottskvinnor tar de med sig in i sina nya roller. Ebaugh 

skulle kalla detta rollöverskott. Sex av sju informanter ser sitt rollöverskott som naturligt 

och som en viktig del i skapandet av sitt nygamla jag. De har alla inlett planeringen för 

sin fortsatta karriär under elitidrottandet. Redan innan sin elitkarriär startade har de 

funderat över möjliga alternativ. Enligt Ebaugh är det i rollutträdesprocessens andra 

stadium som individen börjar sitt sökande och försök att finna alternativa roller, men 

detta stämmer dock inte in på våra informanter. Deras sökandefas påbörjas innan deras 

begynnande tvivel och fortgår fram tills vändpunkten och beslutet. Trots att idrotten har 

stor betydelse inser informanterna att deras elitidrottskarriär är tidsbegränsad. Detta kan 

bero på att de har en insikt om att den kvinnliga elitidrottsrollen inte varar för evigt och 

behöver ersättas med en nygammal roll. 

 

Att avslutet skulle vara problematiskt, som framkommer i en stor del av den tidigare 

forskningen, stämmer inte in på våra informanter. Det visade sig att de flesta av 

informanterna upplevde en lättnad när de tog beslutet att avsluta sin elitidrottskarriär; det 

är skönt att inte ha krav på sig att prestera. För många blev det ett avstamp till något nytt i 

livet och en stor skillnad på hur deras vardagsliv och rutiniserade vanor gestaltade sig. En 

av våra informanter hade dock en besvärligare process att ta sig igenom. Det är också hon 

som är mest igenkänd av allmänheten och ibland kan uppmärksamheten bli alltför 

påtaglig. Anmärkningsvärt är att varaktigheten för hennes rollutträdesprocess var fyra år, 

vilket var minst dubbelt så långt som de övrigas. 

 

Ett annat resultat var hur genus påverkar individens karriärövergång och det framförallt 

utifrån två aspekter, en önskan om familjebildande och de ekonomiska möjligheterna 
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inom elitidrotten. Att bilda familj berör de flesta som möjlig orsak till rollutträde. Två av 

kvinnorna avslutar sin karriär för att påbörja familjelivet och skaffa barn. Graviditeten 

och barnafödandet kan förflytta fokus från elitidrotten på ett konkret sätt och därigenom 

underlätta rollutträdet. De generellt mindre möjligheterna till heltidslön för elitidrottande 

kvinnor, jämfört med männen, kan innebära att det problematiska i övergångsprocessen 

minskar. De kan kanske inte försörja sig på idrotten och måste därför tidigt börja tänka på 

alternativa roller. Att det råder en ekonomisk jämställdhet inom idrotten är något som 

fyra av våra informanter anser. Det kan i sin tur förstås i och med att de alla har varit 

friidrottare.  

 

Det är tydligt hur viktiga de rutiniserade vanorna var för elitidrottarna och hur avvikandet 

från dem utmanade deras känsla av ontologisk trygghet. Vanorna hjälper dem i skapandet 

av deras livsstil, en målfokuserad livsplanering. Det är även påtagligt att de handlar 

reflexivt och använder sig av expertsystemens informationer och kunskaper. Deras tillit 

till senmodernitetens expertsystem framgår bland annat av deras förhållande till tränare, 

träning, återhämtning och kost. När idrottskarriären avslutas skapar de en ny 

livsplanering och nya rutiniserade vanor.  

 

I stort fungerar Ebaughs teori och modell för att förstå de sju kvinnliga elitidrottarnas 

rollutträde. Ebaughs variabler för att förstå och kunna analysera rollutträdets fyra stadier, 

till exempel varaktighet och rollcentralitet, har varit till hjälp för att generellt kunna förstå 

processerna. Vid en större studie, både då det gäller antal informanter och intervjuernas 

djup och omfattning, hade variablerna kunnat vara av vikt för att tydligare urskilja 

möjliga tendenser eller olika grupper av rollutträdare.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Uppsatsens resultat gör det intressant att se vad som skulle kunna vara tänkvärt att 

utveckla för den framtida forskningen inom området. Några förslag på vidare forskning 

skulle kunna vara: 

 

 Upprepade djupintervjuer med kvinnliga före detta elitidrottare för att få 

utförligare och grundligare svar som kan analyseras utifrån Ebaughs teorier och 

därigenom ytterligare kunna förklara sökandefasens inledning och dess placering 

eller placeringar i hennes modell. 

 Utvidgade studier där genus är i fokus i rollutträdesprocessen för att eventuellt 

kunna urskilja viktiga omständigheter och variabler samt hur specifika 

idrottsgrenars genuskontrakt ser ut.  

 Jämförande studier av olika idrottsgrenar för att problematisera respektive grens 

rollutträdesprocess och därigenom kunna beskriva vilka variabler som är av 

betydelse för kvinnliga elitidrottare. 
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Bilaga 1 Intervjudisposition 
 

   

     

Rutiner och Genus   Variabler  

+tider   +frivillighet  

+mat   +rollcentralitet  

+sömn   +möjlighet att återvända  

+resor, träning tävling   +varaktighet  

+jobb / studier   +kontroll över utträdet  

+ekonomi   +individuellt eller gemensamt utträde 

+tränare   +en eller flera utträden  

+förändring av social kommunikation   +social önskvärdhet  

+att vara kvinna   +medvetenhet  

     

     

Begynnande tvivel   Sökandet  

+specifika händelser   +medvetna antydningar  

+idrottsresultat   +förstärkning?  

+ifrågasättande   +avslutad process?  

+skador, sjukdomar   +funderingar  

+antydningar   +nya tankebanor  

+till vem?   +visualisering  

+reaktioner     

     

Vändpunkten och beslutet   Mitt nygamla jag  

+droppen   +ny identitetspresentation  

+minns beslut?   +reaktion på det?  

+känslan vid beslut?   +intimitet  

+framtidstankar   +vänner och socialt  

+vem fick veta?   +umgäng m. andra f.d.  

+reaktioner på beslut   +rollöverskott  
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Bilaga 2 Faktafrågor 
 

För stunden skulle vi uppskatta om Du vill svara på några kortare bakgrundsfrågor om 

Din idrottskarriär, men se det inte som ett krav: 

 

1. Vilket år är Du född? 

2. Hur många landskamper gjorde Du? Övriga meriter? 

3. Hur många år elitsatsade Du? 

4. Hur mycket tränade Du under Din aktiva elitkarriär? 

5. När slutade Du Din elitkarriär? 
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Bilaga 3 Informationsbrev 
 

Hej! 

 

 

Vi är två sociologistudenter på Högskolan i Kalmar som skriver vår examensuppsats om 

"karriär efter karriären" med inriktning på elitidrottare.  Det har forskats en del kring vad 

som händer efter att elitidrottskarriären är över, men då mestadels om män. Vi är därför 

intresserade av att titta på hur kvinnliga före detta elitidrottare tar sig vidare i livet efter 

att deras aktiva elitidrottskarriär har tagit slut.  

 

De vi söker bör helst ha landslagserfarenhet och avslutat sin elitidrottskarriär för 1-15 år 

sedan. Intervjuerna kommer i första hand att vara personliga, men kan också ske skriftligt 

eller via telefon. Alla garanteras anonymitet och svaren kommer inte att gå att härleda till 

någon specifik person. Intervjuerna kommer att äga rum vecka 45, 47 och 48, 2008. 

  

Vår förhoppning är att uppsatsen kan leda till en ökad kunskap och nytta för idrottare, 

idrottsföreningar och idrottsförbund.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Fredrik Billgren   Peter Brändström 

e-post: fb22ci@student.hik.se  pb22di@student.hik.se 

tel. 0705 – 19 48 80   0704 – 76 08 91 

 

 

 

 

 

 

P.S. På nästa sida hittar Du en informationslapp som Du kan skriva ut och sätta upp på Er 

anslagstavla. Vidarebefordra gärna detta mail.  

 

 

 

 

 

 

mailto:fb22ci@student.hik.se
mailto:pb22di@student.hik.se


 

   53 

F
red

rik
 B

illg
ren

 

e-p
o

st: fb
2
2

ci@
stu

d
en

t.h
ik

.se  

tel. 0
7

0
5

 –
 1

9
 4

8
 8

0
 

 

F
red

rik
 B

illg
ren

 

e-p
o

st: fb
2
2

ci@
stu

d
en

t.h
ik

.se  

tel. 0
7

0
5

 –
 1

9
 4

8
 8

0
 

 

F
red

rik
 B

illg
ren

 

e-p
o

st: fb
2
2

ci@
stu

d
en

t.h
ik

.se  

tel. 0
7

0
5

 –
 1

9
 4

8
 8

0
 

 

F
red

rik
 B

illg
ren

 

e-p
o

st: fb
2
2

ci@
stu

d
en

t.h
ik

.se  

tel. 0
7

0
5

 –
 1

9
 4

8
 8

0
 

 

F.d. kvinnlig elitidrottare? 
 

Vi söker Dig. Du bör helst ha landslagserfarenhet och avslutat Din 

elitidrottskarriär för 1-15 år sedan.  

 

Vi är två sociologistudenter på Högskolan i Kalmar som skriver vår 

examensuppsats om "karriär efter karriären" med inriktning på elitidrottare.  

Det har forskats en del kring vad som händer efter att elitidrottskarriären är 

över, men då mestadels om män. Vi är därför intresserade av att titta på hur 

kvinnliga före detta elitidrottare tar sig vidare i livet efter att deras aktiva 

idrottskarriär har tagit slut. 

 

Intervjuerna kommer i första hand att vara personliga, men kan också ske 

skriftligt eller via telefon. Alla garanteras anonymitet och svaren kommer 

inte att gå att härleda till någon specifik person. Intervjuerna kommer att äga 

rum vecka 45, 47 och 48, 2008. 

 

Hör av Dig till någon av oss! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Fredrik Billgren    Peter Brändström 

e-post: fb22ci@student.hik.se  pb22di@student.hik.se 

tel. 0705 – 19 48 80   0704 – 76 08 91 
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