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Abstract 

There have been numerous of examples where former elite athletes have had a problem with adapting 
to the life as a civilian. Research has shown that it is common among former athletes to experience 
negative emotions when ending an elite career in sports. What separated the ones who successfully 
moved on to achieve greatness outside of the sports environment? This study was about female former 
elite athletes which have a senior position and their views on what role the elite career had on their 
following career. The purpose of the study was to examine what generic traits, knowledges and skills 
that elite sports can help to develop and that is usable in a senior position. The study also aimed to 
gain knowledge about how female former elite athletes from the county of Vasterbotten, Sweden, 
experienced and handled the transition from elite sports to the life as a civilian. To answer these 
questions eight interviews were conducted with female former elite athletes from a variety of sports. 
The main result showed that there were several factors that helped these former elite athletes to 
handle the transitional phase in a good way. They all agreed that elite sports helped to develop goal 
determination, a will to continually evolve, manage both success and adversity and lastly teamwork 
and social skills. Regarding how their athletic career influenced the job opportunities following their 
career termination, the study found that their athletic career had either a direct or indirect influence. 

Nyckelord: Elitidrott, Karriärövergång, Ledarskap, Trait approach 

Keywords: Elite sports, Career transition, Leadership, Trait approach 
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Inledning  

De som tillhör den yttersta eliten inom idrott övervakas ständigt och deras senaste 

prestationer är ofta något av ett diskussionsämne. Hur presterade Zlatan i sin senaste 

match? Hur gick det för Charlotte Kalla i senaste loppet? De allra flesta vet vilka 

dessa personer är och följer gladeligen deras framgångar och motgångar via TV-

sändningar, radio eller tidningsartiklar. Men vad händer när deras tid som 

elitidrottare är över, vilken väg väljer de att gå och vart tar de vägen?  

Vid en snabb överblick går det urskilja att det finns olika vägar att gå efter att 

elitkarriären är över. När det gäller yrkesval visar en studie av Fahlström, Patriksson 

och Stråhlman (2014) att det mest förekommande var ett arbete med 

idrottsanknytning. Det kan handla om jobb såsom sportchef, tränare, idrottslärare 

eller kommentator. Till exempel så blev tidigare landslagsmannen i fotboll, Daniel 

Andersson, sportchef för Malmö FF efter att hans aktiva karriär tagit slut (Malmö FF, 

2014). Studien (Fahlström et al. 2014) visade även att det var ovanligt att före detta 

elitidrottare hamnat på en ledande position inom näringslivet. Något författarna 

diskuterar kan bero på arbetsmarknadens ökade krav på utbildning. Samtidigt 

påpekar de att respondenterna ganska nyligen avslutat sina karriärer och således var 

deras dåvarande arbete troligtvis inte slutdestinationen. Trots att studien visar att det 

är mindre vanligt med före detta elitidrottare på ledande positioner inom näringslivet 

så förekommer det att de lyckas även där. Pernilla Wiberg startade till exempel ett 

eget hotell i Idre 2003 (Pernilla Wiberg Hotel, 2017) och Tomas Brolin startade 

tillsammans med innovatören Göran Edlund Twinnovation AB som tillverkar och 

säljer dammsugarmunstycken (Twinner, 2017) vilket har resulterat i stora 

utdelningar genom åren (Andersson, 2012). 

Det är dock inte alltid livet efter en elitkarriär blir så lyckat som exemplen ovan visar. 

Många gånger upplever utövarna svårigheter i form av nedstämdhet, tomhet och 

osäkerhet när karriären tar slut och i några av fallen vänder de sig till alkohol och 

droger för att hantera den nya vardagen (Stambulova, Stephan & Jäphag, 2007). I 

vissa fall har dessa svårigheter styrt individer till att ta till ännu mer drastiska 
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åtgärder. Mikael Ljungberg begick självmord kort innan han skulle tillträda som 

sportchef för Svenska Brottningsförbundet (Thornéus & Krantz, 2004), en tragisk 

händelse som fick stor uppmärksamhet. Att hamna i strålkastarljuset igen på gott 

eller ont är två vägar som är lätta att urskilja. Mellan dessa två motpoler finns dock 

den största delen av mer eller mindre välkända före detta elitidrottare och deras 

efterföljande liv är svårare att identifiera. Något som har en enkel förklaring - det är 

ur ett medialt perspektiv inte av samma intresse att rapportera om. 

Har de som lyckats anpassa sig till livet efter idrotten någon användning av all den tid 

de lagt ner på sin idrottskarriär? Tidig forskning visade på att idrottare kunde dra 

nytta av, både direkt och indirekt, sitt engagemang inom idrotten i sitt yrkesliv 

(Voulle, 1978). Att elitidrottare får med sig egenskaper och förmågor från sin 

idrottskarriär är även något Stråhlman (1997) hittat i sin studie. Respondenterna 

menade att det finns både positiva och negativa egenskaper som förstärks av en 

idrottskarriär. De positiva egenskaperna var sådant som laganda, målmedvetenhet 

och disciplin medan negativa egenskaper kunde vara egocentricitet och “vassa 

armbågar”. Om de sedan upplevde att elitkarriären var till deras fördel berodde på 

hur väl de lyckats omsätta dessa egenskaper till sitt nya yrkesliv. Detta gäller oavsett 

om yrket hade idrottsanknytning eller inte. 

Ett annat problem inom den svenska idrottsrörelsen är fördelningen mellan män och 

kvinnor vad gäller ledande positioner. Bland annat var, år 2014, 72 procent av 

Sveriges landslagstränare män och 77 procent av specialförbunden hade en manlig 

ordförande (Olsson, 2016). Ett problem som inte endast är begränsat till idrotten 

utan liknande mönster finns även i näringslivet. Enligt en undersökning av SCB 

(2017) hade kvinnor 63 procent av chefspositionerna inom offentliga sektorn men 

endast 31 procent inom den privata sektorn, under 2015. Viktigt här att ha i åtanke är 

att den offentliga sektorn är mindre än den privata, 56 200 kontra 207 400 

chefspositioner, vilket framgår av SCB:s undersökning. Sveriges jämställdhetspolitik 

har som övergripande mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sitt eget liv. Till detta övergripande mål finns även sex delmål som 

eftersträvas. Ett av dessa mål lyder enligt följande: 

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska 

ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 

forma villkoren för beslutsfattandet (Regeringskansliet, 2017). 
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Det finns därmed tydliga arbetsområden för förbättring gällande maktfördelningen 

mellan könen. Fler kvinnor behövs i ledande positioner för att öka jämställdheten 

inom den privata sektorn och idrottsrörelsen i Sverige. 

Det framgår ovan att karriären efter idrotten kan se väldigt olika ut. Då 

maktfördelningen ser ut som den gör i samhället anser vi att det är av intresse att 

undersöka kvinnor i ledande positioner. Vi ämnar i denna studie att titta närmare på 

de kvinnliga före detta elitidrottare som haft en framgångsrik tid efter idrotten och nu 

befinner sig i ledande positioner. Mer specifikt tänker vi undersöka vilka egenskaper, 

förmågor eller kunskaper dessa individer anser att idrotten varit med och bidragit till 

att utveckla och som de idag har användning av i nya sammanhang. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur kvinnliga före detta elitidrottare från 

Västerbotten hanterat karriärövergången och vad de tagit med sig från sin 

idrottskarriär. Mer specifikt är syftet att undersöka om en elitidrottskarriär kan bidra 

till att utveckla kunskaper, egenskaper eller förmågor som är användbara i en 

ledande position. 

 

● Hur har kvinnliga före detta elitidrottare med framgångsrika yrkeskarriärer 

upplevt samt hanterat övergången från idrott till yrkesliv? 

● Hur upplever kvinnliga före detta elitidrottare att deras idrottskarriär påverkat 

deras efterföljande yrkesmöjligheter? 

● Vilka kunskaper, egenskaper eller förmågor anser kvinnliga före detta 

elitidrottare att idrottskarriären bidragit till att utveckla och har dessa kommit 

till användning efter karriären? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer relevant forskning presenteras för att skapa en förståelse för 

det aktuella ämnet. Den har nedan delats in i tre kategorier: karriärövergång hos 

elitidrottare, egenskaper och personlighetsdrag hos idrottare samt ledarskap. 
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Karriärövergång hos elitidrottare 

När idrottskarriären når sitt slut sker för de flesta en övergång till ett annat yrkesliv 

då långt ifrån alla kan leva, eller väljer att leva, på det man tjänat in under sin 

elitkarriär. Studier (Alfermann, Stambulova & Zemaityte 2002; Stambulova et al. 

2007) har undersökt den övergångsperiod de före detta elitidrottarna genomgår.  

Anledningen till att utövarna behöver avsluta sin karriär påverkar hur de upplever 

övergångsperioden. Avslutet kan vara icke-planerat, till exempel vid skador eller 

petningar, och innebär då vanligtvis en längre och mer belastande tid för individen. 

Effekten är däremot omvänd vid ett planerat avslut där individen haft möjlighet att 

förbereda sig för sitt nya liv. Båda studierna visar även att det finns en kulturell 

skillnad i hur dessa övergångsperioder upplevs. Alfermann et al. (2002) såg en 

betydligt längre övergångsperiod hos före detta elitidrottare från Litauen jämfört med 

utövare från Tyskland och Ryssland. Detsamma gällde för den andra studien 

(Stambulova et al. 2007) där författarna fann att svenska idrottare upplevde sin 

övergångsperiod längre än vad franska idrottare gjorde. Något författarna tror kan 

bero på att 66,7 procent av de franska respondenterna fortsatte att arbeta 

professionellt med idrott jämfört med endast 23,8 procent av de svenska. Genom att 

fortsätta arbeta inom idrott är omställningen mindre då omgivningen förblir 

densamma. De flesta av de svenska utövarna genomgick med andra ord en större 

förändring. Vidare visar studien även att deltagarna hade högst stöd hos föräldrar, 

partners och vänner medan stödet från idrottsrörelsen ansågs vara lågt. Två andra 

studier (Grove, Lavallee & Gordon, 1997; Warriner & Lavallee, 2008) visar att en 

stark idrottsidentitet ökar risken för att uppleva problem när idrottskarriären ska 

avslutas. Definierar man sitt egenvärde endast baserat på sitt deltagande och sina 

framgångar inom idrotten innebär uppbrottet från idrotten stora kontraster. Dessa 

individer har tappat det som skapade mening samt skapade grunden i deras identitet. 

Individer som däremot har en bredare bild av sig själv med andra intressen, arbeten 

och sociala kretsar utanför idrotten klarade övergångsperioden bättre. Som det 

framgår ovan finns det ett antal faktorer som påverkar hur idrottare upplever och 

klarar av den period som följer vid en karriärsavslutning. Dessa faktorer kan antingen 

förenkla eller försvåra för en individ, således blir utfallet beroende på en kombination 

av dessa.  

Ovan har vi tittat närmare på forskning kring idrottares känslor och upplevelser 

kopplade till den omställning som sker när den aktiva idrottskarriären tagit slut. Men 
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finns det en bild av vilka yrkesval som är aktuella för tidigare elitidrottare? Som 

nämnts ovan hjälper en anställning inom professionell idrott utövarna i övergången 

till det nya livet (Stambulova et al. 2007). Fahlström et al. (2014) menar i sin studie 

att före detta elitidrottare tycks ha svårare att komma in på arbetsmarknaden nu 

jämfört med tidigare år. Detta då kraven ökat både inom idrotten och på 

arbetsmarknaden. Dagens idrottare lägger ner mer tid på träning och tävling och 

därmed är möjligheterna till studier eller att få arbetserfarenhet samtidigt som de gör 

idrottskarriär färre. Samtidigt vill arbetsmarknaden anställa individer med högre 

utbildning. Studien fann även att i form av yrkesval fick de flesta anställning med 

någon form av idrottslig koppling. Här innefattas yrken såsom tränare och sportchef 

men även föreläsare och försäljare av idrottsredskap. Av de övriga deltagarna 

konstateras endast att de fått anställning utanför den idrottsliga sfären och då bara 

ett fåtal som hamnat på ledande positioner. Stråhlman (1997) gör en likartad 

indelning av yrkesval, idrottsrelaterad eller icke-idrottsrelaterad, och går sedan inte 

in djupare på exakta yrken. Det framgick dock att utövarna ansåg att idrottskarriären 

hade en påverkan på yrkesval efter karriären. Utövarna ville ta till vara på den 

kompetens de skaffat sig inom idrotten och applicera den i nya kontexter. 

Egenskaper och personlighetsdrag hos idrottare 

Vad är det som utmärker elitidrottare? Bortsett från deras fantastiska förmåga inom 

den specifika idrotten så har studier gjorts för att ta reda på om det finns något i 

deras mentala förmåga som utmärker sig. Golby och Sheard (2004) samt Sheard och 

Golby (2010) har studerat idrottare från olika nivåer och graden av “hardiness” de 

besitter. Hardiness är ett personlighetsdrag som innefattar tre komponenter: kontroll 

(control), engagemang (commitment) och utmaning (challenge). Kontroll syftar på en 

individs perspektiv på situationer och leder till att de ser sig själv som mästare över 

sitt liv. Individen känner inflytande över omgivningen och anser att sitt agerande 

påverkar utfallet. Engagemang handlar om hur individen förhåller sig till personer, 

event och aktiviteter i sin omgivning. Individer med högt engagemang har enklare att 

finna mening med och därmed känna sig involverad i aktiviteter. Utmaning syftar på 

hur individen förhåller sig till upp- och nedgångar i livet och tenderar att ta sig an 

svårigheter med positiv anda. Tuffa livssituationer ses inte som ett hot utan som 

något spännande som stimulerar personlig utveckling. Studierna visade ett samband 

mellan hardiness och den nivå utövarna befann sig på. De idrottare som tävlade på 
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internationell nivå hade högre värden på hardiness än de som tävlade på lägre nivåer. 

Författarna drog slutsatsen att denna skillnad kunde vara utfallet av lyckad mental-

träning eller något nedärvt (Golby & Sheard, 2004; Sheard & Golby, 2010).  

I en annan studie (Nia & Besharat, 2010) har man jämfört lagidrottares och 

individuella idrottares personligheter enligt five factor model med hjälp av ett NEO-

PI-R test. Detta är ett personlighetstest som innehåller ett stort antal frågor som 

vanligtvis besvaras i enkätform. När dessa frågor besvarats utgör svaren en grund för 

att kunna analysera personliga karaktärsdrag inom fem huvudkategorier som vi här 

översätter till: utåtriktning, emotionell instabilitet, öppenhet, sympati samt 

samvetsgrannhet. Studien fokuserade på att hitta skillnader mellan lagidrottare och 

individuella idrottare gällande dessa kategorier, vilket man även gjorde. Inom 

individuell idrott visade utövare högre värden på samvetsgrannhet och lagidrottare 

högre värden på sympati. Trots att fokus för studien var att jämföra de olika 

grupperna mot varandra hittade man ett samband gemensamt för alla idrottare. 

Samtliga idrottare som deltagit i studien visade högre värden på utåtriktning och 

samvetsgrannhet samt lägre värden på emotionell instabilitet än vad annan forskning 

visat hos icke-idrottare. För att förstå vad dessa fynd innebär behöver man ha en 

förståelse om vad personlighetsdragen innebär. Utåtriktning mäter aktivitetsnivå, 

benägenhet att känna positiva känslor och sökande efter spänning. Emotionell 

instabilitet mäter hur mottaglig man är för negativa känslor såsom ilska, oro, rädsla, 

nedstämdhet etc. Öppenhet handlar om att uppskatta fantasi, nyfikenhet, nya idéer 

etc. Sympati mäter samarbetsvillighet, tillit till andra, och altruism. Slutligen mäter 

samvetsgrannhet prestationssträvan, självdisciplin och känsla av egen kompetens 

(Nia & Besharat, 2010).  

Ledarskap 

När elitidrottare avslutat sin aktiva karriär och ska ta steget till det “vanliga” 

arbetslivet hamnar som tidigare nämnts vissa på ledande positioner både inom 

idrotten men även i näringslivet. Ledarskapet kan då anses vara en viktig faktor för 

att lyckas i sitt nya arbete. Men vad är egentligen ledarskap? Forskning visar på att 

det inte finns någon gemensam specifik bild av vad ett ledarskap verkligen innebär. 

Bland annat beskriver Yukl (2010) hur svårt ledarskap är att definiera. De som 

försöker skapa definitioner av ledarskap har egna perspektiv och tankar om vad 

ledarskap innebär och vad som krävs för att vara en bra ledare. Forskarna bedömer 
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själva vilka aspekter som är av störst intresse för dem. Det kommer att påverka hur 

man väljer att definiera begreppet och det finns därmed i stort sett lika många 

definitioner som det finns personer som försökt definiera begreppet. För att trots 

detta få någon form av bild av ledarskap skriver författaren vidare om aspekter som 

de flesta definitionerna av ledarskap genom åren har gemensamt. 

Most definitions of leadership reflect the assumption that it involves 

a process whereby intentional influence is exerted over other people 

to guide, structure, and facilitate activities and relationships in a 

group or organization (Yukl, 2010, s. 21). 

Det handlar alltså om ett antagande att det är en process i vilken en ledare har för 

avsikt att framgångsrikt vägleda eller strukturera individer, grupper eller 

organisationer. 

Yukl (2010) beskriver hur forskningen om ledarskap kan delas in i olika kategorier 

utifrån hur studierna valt att titta på ledarskapet. En av dessa kategorier benämner 

Yukl som behavior approach som fokuserar på beteendet hos den ledare som 

studeras. Individens beteende och sätt att agera i sin roll som ledare är det som är 

intressant för dessa studier. Därmed är observationer, dagböcker och enkäter kring 

arbetsuppgifter vanliga datainsamlingsmetoder. Northouse (2003) förklarar att 

teorier inom behavior approach kan delas in i uppgiftsorienterat ledarskap och 

relationsorienterat ledarskap. Fokus inom det uppgiftsorienterade ledarskapet ligger 

på att få sin grupp att utföra en uppgift på ett så bra sätt som möjligt inom de 

uppsatta ramarna. Inom det relationsorienterade ledarskapet handlar det istället om 

att bygga relationer inom den omgivning man befinner sig i, för att på så sätt få 

gruppen att trivas tillsammans, känna sig trygga och arbeta i samma riktning. Yukl 

(2010) beskriver att typiska beteenden för det uppgiftsorienterade ledarskapet är 

exempelvis planering av arbetsuppgifter, förtydligande av roller och övervakning av 

prestationer. Medan vanliga beteenden inom det relationsorienterade ledarskapet är 

att visa stöd, utvecklande av anställda samt att visa uppskattning vid bra insatser.   

En annan kategori inom ledarskapsforskningen som beskrivs av Yukl (2010) är trait 

approach. Inom detta perspektiv är man intresserad av att studera ledarnas 

egenskaper istället för deras beteende. En utgångspunkt är då att somliga besitter 

dessa egenskaper och andra inte, vilket påverkar deras förmåga som ledare. Det går 

därmed att förutse hur bra en person kommer att vara som ledare utifrån vissa 
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kluster av egenskaper. Egenskaper såsom stresstålighet (Yukl, 2010), en tilltro till sin 

egen förmåga samt en tro på att den enskilda individen kan påverka utfallet 

(Northouse, 2003) har inom detta perspektiv visat sig ha ett samband med effektivt 

ledarskap. Dock lyfter Yukl att det även finns brister med trait approach, bland annat 

skriver han att egenskaperna är väldigt abstrakta och att det därmed blir svårt att 

avgöra hur pass mycket de påverkar ledarskapet. Ofta studeras egenskaperna var för 

sig och inte hur de tillsammans påverkar varandra till att forma en ledare. Resultaten 

blir då ofta svåra att tolka när man egentligen inte med säkerhet kan säga att den 

egenskap man tittat på har någon faktisk effekt på ledarskapet. 

Denna studie får anses utgå ifrån trait approach då vi under de kvalitativa 

intervjuerna valt att fokusera på egenskaper och personlighetsdrag hos 

respondenterna. Fokus har legat på att hitta egenskaper som respondenterna anser 

har utvecklats under sin aktiva elitkarriär och som de idag har användning av i en 

ledande position.  

Metod  

I detta avsnitt presenteras vilka val som gjorts gällande studiens metod. Urval, 

datainsamlingsmetod och analys av data är några av områdena som behandlas.  

Urval 

För denna studie genomfördes intervjuer med åtta kvinnliga före detta elitidrottare 

från Västerbotten. Urvalet får ses som ett målinriktat urval, något som enligt Bryman 

(2011) innebär ett strategiskt urval där respondenterna väljs ut utifrån att de är 

relevanta för studiens syfte. För en utförligare beskrivning på de kriterier som 

använts i studien, se avsnittet Urvalskriterier. 

Slutresultatet av urvalet ledde till att åtta intervjuer genomfördes där tre 

respondenter haft en elitkarriär inom lagidrotter och fem inom individuella idrotter. 

Längden på elitkarriären varierar mellan nio till sjutton år. Hur lång tid som passerat 

från det att karriären avslutats till det att intervjun genomfördes varierar en del, som 

längst har tjugo år gått och som kortast tre år. Sju av åtta har en utbildning på 

universitetsnivå. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn för att bevara 

anonymiteten och kommer således framöver att benämnas enligt följande: 

lagidrottare - Maja, Natalie och Sara och individuella idrottare - Alice, Greta, Hilda, 
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Ida och Åsa.  

Urvalskriterier 

Innan några intervjuer genomfördes sattes ett antal urvalskriterier upp i samråd med 

handledare och uppdragsgivaren, SISU Västerbotten/Västerbottens Idrottsförbund. 

Kriterierna kan sammanfattas som: kvinnliga före detta elitidrottare från 

Västerbotten. För att förtydliga vad detta innebär behöver vissa definitioner 

specificeras. Med från Västerbotten menas i denna studie att individen varit verksam, 

på elitnivå, inom länet Västerbotten. Detta kräver inte att tävlingar skett inom länet 

men individen ska ha tävlat på elitnivå medan man representerat en förening/klubb 

från länet. Denna geografiska begränsning sker då studien genomförs på uppdrag av 

SISU Västerbotten/Västerbottens Idrottsförbund. Valet att endast intervjua kvinnor 

grundas på hur maktfördelningen ser ut i samhället, något vi även beskrivit tidigare i 

arbetet, och därmed är det mer intressant att se hur dessa kvinnor gått tillväga för att 

få en ledande position. 

Att inneha en ledande position behövde också definieras innan något urval kunde 

göras. Detta för att säkerställa att deltagarna i studien var passande sett till det syfte 

som tagits fram. I denna studie har en ledande position avgränsats till att ha någon 

form av personalansvar och/eller verksamhetsansvar. Individen behöver således inte 

vara högsta chef så länge man ansvarar över andra personer och/eller har ett 

övergripande ansvar över en eller flera delar av verksamheten. 

Elitidrottare 

Begreppet elitidrottare är återkommande i denna studie men vad är egentligen en 

elitidrottare? Att idrottare såsom Zlatan och Charlotte Kalla klassas som elitidrottare 

är det nog få som ifrågasätter. Men var gränsen för att vara elitidrottare egentligen 

går är desto mer diskuterad. Handlar det om att kunna livnära sig på sin idrott eller 

om att idrotta på högsta nivå oavsett vilken idrott man utövar? Är det samma sak att 

vara elitidrottare inom fotboll som inom skytte? 

Riksidrottsförbundet (RF) använder begreppen elitidrott och elitidrottare i 

styrdokument såsom Idrotten Vill (RF, 2009). Detta görs utan att definiera vad 

begreppen innebär. En kontaktperson på RF meddelar att de istället använder sig av 

begreppet elitsatsning som de definierar enligt följande: “Krävande, specialiserad 

och organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål” 
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(personlig kommunikation, 2017). Smålands idrottsförbund (2016) har framtagit en 

definition av elitidrott för den egna verksamheten. Enligt den handlar det om att 

föreningen eller individen tävlar på nationell (högsta eller näst högsta serien) eller 

internationell nivå. Idrottshögskolan på Umeå universitet (2015) använder en 

liknande definition av elitidrott för att kunna skriva elitidrottsavtal med studenter. I 

deras framtagna definition ska elitidrottare befinna sig i den högsta eller näst högsta 

serien/divisionen inom sin idrott. Finns det färre än fyra serier/divisioner gäller 

endast den högsta. Är utövaren aktiv inom en individuell idrott är kriterierna att 

antingen tävla på nationell mästerskapsnivå eller i landslag. Denna studie utgår från 

Idrottshögskolans ovan nämnda definition vid användning av begreppet elitidrottare 

eftersom den innehåller de tydligaste kriterierna enligt oss. 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har åtta stycken intervjuer 

genomförts. Intervju valdes som datainsamlingsmetod då intresset låg i att studera 

respondenternas upplevelser av och tankar kring att avsluta en elitidrottskarriär, den 

efterföljande yrkeskarriären och hur den första påverkat den senare. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver detta, att sätta sig in i intervjupersonernas livsvärld och 

förstå deras upplevelser, som en av intervjuns styrkor. Den form av intervjuer som 

genomfördes var semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som en intervjuform som utgår från ett antal 

förutbestämda teman och frågor men med friheten att ta dessa i den ordning som 

passar varje enskild intervju samt ställa icke-planerade följdfrågor om respondenten 

kommer in på ett, för studien, intressant ämne. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar utformades därför en intervjuguide (se bilaga 1) med fyra teman; 

bakgrund, elitidrottskarriär, övergång och yrkeskarriär.  

Analys av data 

Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer noggrant för att underlätta 

analysen av det insamlade materialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

transkribering som en metod för att transformera muntligt tal till skrivna texter. Det 

innebär även att sådant som tonlägen och kroppsspråk kan gå förlorat. Därför 

transkriberades varje intervju så snart som möjligt för att intervjun skulle ligga färsk i 

minnet. För analys av materialet användes metoder som Kvale och Brinkmann (2014) 
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benämner som meningskoncentrering och kodning. Meningskoncentrering innebär 

att intervjupersonernas uttalande pressas samman till kortare stycken samtidigt som 

den huvudsakliga innebörden bevaras. Medan kodning innebär att ett uttalande eller 

ett stycke länkas samman med ett eller några få nyckelord. Vid kodning användes 

kategorier såsom: målmedvetenhet, samarbete, frivilligt avslut, ledare.  Dessa 

metoder användes av båda författarna enskilt på samtliga intervjuer och sedan 

jämfördes analyserna. Detta för att säkerställa en så noggrann analys som möjligt och 

för att undvika subjektiva tolkningar i största möjliga utsträckning. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet tog 2002 fram fyra huvudkrav på forskningsetiska principer som 

man ska förhålla sig till när forskning bedrivs. Dessa huvudkrav har vi tagit hänsyn 

till under studiens gång. Dels informerades deltagarna om syftet med studien och att 

deltagandet är anonymt när initial kontakt togs (se bilaga 2). Vidare informerades de 

vid intervjutillfället om att deltagandet är frivilligt och de kan avbryta intervjun om så 

önskas. Godkännande om inspelning av intervjun har fåtts av samtliga innan 

intervjun inletts. Samtliga namn på personer, klubbar eller liknande har bytts ut för 

att säkerställa att ingen deltagare går att identifiera. Av samma anledning nämns 

ingen specifik idrott utan vi håller oss till att endast använda samlingsnamnen 

lagidrott och individuell idrott. Allt inspelat och transkriberat material raderas vid 

studiens slut. 

Procedur 

Information till studiens bakgrund och litteraturgranskning togs fram via 

universitetets sökmotor och Google Scholar. Sökord som användes var bland annat 

career transition, athletes personality, retirement from sport, elite athletes 

termination, elitidrott karriär & avslutning, elitidrott ledarskap. 

Riksidrottsförbundets och Statistiska centralbyråns hemsidor användes för att hitta 

statistik gällande maktfördelning och ledande positioner. Utöver detta användes även 

en så kallad “snöbollseffekt” där intressanta artiklar identifierats via referenser i 

andra artiklar.  

När litteraturgranskningen genomförts utformades en intervjuguide som stöd för de 

kommande intervjuerna. Efter en pilotintervju samt samtal med handledare 

färdigställdes den slutgiltiga intervjuguiden (se bilaga 1). Den delades in i följande 



12 
 

fyra teman: Bakgrund innehåller inledande frågor om vem personen är, längden på 

elitkarriären och deras sysselsättning idag. Elitidrottskarriär behandlar frågor om 

elitidrottskarriär, vad idrotten bidragit med gällande utveckling av egenskaper, 

kunskaper och förmågor samt om de haft flera sysselsättningar. Karriärövergång 

fokuserar på avslut av karriären, den första tiden efter och hur de hanterade den. 

Yrkeskarriär behandlar frågor om yrkeslivet efter idrotten samt ledarskap. En 

sökning efter potentiella respondenter utifrån urvalskriterierna resulterade i att en 

lista på cirka femton namn sammanställdes. Av dessa femton kontaktades 

inledningsvis tio stycken personer via mail (se bilaga 2). Dessa tio valdes för att få en 

bra spridning av idrottsbakgrund och variation av nuvarande yrkesroller. Åtta av 

dessa tio svarade inom en vecka och var alla positivt inställda till deltagande i 

studien. 

Intervjuformen varierade från respondent till respondent då förutsättningarna såg 

olika ut. Fem intervjuer skedde med hjälp av Skype, en över telefon och två genom att 

mötas upp för en intervju. Vid flera tillfällen var respondenten bosatt på annan ort 

och då vi hade bristande resurser samt en begränsad tidsram valdes därför Skype-

intervju eller telefonintervju. När respondenterna var bosatta i närområdet möttes 

dessa upp för att genomföra intervjun på en plats de valt ut. Samtliga intervjuer 

skedde i lugna miljöer och kunde i de flesta fall genomföras utan några störningar. 

Undantaget var telefonintervjun som bröts vid ett tillfälle och kvalitén på 

inspelningen blev något sämre än övriga. Detta påverkade inte möjligheten att 

använda intervjun men ledde till en mer tidskrävande transkribering. 

Bortfall 

När mailkontakt inleddes med tio tilltänkta respondenter var det två personer som 

inte gav något svar. Det är svårt att veta exakt varför de inte svarade. En möjlig 

anledning är utdaterade kontaktuppgifter. Det är även möjligt att de varit upptagna 

och därmed inte sett mailet eller prioriterat bort att svara. De övriga åtta 

respondenterna svarade och ställde upp på varsin intervju utan att avbryta 

densamma. Andra personer som identifierats som möjliga respondenter kontaktades 

inte då åtta intervjuer ansågs tillräckligt utifrån tidsramen för denna studie. Utöver 

de två som inte besvarade det initiala mailet uppstod inga ytterligare bortfall. 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används vid bedömning av kvalitén på en 

studie. Bryman (2011) beskriver att begreppet validitet avser hur väl man mäter det 

som avses att mätas och reliabilitet hur väl det går att replikera resultatet. Författaren 

hävdar att dessa begrepp främst är utformade för kvantitativa studier men även 

förekommer inom kvalitativa studier men då tillämpas lite annorlunda. I denna 

studie har validiteten beaktats genom att använda en genomarbetad intervjuguide 

som möjliggjort att samtalen blivit begränsade till det som varit relevant för studien. 

En pilotintervju genomfördes för att bedöma kvaliteten på intervjuguiden. Vidare har 

båda författarna varit delaktiga vid samtliga moment under studien, inkluderat de 

åtta intervjutillfällena. Reliabiliteten har tagits hänsyn till genom att beskrivningen av 

tillvägagångssättet varit transparent. Dessutom har en handledare kontinuerligt 

granskat studien och kommit med synpunkter och förslag till förbättringar.  

Resultat 

I denna del av arbetet presenteras en sammanfattning av de intervjuer som 

genomförts inom ramen av studien. Den är indelad i tre huvudavsnitt: Att lägga 

skorna på hyllan behandlar hur avslutet såg ut och på vilket sätt de hanterat 

övergången till yrkeslivet. Har idrotten banat väg för yrkeskarriären? fokuserar på 

deras upplevelser av hur idrottskarriären påverkat deras möjligheter inom yrkeslivet. 

Idrotten utvecklar handlar om vilka egenskaper, kunskaper och förmågor 

respondenterna anser att elitidrotten bidragit till att utveckla och hur de har 

användning av dessa i deras nuvarande yrkesroll. Respondenterna benämns här med 

de fiktiva namn som blivit tilldelad dem. 

Att lägga skorna på hyllan 

När intervjupersonerna fick beskriva anledningen till varför de valde att avsluta sina 

elitidrottskarriärer var det i de flesta fall en kombination av flera faktorer som 

påverkade. Sju av åtta beskriver avslutet som frivilligt, ett beslut som de själva tog 

och inget som blev påtvingat. Det sista fallet är något mer av en gråzon då denna 

person hade skadeproblem och därför valde att avsluta karriären: 

... väldigt mycket av anledningen till att jag egentligen klev av då 

var att jag hade en hel del stora besvär med ont i ryggen. Jag hade 



14 
 

förslitningsskador egentligen i ryggen (Sara, lagidrottare). 

Trots att Sara beskriver hur skadorna var den stora anledningen till avslutet så gjorde 

hon två säsonger senare en kort comeback för att hjälpa sitt lag när de hade stora 

skadeproblem i truppen.  

Det fanns flera anledningar som var vanligt förekommande i samtalen kring 

karriärsavslutet. Graviditet eller längtan till familjelivet var en bidragande orsak för 

flertalet. Det kändes svårt att kombinera familj med så många resdagar per år. I 

andra fall fanns en längtan efter något annat såsom att studera eller inleda en 

yrkeskarriär. Den anledning som var mest förekommande bland respondenterna var 

motivationsbrist, drivkraften för att träna den mängd som krävs för att prestera på 

den höga nivån fanns inte längre.  

... kände då att jag gick litegrann på ångorna som man säger. Och 

när man inte känner sig hungrig och när den hungern tar slut, då 

ska man inte ägna sig åt den här sporten längre, när det blir för 

mycket (Ida, individuell idrottare). 

Såhär beskriver en respondent hur bristen av motivation var en av anledningarna till 

att hon valde att avsluta elitkarriären. När motivationen inte riktigt fanns där och 

andra saker lockade valde hon att gå vidare. Något som även stämmer in på hur 

andra beskrivit sitt beslut att avsluta karriären. 

Tiden som följer efter avslutet på en elitkarriär kan ses som en övergångsperiod. Från 

elitidrott vidare till ett civilt liv där annat får ligga i fokus. De allra flesta av 

deltagarna hade en positiv upplevelse av denna period. För många var det skönt att 

något annat fick ta upp tiden som idrotten tidigare tagit. Det fanns inte längre tider 

som skulle passas och de fick mer fritid. Det var tydligt att många saknade delar av 

idrotten, även idag, såsom omklädningsrummet, tävlingsmomentet och resorna. Men 

de hade försonat sig med beslutet och ingen ångrade valet att sluta. Sju av åtta 

beskriver denna tid till största del med positiva ordalag men för en respondent var 

denna period tyngre: 

Så jag tror också att då blev jobbet så sjukt viktigt för mig. För jag 

visste att jag dör om jag inte har någonting. Men jag var också 

jättemedveten om att det finns ingenting som jag kommer ha en 

sådan kärlekshistoria till, kanske förutom min man, förutom 
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idrotten. Det här är mitt allt och det kommer aldrig bli samma sak 

(Greta, individuell idrottare). 

Hon beskriver att hon var medveten om att det skulle bli jobbigt att sluta med 

idrotten och därför fick arbetet en viktig roll. Det kändes fruktansvärt att sluta och 

hon kan fortfarande längta tillbaka även om det var ett frivilligt val att sluta med 

idrotten.  

Att hantera övergången 

Samtliga deltagare upplever att de på något sätt förberett sig på att karriären skulle ta 

slut. Denna förberedelse såg olika ut men alla åtta nämnde att man arbetat eller 

studerat vid sidan av idrottskarriären som en del av sin förberedelse. 

Jag är jätteglad att man hade den tryggheten att man pluggat och 

inte står på noll den dagen man slutar. Att man ska kanske som 35-

åring eller ännu äldre börja plugga, läsa upp betyg, söka 

universitetsutbildning. Det är mitt största råd, se till att göra klart 

skolan (Åsa, individuell idrottare). 

Åsa ansåg att det var en trygghet att ha utbildat sig under karriären och 

rekommenderade andra att göra samma sak. Hon var inte ensam att göra det heller, 

alla deltagare såg positivt på att ha arbetat eller studerat vid sidan av karriären. Likt 

Åsa rekommenderar de andra elitidrottare att studera för att ha något att stå på när 

karriären tar slut. Har man inte möjlighet att läsa på heltid så kan man välja att 

studera i en takt som inte går ut över den idrottsliga prestationen. 

När avslutet väl kom valde många att lägga fokus på något annat för att hantera 

övergången. För somliga innebar det att arbetet fick ta över, oavsett om det var ett 

nytt arbete eller samma som under karriären, för andra var det att studera på 

universitet. De som kort därefter fick barn såg det som en tydlig och skön brytpunkt 

där idrottslivet byttes ut till familjelivet.  

Och när man är det då ska det ju finnas nåt annat som man kan 

lägga sin fokus på. För dom här människorna, eller vi elitidrottare, 

vi är ju såna att vi bygger mycket energi på nånting och det måste 

ju finnas nånting man vill göra. För mig var det ju då familjen 

liksom (Ida, individuell idrottare). 
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Ida beskriver att det var viktigt att få något annat att lägga fokus på, i hennes fall 

familjen. Det var ett annat sammanhang som tog den plats idrotten tidigare haft. 

Familjen blev även viktig som stöd för många under denna tid. De flesta hade en 

partner som fanns där och stöttade. Andra som var viktiga var vänner som genomgick 

eller redan hade genomgått samma process. Man fann stöd i att kunna diskutera 

saker med någon som hade egna erfarenheter av liknande art. Att ha en 

umgängeskrets utanför den idrottsliga var något som underlättade övergången för 

flera av respondenterna. Det var skönt att ha ett sammanhang där idrotten inte stod i 

centrum och några att umgås med när andra vänner var upptagna med sitt 

idrottande. 

Idrottsrörelsens stöd 

Om stödet från omgivningen var stort under övergångsperioden gällde snarare 

motsatsen för stödet från idrottsrörelsen. Det har nämnts att det funnits personer 

inom idrottsrörelsen, såsom gamla tränare eller liknande, som varit stöttande men 

ingen har upplevt något strukturerat stöd från idrottsrörelsen i sig. Det fanns 

visserligen indikationer från några håll på att stöd fanns om det hade behövts. Det 

ska dock sägas att behovet av att få stöd från idrottsrörelsen inte var stort hos 

respondenterna. Trots att de själva inte ansåg att de behövde stöd så påpekade flera 

att det säkerligen finns andra som skulle må bra av det. En uttryckte sig enligt 

följande: 

Men, nu pratar jag för mig, men jag tror att man kan behöva det 

utifrån att, jamen om karriären plötsligt tar slut och du är ganska 

ung. [...] om man har flyttat en sträcka och säg att man blir 

långtidsskadad eller, då krävs det att det finns en bra stöttning från 

föreningen i det (Natalie, lagidrottare). 

Hon menar att unga elitidrottare som får plötsliga avslut på sina karriärer och inte 

hunnit förbereda sig på livet efteråt kan vara i behov av stöttning. Det fanns även 

respondenter som hade tankar kring vad som kunde varit till hjälp för egen del: 

Det finns väl alltid säkert saker som man skulle ha kunnat haft bra, 

alltså kanske haft liksom diskussioner om vad som kan va bra att 

tänka på eller. Ja det är möjligt. Nåt enstaka samtal eller så, kanske 

bara med någon slags rådgivning kanske inte hade varit så dumt 
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(Sara, lagidrottare). 

Sara upplevde inte att hon fick något stöd från idrottsrörelsen i övergångsperioden 

men ansåg sig heller inte själv vara i något särskilt behov av stöd därifrån. Men hon 

reflekterade ändå kring vad som kunde varit till hjälp för henne eller för andra. 

Har idrotten banat väg för yrkeskarriären? 

Samtliga åtta respondenter har tydliga upplevelser av att idrottskarriären har haft 

stort inflytande på de yrkesmöjligheter som öppnar sig efter att den aktiva karriären 

nått sitt slut. De är övertygande om att idrottskarriären hjälpt dem att nå till den 

position de har idag. Idrotten har i de flesta fall haft indirekt påverkan men i några 

fall även direkt påverkan på yrkesmöjligheterna. En av de individuella idrottarna 

beskriver sin syn på det såhär: 

Ja det har varit en stor fördel. Idrottskarriären har egentligen varit 

en förutsättning för det jag gör idag (Alice, individuell idrottare). 

Alice är idag egenföretagare och jobbar bland annat med uppdrag som är kopplade 

till hennes tidigare karriär. Den uppmärksamhet idrottskarriären gett har direkt 

påverkat hennes möjligheter att bedriva sin verksamhet framgångsrikt. Likt Alice har 

idrottskarriären för ytterligare två respondenter haft en direkt påverkan. Resterande 

fem respondenter beskriver sina situationer som att idrotten haft en indirekt 

påverkan på deras yrkesmöjligheter. De beskriver hur karriären kan ses som en 

fördel, en möjlighet att sticka ut på ett CV och ett bevis på vissa kvalitéer. Att 

kontakter de skaffat sig under karriären i vissa fall rekommenderat andra att anställa 

en och i andra fall lett till jobberbjudanden. En av respondenterna uttryckte det 

såhär:  

Idrotten, det var ju därför jag hamnade på [arbetsplats], indirekt. 

Det var kontakter via idrotten som gjorde att jag kunde börja där 

(Hilda, individuell idrottare).  

Något annat som idrotten gett är en möjlighet att öva på sitt ledarskap inför den 

ledande position de har idag. Sex av åtta respondenter berättade om hur de haft 

någon form av ledarroll inom idrotten. I de flesta fall skedde det i samband med 

karriären. Vissa var lagkapten eller talesperson och fick då möjlighet att utveckla sitt 

ledarskap inom den egna gruppen medan andra var instruktör eller tränare och fick 
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öva sitt ledarskap inom en annan grupp. Två av respondenterna övergick efter 

elitidrottskarriären till att vara tränare en kortare tid innan yrkeslivet tog fart. 

Idrotten utvecklar 

Under denna del av intervjuerna har respondenterna i stora drag pratat om liknande 

saker men har delvis haft olika sätt att uttrycka sig. Därför har innehållet 

sammanställts till fyra kluster som representerar de likheter som funnits bland 

respondenterna. 

Målmedvetenhet 

Att vara målmedveten är något som varit frekvent förekommande i intervjuerna. 

Oavsett vilken idrott de utövat har de uttryckt att man arbetat mot ett mål, antingen 

gemensamt med ett lag eller endast för sig själv. Hur dessa mål utformas och hur de 

går tillväga för att nå dessa är något många ansett att man utvecklat inom 

elitidrotten. Såhär beskriver en av respondenterna detta: 

Det man lär sig är ju det klassiska. Man lär sig att sätta upp mål 

och delmål och planera för att nå dom. Jag ska vara bäst där och 

då, hur planerar man för det, vad är etappmålen, delmålen. Det lär 

man sig och just det här fokuserandet. Den här otroliga fokusen, att 

välja eller att välja bort. Ska man bli bra på något kan man inte 

göra allting (Alice, individuell idrottare). 

Viljan att...  

Alla respondenter är överens om att vilja är något som krävs som elitidrottare och 

som blir ännu mer utpräglat inom elitidrotten. Detta har uttryckts på många olika 

sätt: en inre drivkraft, vilja, motivation, fokus etc. Men kärnan har varit densamma - 

vidareutveckla viljan att prestera bättre och viljan att utvecklas.  

Jamen det är just det där kanske att man blir sin egen tränare. 

Alltså man tittar på sig själv, hur kan jag bli bättre? Att man har ett 

eget driv att vilja bli bättre, inte förlita sig på att tränaren ska göra 

mig bättre utan nånstans att… det är ju en egenskap som man kan 

säkert träna upp om man nu riktigt vill bli elit (Natalie, 

lagidrottare). 
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Natalie pratar här om att det blir tydligare i elitidrotten att det är upp till en själv att 

se till att man utvecklas. Det är ingen annan som kommer göra jobbet åt dig utan du 

måste själv ha viljan att utvecklas. Många har även beskrivit hur det är denna vilja 

som gjort att de valt att prioritera idrotten framför annat såsom sociala event. Det har 

funnits flera tillfällen när idrotten varit tvungen att gå före om man skulle uppnå de 

mål som satts. 

Hantera med- och motgångar 

En elitidrottskarriär är inte bara en dans på rosor, något som flera av respondenterna 

beskrivit. Det blir därför viktigt att kunna hantera både stunder när allt känns bra och 

stunder när det varit motigt. Detta har också uttryckts som att hantera kritik från 

tränare, media eller sig själv. Att kunna vända något negativt till något positivt genom 

att ta lärdom av erfarenheten är något som respondenterna anser utvecklats inom 

elitidrotten. 

Jag tror att man lär sig att hantera både motgång och framgång 

som man kommer att stöta på i livet. Alltså ibland förlorar man och 

det behöver jag kunna hantera. Eller jag misslyckas eller jag nådde 

inte mina mål. Och när jag har gjort det också, alltså hur hanterar 

jag både motgång och framgång. Det är också en bra träning i 

idrotten och jag tycker nu när man tränar dom här små tjejerna 

eller killarna tidigt också, alltså dom behöver tränas i det. Både 

lyckas och misslyckas och kunna hantera det (Maja, lagidrottare). 

Maja beskriver här att idrotten har hjälpt henne att lära sig hur hon kan hantera både 

framgångar och motgångar. Detta är något som hon menar att fler skulle må bra av 

att lära sig tidigt. Hon och flera andra respondenter lärde sig att inte påverkas lika 

negativt av sämre prestationer, något som de inte var lika bra på i inledningen av 

deras karriärer. 

Att fungera i sociala sammanhang 

Inom lagsporter är det grundläggande att hjälpas åt för att nå gruppens mål. De 

respondenter som haft en karriär inom en lagidrott beskriver hur samarbetet och 

lagarbetet är något som de utvecklat inom elitidrotten. Att framgångsrikt kunna 

arbeta i en grupp och lära sig att anpassa sig efter gruppens bästa, även om det inte 

alla gånger är optimalt för en själv. Vikten av att fungera socialt som grupp var något 
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som ansågs viktigt, såhär beskriver en respondent sin syn på det: 

Sen tror jag ju mycket på det här med samarbete, lagarbete. Det 

tycker jag att man märker skillnad när man själv kommer ut i 

arbetslivet om man såhär, jamen har man alltid funnits i en miljö 

där alla har spelat i ett lag, då tar man det ju lite för givet. Alltså att 

man hjälps åt med saker, att det är självklart att man försöker 

underlätta för andra och, jamen jobbar jag med nån att - hur gör 

jag min kollega bättre? Och att jag förväntar mig också den hjälpen 

och stöden och, jamen det här bidra till det gemensammas bästa, 

att jag är en del i det. Ibland kanske jag inte får spela på min 

favoritposition, eller jag fick aldrig spela forward eller vad man nu 

vill. Men alltså hur accepterar man att ta sin roll också bidrar till 

helheten (Maja, lagidrottare). 

Maja beskriver här hur hon tagit med sig det hon utvecklat inom idrotten till ett 

arbetsliv där hon upplever att det inte ser likadant ut. Inom arbetslivet upplevde hon 

inte samma självklarhet gällande samarbete som inom lagidrotten. Att fungera 

tillsammans med andra människor är en färdighet som även respondenter med en 

karriär inom individuell idrott nämner att de utvecklat. I de fallen handlar det mer 

om samarbete med tränare och sponsorer eller att anpassa sig till en träningsgrupp. 

Något som sticker ut 

Det finns också ett uttalande som sticker ut lite från de övriga och som skiljer sig en 

del gentemot de kluster som presenterats ovan. Detta var att vara ärlig med sig själv 

och att vara självisk: 

Så att man får vara väldigt, vad ska man säga, ärlig på något sätt. 

Ärlig mot sig själv, ärlig med vad man håller på med. Ärlig för att 

kunna genomföra det då. Det är tyvärr, vet jag själv, ja man måste 

vara lite självisk också tror jag. Man kan inte göra alla glada, då 

har man inte kommit nån vart. Om man ska göra alla tränare 

glada och alla vänner eller pojkvänner eller motståndare glada, ja 

då skulle jag inte vunnit nånting. Man måste hitta sin egen väg 

(Ida, individuell idrottare). 

Ida beskriver här att det var viktigt att våga följa sin egen väg även om det innebar att 
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man måste vara självisk. Om tränaren inte var tillräckligt bra eller om personer inte 

var till hjälp så måste man vara ärlig mot sig själv och sina mål och gå vidare. Hon 

menar att hon lärde sig att fatta beslut som gynnade henne själv även om 

omgivningen såg negativt på beslutet. 

Vad som används idag 

Den tydligaste likheten mellan respondenternas svar när det gäller vad de utvecklat 

inom elitidrotten och som de har användning av i sin nuvarande roll är 

målmedvetenheten. Sju av åtta respondenter nämner att den målmedvetenhet de 

utvecklat under sin elitkarriär är en resurs när de nu har en ledande position. De har 

dels lärt sig att utforma tydliga och mätbara mål samt delmål men även utvecklat 

verktyg för att verkställa dessa. Två av dessa respondenter påpekar dock att det i 

yrkeslivet kan vara en nackdel att ha utvecklat en så stark målmedvetenhet, en av 

dem beskriver det såhär: 

Sen vet jag att den här extrema målinriktningen som jag uppodlade 

i idrotten, den är lite för tävlingsinriktad och extrem för det civila 

offentliga sammanhanget. För där finns inte samma, vad ska man 

säga, prestationskrav liksom utan det är lite långsammare.  Så jag 

tror att om jag skulle vilja gå in i den här mera, ja prestationsbiten 

som jag har inom mig så skulle kanske privat sektor vara mer 

lämplig faktiskt. Men det är egentligen så lite lägga band, jag har ju 

lärt mig att vara lite mer lugnare i den här drivkraften, att vänta in 

andra. Även om jag kommer först över mållinjen så betyder inte det 

att det är bra för hela gänget ska över mållinjen (Ida, individuell 

idrottare). 

Ida ser i grunden målmedvetenheten som en resurs men har samtidigt blivit 

medveten om att det kan vara problematiskt när hennes medarbetare i yrkeslivet inte 

är lika målinriktade som henne. 

En annan likhet är att de tre som varit aktiva inom en lagidrott på elitnivå ansåg att 

de tagit med sig vad de lärt sig om att samarbeta. 

Jag tar med mig min lite lagkaptensroll, kanske man kan säga. Och 

ledarskapsroll även in i yrkeslivet. Att den har jag ju med mig och 

erfarenheterna från säkert idrotten gör att jag också kan axla dom 
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rollerna i yrkeslivet tänker jag. Så det är ju ganska lika, jag får lite 

liknande roller. Lite som lagkapten i grupper eller som ledare i 

grupper och så. Så det är väl ganska likt (Sara, lagidrottare). 

Sara jämför sin roll idag med hur det var att vara lagkapten under karriären. Hon har 

användning av den erfarenhet som det gav när hon ska agera ledare i yrkeslivet. 

Förståelse för hur viktigt det är att acceptera sin roll är också en del som 

lagidrottarna lyfter upp samt att de lärt sig att vara nöjda med sin del så länge som 

teamet presterar. 

Många av respondenterna påpekade att det finns så många saker de har användning 

av idag som de fått med sig från idrotten. En av respondenterna beskriver sin syn på 

det: 

Jag tror att jag skapar mina likheter som jag sa. Någonstans att 

det är i den här världen jag är tränad i och det är så jag tror att 

världen funkar rätt mycket, att vi flyttar över våra kunskaper i ett 

annat sammanhang bara (Greta, individuell idrottare). 

Greta menar att hon har användning av de egenskaper hon utvecklat inom idrotten. 

För henne handlar det mer om hur hon ska gå tillväga för att kunna applicera dem i 

en annan kontext. Eftersom upplevelsen var att de har användning av så många 

egenskaper valde flera respondenter istället att fokusera på några enskilda 

egenskaper som varit viktiga för just dem. Vikten fördelades därmed på lite olika 

saker, såhär beskriver en respondent en egenskap hon haft nytta av i yrkeslivet:  

Har redskap för att hantera stress, det är väl allmänt känt i dagens 

samhälle att det är stressiga liv man lever idag. Inom [min idrott], 

säkert inom många andra idrotter, så har man jobbat med mental 

träning. Jag jobbade mycket med min mentala tränare med hur 

man hanterar stress, hur man känner igen symptom, hur man 

slappnar av i stressade situationer. Det har jag mycket användning 

av idag tycker jag. Hantera stress i jobblivet, jobbsituationer (Åsa, 

individuell idrottare). 

Enligt Åsa är stress ett utbrett problem i samhället och även inom idrotten. Under 

idrottskarriären hade hon hjälp av en mental tränare och det hon lärt sig av det är en 

fördel för henne även i yrkeslivet. En respondent är idag anställd som tränare och 
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hennes upplevelser skiljer sig från de övriga. Så här förklarar hon det: 

Jag försöker använda akademiska kunskaper när jag 

argumenterar med utövare men visst, ska jag prata känslor med 

någon eller det här har jag varit med om. Så då är det ju de här 

förvärvade sociala kompetenserna eller sånt som jag har upplevt 

själv för att trycka på något (Hilda, individuell idrottare). 

För henne blir själva idrottskarriären en resurs då hon kan använda sig av den för att 

förstärka det hon försöker förmedla. Hon kan använda sina erfarenheter för att förstå 

sina adepters känslor kopplat till idrotten. 

Diskussion  

I denna del kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och de 

reflektioner och funderingar som uppstått under arbetet kommer att presenteras. 

Inledningsvis diskuteras de val som gjorts i form av metod och dess möjliga påverkan 

på studien. Sedan följer en presentation av resultatdiskussionen utifrån den 

indelning som användes i resultatet. Slutligen lyfts övriga reflektioner och förslag till 

framtida forskning upp.  

Metoddiskussion 

Då urvalet är begränsat till endast åtta intervjuer är det svårt att dra generella 

slutsatser för vad som gäller för kvinnliga elitidrottare överlag. Fynden får därför ses 

som indikationer på vad som kan vara intressant att studera med ett bredare urval. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att vi studerat respondenternas uppfattningar om 

idrottskarriärens påverkan på efterföljande yrkeskarriär. Det går därmed bara säga 

vad de upplever sig nyttja i sin yrkeskarriär och inte vad de faktiskt nyttjar. För att 

kunna uttala sig om detta hade intervjuer med kollegor och anställda behövt 

genomföras, alternativt att observera dem i deras arbetsmiljö. Vilket inte var aktuellt 

med den tidsram vi haft. 

Vi valde att genomföra studien på kvinnliga före detta elitidrottare dels för att det 

finns färre kvinnor på ledande positioner men även för att det var önskvärt från vår 

uppdragsgivares sida. Genom att även inkludera män tror vi att resultatet kunde ha 

sett annorlunda ut då de ekonomiska förutsättningarna mellan män och kvinnor 
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skiljer sig åt inom idrotten. Vi tror till exempel att färre män skulle ha en 

sysselsättning vid sidan av idrottskarriären då de med större sannolikhet kan livnära 

sig på sin idrott. Samtliga respondenter i denna studie saknade den möjligheten och 

hade därför sysselsättningar vid sidan av idrotten för att finansiera sin elitsatsning.  

Inledningsvis diskuterades även enkät som alternativ metod till studien. Vi valde 

slutligen intervju som metod då vi ansåg att respondenternas upplevelser och 

beskrivningar var relevanta för syftet. Med en enkätstudie hade dessa upplevelser fått 

mindre utrymme och studien fått en kvantitativ ansats. En enkätstudie hade dock 

möjliggjort ett större urval och gett en mer generell bild över vilka generiska 

egenskaper, kunskaper och förmågor som idrotten bidrar till att utveckla men den 

djupare bilden av hur det tar form hade saknats. Dessutom hade urvalskriterierna 

troligtvis behövt justerats då det är tveksamt om ett tillräckligt stort urval hade 

genererats med nuvarande utformning. 

För att förbättra validiteten utfördes en pilotstudie som ett sätt att utvärdera 

intervjuguiden. Dock uppfyllde den intervjupersonen inte de urvalskriterierna som 

var uppsatta för studien. Det hade förbättrat validiteten ytterligare om 

intervjupersonen åtminstone varit aktiv på elitnivå. Då hade vi fått en ännu bättre 

bild av vilka typer av svar vi kunde förvänta oss och därmed kunde mer precisa 

justeringar av intervjuguiden gjorts. Överlag är vi nöjda med hur den slutgiltiga 

versionen av intervjuguiden utformades. I efterhand har några förbättringsområden 

identifierats. Det fanns ett fåtal frågor som kunde formulerats på ett annat sätt för att 

minimera risken för missförstånd och behovet av att ställa följdfrågor för att få svar 

på det vi önskade. Det hade även varit fördelaktigt om vi ställt frågan på vilket sätt 

egenskaperna, kunskaperna och förmågorna som de utvecklat under elitkarriären 

kommer till användning i deras nuvarande yrke. Nu blev svaren kring dessa ofta 

begränsade till vilka som kom till användning, men om vi även frågat hur så hade det 

gett en ännu bättre grund till resultatet.  

Intervjuformen varierade mellan respondenterna och är något som kan ha påverkat 

validiteten negativt. Möjligheten att avläsa kroppsspråk försvann vid telefonintervjun 

och vid några av Skype-intervjuerna. Det hade varit fördelaktigt att genomföra alla 

intervjuer via ett fysiskt möte då det ger möjlighet till att avläsa all form av 

kommunikation, verbal och icke-verbal, samt ger enligt oss en bättre kontakt med 

intervjupersonen. Något som däremot förstärker validiteten är att databehandlingen 
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och intervjuerna, med undantag för transkriberingen, genomfördes av båda 

författarna. Det gav större möjligheter vid intervjutillfällena att ställa följdfrågor vid 

behov samt att se till att intressanta ämnen blev utforskade. Vid dataanalysen 

bearbetades, med hjälp av metoderna meningskoncentrering och meningskodning, 

varje intervju enskilt för att sedan jämföra utfallet. Detta för att säkerställa att inget 

viktigt missades samt att undvika subjektiva tolkningar i största möjliga mån. 

Transkriberingen delades upp mellan författarna för att påskynda en redan 

tidskrävande del av arbetet. 

Avsaknaden av en vedertagen definition av elitidrott är något vi anser påverkar 

reliabiliteten, inte endast för denna studie utan för alla studier kring elitidrott. Det 

försämrar möjligheterna att jämföra resultat mellan studier då varje studie måste 

specificera sin egen definition. Detta märktes även i litteraturgranskningen då urvalet 

såg olika ut beroende på forskarnas egna tolkningar av elitidrott. Vi anser att det 

borde utformas en allmänt accepterad definition av begreppet speciellt då det 

används så frekvent inom den svenska idrottsrörelsen. 

Att lägga skorna på hyllan och att hantera övergången 

Övergångsperioden som inleds när en aktiv avslutar sin elitkarriär kan se ut och 

upplevas på olika sätt, som det beskrivits under avsnittet Tidigare forskning. När det 

gäller deltagarna i denna studie anser vi att vi fått en ganska god bild av deras 

upplevelser av första tiden efter idrottskarriären. Vår upplevelse är att samtliga 

respondenter hanterat övergången till det civila livet på ett bra sätt. Visserligen 

beskrev en respondent avslutet med idrotten som fruktansvärt. Utifrån det samtalet 

är vår tolkning att livet i sig inte var fruktansvärt utan att det snarare var saknaden av 

idrotten och det liv det innebär att vara elitidrottare som kändes fruktansvärt. Hon 

gick direkt vidare till en ledande position och har under flera år varit framgångsrik på 

den positionen. Vi ser flera faktorer som haft en positiv inverkan på respondenternas 

övergång. Sju av åtta hade tydliga frivilliga avslut på karriären vilket enligt tidigare 

forskning (Alfermann, et al. 2002; Stambulova, et al. 2007) underlättar övergången. 

Det faktum att alla respondenter haft något annat vid sidan av idrottskarriären i form 

av arbete eller studier är också en faktor som påverkat övergången positivt. De var 

flera som uttryckte nöjdhet kring att ha dubbla sysselsättningar och att det blivit en 

grund att stå på när karriären tog slut. Detta har även en koppling till vad studier 

(Grove, et al. 1997; Warriner & Lavallee, 2008) visat kring problematiken av starka 
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idrottsidentiteter. Genom att våra respondenter inte endast var elitidrottare så 

byggdes deras identiteter på annat än bara idrott. Samtliga hittade snabbt något 

annat att lägga fokus och energi på, vilket vi tror haft en positiv inverkan på deras 

övergångsperiod. Ingen har gått sysslolös när idrottskarriären tog slut utan de har 

direkt börjat studera, arbeta eller skaffat familj. Hade de inte haft ett annat 

sammanhang som väntat på dem så tror vi att tomrummet efter idrotten blivit större 

och upplevelserna blivit tyngre. 

Eftersom studien endast baseras på åtta intervjuer går det inte att dra några generella 

slutsatser men det går att se vissa tendenser. Respondenternas beskrivningar 

överensstämmer med många av de faktorer som tidigare forskning (Alfermann, et al. 

2002; Grove, et al. 1997; Warriner & Lavallee, 2008; Stambulova, et al. 2007) visat 

har en positiv effekt på övergången. Vi ser det som självklart att detta förbättrat deras 

chanser till framgångsrika yrkeskarriärer. De tar sig ut snabbare på arbetsmarknaden 

och finner en större glädje i att gå vidare till ett nytt sammanhang. Givetvis finns det 

flera faktorer som påverkar men att få ett hälsosamt avslut på idrottskarriären ger 

enligt oss en god grund att stå på. 

Idrottsrörelsens stöd 

Respondenterna har inte upplevt något större stöd från idrottsrörelsen.  Detta var 

även i linje med vad tidigare forskning (Stambulova, et al. 2007) visat och var därför 

inte något som överraskade oss nämnvärt, speciellt då samtliga respondenter uppgett 

att de haft en bra övergång mellan idrottskarriär och yrkeskarriär. Även om de flesta 

inte ansåg sig själva haft behov av stöd tyckte flera att det hade varit bra om det fanns 

stöd att få för de som eventuellt har behov. Utifrån detta ser vi ett utvecklingsområde 

för den svenska idrottsrörelsen. Vi förstår att det är problematiskt att lägga resurser 

på att hjälpa före detta elitidrottare anpassa sig till samhället, vilket kan anses ligga 

utanför det ansvarsområde idrotten vanligtvis har.  Dock så anser vi att det skulle 

gynna bilden av idrottsrörelsen som en positiv aktör i samhället. Idrottsrörelsen får 

varje år statliga bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet då den anses ha en 

positiv påverkan på folkhälsan och vara en fostransplats för demokrati. Genom att 

hjälpa sina tidigare aktiva i övergångsperioden skulle de stärka sin position i 

diskussioner kring huruvida det statliga stödet är berättigat eller inte. Vid ett par 

tillfällen kom respondenterna även med konkreta utvecklingsförslag för den specifika 

idrotten gällande stöd under den aktiva elitkarriären. Det torde ligga i intresse för de 
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olika förbunden att förbättra förutsättningarna för sina elitutövare och därför 

rekommenderar vi att kontakta aktiva och före detta aktiva för att lyssna på deras 

perspektiv. 

Har idrotten banat väg för yrkeskarriären? 

Samtliga respondenter ansåg att deras idrottskarriär påverkat de yrkesmöjligheter 

som uppstod efter karriären, precis som i Stråhlmans (1997) studie. Det är inget som 

överraskat oss, om man ägnat så många år åt något är det normalt att känna att det 

haft inflytande på vad som händer sedan. Den indirekta påverkan är något vi anser 

sker i alla möjliga sammanhang. Oavsett sysselsättning finns möjligheten att knyta 

kontakter så det är inget som är unikt för en idrottskarriär. Även om idrottskarriären 

kan ha tagit respondenterna till sammanhang de annars inte hamnat i. Idrottens roll 

vid den direkta påverkan blir för oss mer påtaglig. I dessa fall har respondenterna ett 

yrke där idrottskarriären kan liknas med både långvarig yrkeserfarenhet och relevant 

universitetsexamen. Det är inte omöjligt att de kunnat nå den positionen utan 

idrottskarriären men den har gett uppenbara fördelar. 

Som det framgår av resultatet har sex av åtta respondenter haft någon ledarroll inom 

idrotten. Detta innebär att de troligtvis uppvisat någon form av ledaregenskaper 

redan då. Om dessa ledaregenskaper då utvecklas inom elitidrotten eller kommer 

från andra sammanhang är svårt att avgöra. Men idrottskarriären, i alla fall för dessa 

individer, har gett dem möjligheten att träna på och utveckla sitt ledarskap vilket 

troligtvis varit till nytta i deras nuvarande yrkesroll.  Det har förmodligen också varit 

en mindre kravfylld miljö att träna upp ledarskapet i, än den de idag verkar inom. Då 

menar vi inte att elitidrottsmiljön är kravlös men att till exempel vara lagkapten 

innebär en annan kravbild än vad en chefsroll gör. Som chef för en verksamhet som 

har dåliga resultat under en period uppstår en annan press, i alla fall ur ett 

ekonomiskt perspektiv, än vad en lagkapten för ett lag i dålig form får utstå. 

Idrotten utvecklar 

Det är tydligt att respondenterna i denna studie tycker att de utvecklat flera olika 

egenskaper inom idrotten. Några av de kluster som vi delat in svaren i kan liknas med 

de fynd som Nia och Besharat (2010) hittat i sin studie om personlighetsdrag hos 

idrottare. Klustren Målmedvetenhet och Viljan att kan jämföras med 

samvetsgrannhet som handlar om prestationssträvan, självdisciplin och känsla av 
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egen kompetens. Att hantera med- och motgångar har vissa likheter med deras fynd 

om att idrottare har låga värden på emotionell instabilitet, som mäter hur mottaglig 

individen är för negativa känslor. Våra respondenter beskrev att de under 

elitkarriären blivit bättre på att vända motgångarna till något positivt och inte låta sig 

påverkas av negativa händelser i lika stor grad. 

Det var för oss inget konstigt med att det var så många likheter mellan svaren hos 

respondenterna gällande generiska egenskaper, kunskaper och förmågor som 

idrotten bidragit till att utveckla. Inför intervjuerna hade vi väntat oss att de som 

varit aktiva inom lagidrott skulle lyfta samarbete som något de utvecklat under sin 

karriär. Det vi inte hade förväntat oss var att flera av de individuella idrottarna också 

skulle lyfta upp samarbete och att fungera tillsammans med andra som viktiga 

lärdomar från karriären. Nu i efterhand inser vi att vi var fördomsfulla då deras 

beskrivningar gör att det blir rätt självklart att det är sådant som är viktigt för dem. 

De ska fungera tillsammans med tränare, träningsgrupper eller föreningar.  

Dessutom stöter de på en mängd olika människor i tävlingssammanhang under en 

karriär och att då utveckla förmågan att kunna skapa och upprätthålla goda 

relationer med andra har gett en mer trivsam tävlingsatmosfär. Det var egentligen 

endast ett uttalande som stack ut och det var uttalandet om ärlighet mot sig själv och 

att vara självisk. Vår tolkning är att hon syftar på att man lär sig att se till sig själv och 

sin karriärs bästa, något vi utgår från att andra elitidrottare skulle hålla med om. 

Därför tror vi att uttalandet, även om det sticker ut bland våra respondenter, inte 

skulle sticka ut i ett större urval. 

Vad som används idag 

Målmedvetenhet är något som ses främst som en fördel bland respondenterna. Vi har 

dock förståelse för de två som såg problematiken i att applicera samma 

målmedvetenhet i yrkeslivet som de använt under idrottskarriären. Kärnan i 

elitidrott är att vinna så ofta som möjligt och vi utgår därför från att de flesta målen 

bygger på det. Som idrottare borde det vara naturligt att individuellt eller som lag 

vidta extra åtgärder för att nå de uppsatta målen. På en arbetsplats är inte målen i 

verksamheten lika självklart delade bland de anställda. Att ledningen vill tjäna pengar 

till verksamheten är naturligt men för den anställde är det inte lika självklart att 

verksamheten ska vara lönsam som det är för idrottaren att vilja vinna.  
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Lagidrottarna såg sin vana att arbeta i grupp som en resurs i sin nuvarande position. 

De pratade om att samarbeta med andra och hur de behöver acceptera den roll de blir 

tilldelad. I deras ledande position borde det enligt oss handla mer om att få andra att 

samarbeta och acceptera sin roll. Dessa egenskaper är även något vi anser man borde 

ha användning av oavsett var i företagskedjan man befinner sig. Ur ett 

företagsperspektiv anser vi att dessa egenskaper borde vara attraktiva när ny 

personal efterfrågas. Om samarbete och rollacceptens är egenskaper som utvecklas 

inom lagidrott, vilket vår studie tyder på, borde rekryterare se ett värde på en 

idrottskarriär inom lagidrott. 

Det är enligt oss troligt att elitidrotten kan bidra till att utveckla egenskaper, 

kunskaper och förmågor men det ligger något i det Greta säger om att hon skapar 

sina likheter. Vi tror att det handlar mer om hur man överför det som utvecklats inom 

idrotten till nya sammanhang än om vad idrotten i sig utvecklar. Vår upplevelse är att 

samtliga respondenter har lyckats väl med att applicera sina kunskaper, eller 

åtminstone delar av dem, i sitt yrkesliv. Detta kan vara en bidragande orsak till att de 

idag har ledande positioner. Vad som är nyckeln till att de lyckats med detta är något 

vi inte kan uttala oss om utan mer material och det hade varit intressant att titta 

närmare på denna fråga. 

Andra reflektioner 

Samtliga respondenter ansåg att de förberett sig på något sätt inför att 

idrottskarriären skulle ta slut. Till exempel så hade fem av åtta studerat under den 

aktiva idrottskarriären och ytterligare två studerade direkt efter att de slutat, innan 

yrkeskarriären tagit fart. Detta tycker vi att läsare bör ha i åtanke när de tittar på 

resultatet i denna studie då en examen på universitetsnivå ökar möjligheterna på 

arbetsmarknaden. Det är svårt att säga hur mycket idrotten bidragit till 

arbetsmöjligheterna och med deras universitetsexamen i åtanke så går det ifrågasätta 

idrottens roll ännu mer. Alla respondenter har inte ett yrke de utbildat sig för, vilket 

kan tala för idrotten, men samtidigt innefattar en universitetsutbildning ofta bredare 

kunskaper som kan utnyttjas i olika sammanhang. Det är även möjligt att svaren från 

respondenterna sett annorlunda ut om de saknat en universitetsutbildning. 

Framförallt hade förmodligen inte lika många rekommenderat universitetsutbildning 

om de inte själva haft en. 
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Som vi tidigare nämnt skiljer sig tiden från karriärsavslutet till intervjutillfället med 

respondenterna mellan 20 år och 3 år. Det tåls att reflektera kring det faktum att den 

som avslutade sin elitkarriär för 20 år sedan nu varit tillgänglig på arbetsmarknaden 

under en längre tid än elitkarriären varade. Denna tidsaspekt kan påverka hur väl 

respondenter minns tiden som elitidrottare och därmed kan svaren bli annorlunda. 

Dessutom har det gett en lång tid att samla på sig arbetslivserfarenhet som definitivt 

har en påverkan på möjligheten att få en ledande position. Det ska dock tilläggas att 

det endast är två respondenter som avslutat sin karriär för mer än 10 år sedan och 

således har de flesta haft en relativt kort yrkeskarriär. 

Förslag till framtida forskning 

Då urvalet i denna studie har en begränsning i form av att endast åtta intervjuer 

genomförts anser vi att det skulle vara intressant att följa upp denna studie med en 

liknande undersökning med ett större urval. Alternativt genomföra en kvantitativ 

enkätstudie med fokus på egenskaper, kunskaper och förmågor som elitidrotten 

bidrar till att utveckla och ge en mer generell bild av detta än vad denna studie 

kunnat göra. 

Urvalet, där tre respondenter har en bakgrund inom lagidrott och fem respondenter 

inom individuell idrott, får ses som en jämn fördelning. Dock har ingen ansats gjorts 

för att jämföra svaren mellan lagidrott och individuell idrott. Det vore intressant att i 

framtida forskning undersöka huruvida det finns några skillnader mellan lagidrott 

och individuell idrott, alternativt mellan specifika idrotter. 

De ekonomiska förutsättningarna inom idrotten är kraftigt fördelaktiga för män. När 

denna studie endast fokuserat på kvinnors elitkarriärer och efterföljande yrken skulle 

det vara intressant att undersöka hur det ser ut för män. De ekonomiska 

förutsättningarna inom herridrotten är betydligt bättre. Möjligheterna till att viga sin 

tid helt och hållet till idrotten är således större vilket vi tror kan leda till att det ser 

annorlunda ut för män. Vi skulle därför gärna se att framtida forskning undersöker 

hur manliga före detta elitidrottare förhåller sig till de frågorna som denna studie 

ställt. 

Författardeklaration  

Denna uppsats har skrivits av två studenter där ansvaret varit lika fördelat mellan oss 
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båda. Båda har deltagit och medverkat vid samtliga delar av arbetet inklusive 

intervju- och handledartillfällen. Den enda uppdelning som skett i arbetet var 

gällande transkribering av intervjuerna där författarna ansvarade för fyra intervjuer 

vardera. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv, vem är du? 

Kan du berätta lite kort om din idrottskarriär, vilken idrott var du aktiv inom och hur 

länge var du aktiv på elitnivå? 

Kan du berätta lite kort om din yrkeskarriär? 

- Vad har du för roll idag? 

- Hur länge har du arbetat där? 

 

Elitidrottskarriär 

Vad anser du krävs för att lyckas som elitidrottare? 

Vilka generiska egenskaper, kunskaper och förmågor anser du utvecklas inom 

elitidrott? 

Har du haft någon ledarroll inom idrott under din karriär? tränare, kapten, spelarråd 

etc. 

- Om ja, kan du utveckla? 

- Hur har det sett ut efter din idrottskarriär? 

Vad är ditt bästa minne från karriären? 

- Vilka lärdomar gav denna period? 

Vad är ditt sämsta minne från karriären? 

- Vilka lärdomar gav denna period? 

Studerade eller arbetade du vid sidan av idrottskarriären? 

- Om ja, vad? 

- Av vilken anledning? 

- Hur såg du på att ha dubbla karriärer då?  

- Hur ser du på det nu i efterhand? 

Karriärövergång 

Hur kom du fram till att det var dags att avsluta karriären? 



 

- Frivilligt eller ofrivilligt? 

- Finns det något specifikt tillfälle som gjorde att du bestämde dig för att sluta? 

Hade du förberett dig på något vis för tiden efter idrottskarriären? 

Hur upplevde du den första tiden efter att du slutat? 

- Hur hanterade du denna tid? 

- Fanns det några personer som var extra viktiga för dig under denna period? På 

vilket sätt? 

- Fanns idrottsrörelsen där som stöd? På vilket sätt? 

- Vilket stöd hade du velat ha från idrottsrörelsen? 

Vilka råd skulle du ge till dagens elitidrottare för att de ska klara övergången så bra 

som möjligt? Vad ska de tänka på? 

 

Yrkeskarriär 

Hur har vägen till ditt nuvarande yrke sett ut? 

Anser du att din idrottskarriär har påverkat dina efterföljande yrkesmöjligheter? 

- På vilket sätt? 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

- Vad har du för styrkor och svagheter? 

- Har idrotten format dig som ledare? Hur? 

Har du någon förebild när det gäller ledarskap? 

- Kan du beskriva hur den personen är som ledare? 

Vilka generiska egenskaper, kunskaper eller förmågor som utvecklats under din 

idrottskarriär har du idag användning av i den ledande positionen? 

Vilka skillnader respektive likheter ser du mellan din idrottskarriär och yrkeskarriär? 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 - Initial mailkontakt 

Hej! 

Vi är två killar som skriver C-uppsats inom Idrottspedagogik på uppdrag av 

Västerbottens Idrottsförbund/SISU. I denna studie kommer vi undersöka om 

elitidrott bidrar till att utveckla generiska egenskaper, kunskaper eller förmågor som 

är användbara som ledare. Vi hoppas även att detta ska vara till hjälp för 

Västerbottens Idrottsförbund och deras arbete med elitidrott i Västerbotten. 

Studien kommer fokusera på kvinnliga före detta elitidrottare som varit verksamma 

inom Västerbotten och idag har någon form av ledande position. Uppskattningsvis 

kommer intervjun pågå i 30-45 minuter och respondenterna kommer förbli anonyma 

i studien. 

Har du möjlighet att ställa upp på en intervju? 

Tack på förhand! 

Har du några frågor om studien är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handlare/kontaktperson. 

Med vänliga hälsningar 

Alfred Hellgren 

Henrik Hörnberg 
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