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Pensioneras vid 30 – vad händer sen? 
Brytpunkter och karriärval för elitidrottare 

Hanna Eriksson och Therese Hermansson 

 

Sammanfattning 
 
 

Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som haft betydelse för sex elitidrottares nya karriärval 

efter avslutad idrottskarriär. Den metod som användes var kvalitativ med inslag av både 

hermeneutiken och det narrativa synsättet för att få fram respondenternas egna beskrivningar av 

brytpunkten. Resultatet visar att upplevelsen av karriäravslutet skiljer sig mellan elitidrottare som 

slutat frivilligt och elitidrottare som slutat ofrivilligt, på grund av mättnad respektive skada. Processen 

mot att välja en ny karriär beskrevs av samtliga respondenter som svår samtidigt som alla kände sig 

motiverade inför det nya valet och i efterhand upplevde sin nya roll samt det nya karriärvalet som 

tillfredsställande. Respondenterna fattade ett praktiskt rationellt beslut utifrån tidigare erfarenheter av 

yrket, värderingar och känslor vid valet av ny karriär. Före detta elitidrottares karriärval är ett 

outforskat område inom vägledningsområdet vilket gör studien intressant för vidare forskning inom 

studie- och yrkesvägledningen. 

 

 

Nyckelord 

Elitidrottare, karriärval, Careership, påverkande faktorer, brytpunkt 
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Retired at 30 – what happens next? 
Breakpoints and career choices for athletics 

Hanna Eriksson and Therese Hermansson 

 

Abstract 

This study will aim to explore the major important factors that influenced six elite athletes in their new 

career choices after retirement. The method used was predominantly qualitative, with hermeneutics 

and narratives added in order to encapsulate the respondents own descriptions of point break. The 

result shows that the experience of retirement differs between those whom retired wilfully, and those 

who were forced to; because of injury or lack of motivation. The process to choose a new career was 

described by all respondents as difficult. However, they all felt motivated in their new choices, and 

were, ultimately, satisfied. The respondents made a practical rational choice based on earlier 

experiences of the particular line of work, values and emotional content. The post-retirement careers 

of elite athletes is a field relatively unexplored within vocational guidance counselling, which makes 

this study interesting for further development of this field.  

 

 

Keywords 

Elite athletes, career choice, Careership, influencing factors, breakpoint 
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1 Inledning 

Livet består av val, stora som små. Val gör vi varje dag, hela tiden. Ibland är de frivilliga, ibland 

ofrivilliga. Olika sorters val har olika stor betydelse och leder oss in på olika spår i livet vilket steg 

vi än tar. Vi står ständigt inför nya vägval; föranledda av någon form av brytpunkt, där vi måste 

välja vart vi ska gå. Det kan handla om att byta jobb, flytta till ny ort eller att välja partner, men 

även ha ägnat sig helhjärtat åt sin idrott under större delen av sitt liv och av olika skäl kommit till 

ett vägskäl där en ny karriär ska väljas. 

När den före detta friidrottsstjärnan Stefan Holm hade bestämt sig för att avsluta sin karriär, 

beskrev han det så här för Aftonbladet
1
 den 13/9 2008; ”Det är klart jag kan ångra mig, men jag 

tror inte det. Det är ändå skönt att välja själv när man ska sluta och inte tvingas till det. Så jag tror 

inte det är någon risk”. Stefan Holm är en av många elitidrottare som ”pensioneras” mitt i livet, 

vilket ofta resulterar i ett omval och en start på ny karriär. Alla elitidrottare kommer förr eller 

senare till denna brytpunkt då de inte längre kan fortsätta idrotta. I intervjun frågar Mats 

Wennerholm avslutningsvis Stefan Holm hur länge han kan leva på det han ’hoppat in’ i pengar 

nu när han snart är arbetslös, ”Det räcker ett tag. Men jag måste skaffa mig en inkomst ganska 

snart. Vad det blir vill jag inte ens tänka på just nu.”
2
. Citatet visar att det för individen mitt i 

brytpunkten finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av ny bana, både som driver individen 

framåt men som också kan blockera beslutsprocessen. Det pågår också processer både kognitivt 

och emotionellt. Det är dessa element i valet av ny karriär som vår undersökning kommer att 

behandla. 

  

 

1.1 Val av problemområde  

I denna studie kommer vi att behandla hur elitidrottare som avslutat sin idrottskarriär går tillväga då de 

väljer en ny bana i livet. Den bakomliggande idén för det valda temat kommer bland annat ifrån vårt 

personliga intresse av hur individer väljer studier och yrken, hur de tänker och går till väga vid sådana 

beslut. Att vi just valde elitidrottare är för att det är en målgrupp som vi inte har berört på vår studie- 

och yrkesvägledarutbildning genom litteraturen eller föreläsningar. Ofta tar media upp detta fenomen 

när framgångsrika elitidrottare avslutar sin karriär, det hamnar på löpsedlar och det pratas mycket om 

det på tv och radio. Inom många idrotter kan man numera som utövare försörja sig på sin idrott, som 

tidigare bara kunde utövas som en hobby. Att vara idrottare har blivit ett yrke. Vad vi har kunnat se är 

elitidrottares studie- och yrkesval vid avslut av idrottskarriären ett outforskat område inom 

                                                 
1
  http;//www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article3308950.ab 2011-03-10 

2
  Ibid. 

mailto:mats.wennerholm@aftonbladet.se?subject=%5C
mailto:mats.wennerholm@aftonbladet.se?subject=%5C
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kunskapsområdet val och vägledning; en av anledningarna till att vi valde just detta tema. Inom andra 

discipliner finns forskning om före detta elitidrottare, men inte kopplat till studie- och yrkesval utan då 

till livsstil, hälsa och identitet, därav vår nyfikenhet. Oavsett om elitidrottaren frivilligt eller ofrivilligt 

avslutar sin karriär är deras tankar, känslor och medverkande faktorer till det nya valet intressant att 

utforska. Vårt intresse för individers studie- och yrkesval, sammankopplat med medias diskurs samt 

det faktum att före detta elitidrottares val av ny karriär är ett outforskat område inom vägledning 

gjorde att vi valde detta tema för vår studie. Studien kan vara intressant för verksamma studie- och 

yrkesvägledare eftersom de i sitt arbete kommer att möta människor som har ägnat sig åt sin passion 

på heltid men av olika skäl kommit till en brytpunkt, eller andra yrkesgrupper som i sitt arbete är 

beroende av fysisk eller psykisk prestation. I vårt samhälle finns dessa grupper av människor över hela 

arbetsmarknaden och på alla nivåer - där elitidrottare bara är en liten grupp. Och i ett samhälle med så 

många valmöjligheter är det av fördel att bistå dessa individer med vägledning när de står inför att 

välja ny bana. Som exempel på ett inifrånperspektiv finns brottaren Frank Andersson som i en 

debattartikel
3
 om psykisk ohälsa bland före detta elitidrottare ber om ökat stöd till dessa, vilka han 

menar annars riskerar att ”gå under”.  Att öka medvetenheten om att detta behov kan finnas hos dessa 

individer kan leda till att fler som behöver kan få stöd i att gå vidare i livet, både personligt och 

karriärmässigt, vilket är värdefullt ur både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. 

 

 

1.2 Förförståelse  

Dels kommer vår förförståelse från den litteratur vi läst under utbildningen om att brytpunkter i 

karriären; strukturella som självinitierade, påverkar människor på olika sätt. Dels har vi en 

förförståelse grundat på den vardag vi lever i där vi genom media och deras spegling av hur 

professionella idrottare som avslutat sin karriär upplever denna brytpunkt. Vi har även en viss 

förförståelse vad gäller urvalet. Med tanke på respondenternas offentlighet 

är det oundvikligt att känna till deras idrottsliga karriärbakgrund eftersom den ligger till grund för 

intervjun och valet av urval. Det är också nödvändigt rent tidseffektivt då vi kan fokusera på 

brytpunkten och inte karriärbanan eller respondenten som offentlig person. 

 

 

 

                                                 
3
http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/17/elitidrottare-som-l-gger-av-kan-g-under-om-de-inte-f-r-st-d 2011-03-

25 

http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/17/elitidrottare-som-l-gger-av-kan-g-under-om-de-inte-f-r-st-d
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1.3 Syfte  

Utifrån ett antagande om att en brytpunkt i idrottskarriären kan vara omvälvande, vill vi undersöka 

vilka faktorer som haft betydelse för elitidrottares nya karriärval efter avslutad idrottskarriär.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur beskriver respondenterna sin väg mot det nya karriärvalet? 

 Vilka var respondenternas känslomässiga upplevelser av beslutsprocessen kring det nya 

karriärvalet? 

 

1.5 Människosyn 

Vår människosyn är att människan som trots påverkan av den kontext hon lever i, ändå är unik i sin 

förmåga att ingripa i och inte bara reagera på den sociala omgivningen. Detta till skillnad från 

positivismens orsak-verkan-modell där alla följer samma beteendemönster (May 2010). Människan är 

en aktiv varelse som konstruerar sitt eget liv (Peavy 1997). 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden delas in i fyra områden; elitidrott ur ett brett perspektiv, elitidrottare som 

identitet inklusive elitidrott och utbildning, elitidrottskarriärens avslut och slutligen presentation av 

den teori som denna studie utgår ifrån.    

 

 

2.1 Resultat av litteratursökning 

CSA Multiple Database Search är en elektronisk referensdatabas som används av många 

beteendevetare där vi sökt främst den engelskspråkliga litteraturen. Vi har även använt oss av 

Stockholms universitets bibliotekskatalog Substansen och använde oss främst av följande sökord: 

karriär, elitidrottare, elitidrott, karriärkvinna/or, (förtids)pensionär, identitet och brytpunkt samt 

career, athlete/s, breakpoint, career choice. Vi har även besökt kommunala bibliotek och sökt i 

hyllorna för böcker med koppling till vårt ämne, exempelvis rörande identitet och idrott.  

 

 

2.2 Perspektiv på elitidrott 

Det allmänna och även massmedias idrottsintresse har ökat under 1900-talet; idrottsmän och 

idrottskvinnor uppmärksammas idag mer än någonsin (Stråhlman 1997). Som en följd av detta har 

även industrisektorn med idrott- och fritidsmarknaden som målgrupp ökat. Några oönskade följder, så 

som idrottsvåld, läktarvåld och dopning kan också härledas ifrån det ökade intresset för idrott. Det 

handlar idag mer än någonsin om ekonomi inom idrotten. På alla nivåer är det av betydelse att 

ekonomin är stabil hos de idrottsliga organisationerna, för dess överlevandes skull. En liknelse mellan 

en idrottsorganisation och ett företag går att göra, där idrottsorganisationen blir en del av affärsvärlden, 

som vilket företag som helst.  Företeelser som spelarstrejk, kontrakt, övergångssummor, sponsring och 

reklam är konsekvenser av den nya synen på idrotten som vuxit fram under 1900-talet. Detta påverkar 

individen som elitidrottsutövare genom ökade prestationskrav och ökad träningsintensitet, men 

samtidigt är han/hon inte den enda som påverkas av prestationen då många andra runt omkring även 

påverkas, som idrottsorganisationen och aktörer utifrån som exempelvis sponsorer. Den bild som 

Stråhlman (1997) ger av idrottens utveckling det senaste århundradet kan verka negativ. Det positiva 

med utvecklingen kan vara att det numera är möjligt att försörja sig på sitt intresse, som inledningsvis 

nämndes - att vara idrottare har blivit ett yrke (Stråhlman 1997). 

Inom de flesta yrkeskårer finns elitister eller specialister. Massmedia hjälper gärna till att upprätta 

bilden av stjärnadvokater, stjärnartister eller toppolitiker. Man orienterar sig då efter medial framgång, 

inkomst, ryktbarhet eller offentlighet; personerna ”högst upp i pyramiden” är nödvändigtvis inte de 
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skickligaste inom sina kompetensområden. Inom andra yrkeskårer som exempelvis militären finns en 

tydlig hierarkisk ordning där ”eliten” sitter i pyramidens topp och har störst ansvar och tyngst 

beslutsrätt (FoU 2007:11). 

Inom idrottskulturen återfinns också dessa samhällets olika former av elitism och hierarki. En skillnad 

är dock att det inom idrotten finns på förhand givna regler som bestämmer vem som är framgångsrik 

vilket avgörs i själva tävlingen och konkurrensen ute på arenan; och kvar står en vinnare eller ett 

vinnande lag. ”Vinnandets logik skapar en i denna mening naturlig elit i idrotten. Det är alltid någon 

eller några som i relation till den givna utgångspunkten med många deltagare som bildar en elit.” 

(FoU 2007:11 s.28). Eliten skapas alltså enkom genom idrottslig prestation som i sin tur måste kunna 

upprepas (FoU 2007:11). 

Inom idrottskulturen finns drag som återfinns i andra kulturer såsom meningssökande, behovet av att 

uttrycka sig själv och strävan efter att uppnå ett stimulerande och bra liv. Dock skiljer det centrala 

tävlingsmomentet ut sig; eftersom tävlan är själva kärnan. Det är i tävlingsmomentet som själva eliten 

skapas och detta sker genom en upprepning av en hög prestation. Traditionellt sett betraktar man 

idrottsrörelsen som en pyramidmetafor, där eliten finns i toppen och den breda folkliga idrottsrörelsen 

i basen. Detta är ett sätt att beskriva elitidrottens uppbyggnad för att kunna rekrytera barn och 

ungdomar även om den i alla fall inte är helt rättvisande. Elitidrottare som uppnår framgång 

internationellt fungerar ofta som ett ”skyltfönster”som lockar barn och unga till att börja idrotta och 

leva sunt, men den breda allmänheten börjar snarare motionera oavsett elitens framgång och är inte 

lika påverkbara. Elitidrotten fyller en samhällsnytta, inte bara på ett för folket till sund livsstil 

inspirerande sätt, utan den marknadsför Sverige utomlands. ”Det blir ju inte enbart ”idrottsstjärnor” 

av alla som satsar mot en elitkarriär. De blir målinriktade, ambitiösa, kreativa osv osv medborgare 

och många blir framtidens ledare, tränare antingen ideellt inom idrotten eller ledare/goda 

medarbetare inom stat, kommun eller näringsliv.” (Enkätsvar från Svenska Konståkningsförbundet ur 

FoU 2007:11 s.31). 

 

 

2.3  Att vara elitidrottare 

I Jonas Stiers bok Proffsliv och karriärslut - en sociologisk studie av identitet (2005) beskrivs åtta f.d. 

elittennisspelares karriärskap och karriärslut, och vad detta innebär för deras identitet, självbild och 

självkänsla. Stier (2005) pekar på att idrottskarriären numera betraktas ur offentlighetens ljus, idrotten 

har blivit alltmer professionaliserad, kommersialiserad, internationaliserad och globaliserad. Det är i 

detta offentliga rum som idrottarnas identitet skapas (Stier 2005). 

Enligt Goffmans (1988) rollteori besitter alla människor en mängd sociala roller som tillhandahålls av 

omgivningen. Människor tillägnar sig hela tiden nya roller, nya tillkommer och vissa av de gamla 

rollerna försvinner.  Det är utifrån de sociala roller vi har som vår identitet skapas. Identitet är nära 
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kopplat till självuppfattning, självbild och självkänsla. Självbild är den information och kunskap vi har 

om oss själva medan självkänsla är alla de känslor som vi har inför vår självbild (Stier 2005). 

 

 

2.3.1 Elitidrott och utbildning 

När en individ satsar på elitidrott lägger han/hon ner mycket tid och aktiviteten kräver högt intensivt 

engagemang under en period i livet då jämnåriga kamrater istället utbildar sig och etablerar sig på 

arbetsmarknaden. Riksidrottsförbundet ser ett behov av att stödja individen i dess elitsatsning för att 

inte riskera att få sin framtid äventyrad (FoU 2007:11). 

Ryttare kan ofta utöva sin sport långt upp i åldrarna medan exempelvis gymnaster och konståkare (där 

främst unga flickor hittas) når sin åldermässigt kritiska tidpunkt relativt tidigt i livet. För dem kanske 

idrottskarriären är över ungefär samtidigt som deras jämnåriga kamrater inlett sina studier mot en 

yrkeskarriär och eftersläpningen inom det civila arbetslivet blir mindre. Deras situation skiljer sig 

följdaktningen mot exempelvis ungdomar inom lagsporter som ishockey och fotboll. Här kan vi finna 

pojkar som i unga år blir uppvaktade av sponsorer och kan utöva sin sport i så kallad professionell 

utvecklingsverksamhet redan vid 14-15 års ålder. Av naturliga skäl avstår de i många fall därmed från 

studier. Å andra sidan, menar Riksidrottsförbundet i sin rapport, kan en lyckad framgång i deras fall 

skapa ”ekonomiskt oberoende för återstoden av livet” (FoU 2007:11 s.39). Å andra sidan, ”en 

snedvriden spegling i massmedia kan få den oinvigde att tro att den framgångsrike elitidrottaren också 

når en ekonomisk framgång. Så är fallet för några individen inom några idrotter, men normalfallet är 

att den idrottsliga framgången inte åtföljs av ekonomisk vinning” (Jonsson 1990 s.6). Det skiljer sig åt 

mellan vilka idrottare, och inom vilka grenar, som kan livnära sig på inkomsterna från tävlingar. Inom 

exempelvis ridsporten är dem få, trots tävling på internationell elitnivå (FoU 2007:11). 

Rolf Jonsson (1990) menar i sin studie om Simuniversitetet; ett projekt där elitsimmare fått utöva sin 

idrott och bedriva högskolestudier vid Uppsala universitet, att idrottsrörelsen måste ta ett ökat socialt 

ansvar för att stödja sina idrottare för att kunna möjliggöra elitidrott på internationell nivå. Att skaffa 

sig en högskoleutbildning som elitsatsande idrottare kräver i många fall stöd av omgivningen; delvis 

ekonomiskt men även insatser i form av vägledning samt flexibilitet från lärarnas sida exempelvis vad 

gäller studentens bortfall från undervisning på grund av tävlingar eller intensiva träningsperioder. 

Detta behövs alltså om individen ska kunna utvecklas i sin idrott och samtidigt/fortfarande erhålla en 

utbildning att falla tillbaka på efter avslutad idrottskarriär (Jonsson 1990). 

Med andra ord kan det vara svårt att kombinera heltidsstudier med idrottsutövande på elitnivå, menar 

Jonsson (1990) och fortsätter; ”För den som vill satsa på en hög nivå krävs engagemang på heltid, 

vilket gör att ”den elitsatsande idrottaren mer eller mindre 'tvingas' välja bort arbete och/eller 

utbildning i åldrarna 20-25 år (eller lägre)” (Jonsson 1990 s.6). Efter karriären har individen inget, 

eller mycket lite, att falla tillbaka på. 
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2.4 Att avsluta elitidrottskarriären 

Begreppet karriär beskriver Stier (2005) kan handla om olika saker i livet, man kan ha en professionell 

karriär, kriminell karriär, missbrukskarriär och så vidare. Oavsett vilken sorts karriär det handlar om, 

har den oftast ett slut. Karriärslutet präglas av att våra roller förändras, det sker ett rollutträde, och 

därmed förändras också vår identitet. Att ha lämnat en professionell idrottskarriär bakom sig kan 

innebära att man fortfarande är en betydelsefull och hyllad person, men att vara föredetting kan även 

få en negativ klang. Ju betydelsefullare rollen som man lämnade var, desto större bli 

identitetsförlusten. Det är vanligt att individer vid rollutträde har oklara föreställningar om vad de ska 

göra härnäst (Stier 2005).     

I Stiers studie (2005) visade det sig tydligt att de intervjuade tennisspelarna var helhjärtat engagerade i 

något som de älskade, att spela tennis. Att dessutom få bekräftelse och kunna försörja sig på sin 

passion såg tennispelarna som en klar förmån. Detta gjorde att rollutträdandet och karriärslutet blev en 

komplicerad omställningsprocess för de flesta. Tennisen hade varit deras liv under en lång tid, att ge 

upp karriären beskrevs som ett existentiellt och socialt vakuum.  

Stier (2005) kunde identifiera fyra steg i rollutträdesprocessen; begynnande tvivel, sökandet, 

vändpunkter och beslut om mitt nygamla liv. Det första steget uppstår successivt, för vissa är det 

utdraget på fler år medan det för andra går fort. Begynnande tvivel uppkommer ur spelarnas 

existentiella funderingar, men även utifrån skador, sämre resultat, mättnad, press och familj. Detta är 

det första steget mot att börja avsluta karriären. Det andra steget, sökandet, infinner sig efter att det 

begynnande tvivlet fått härja ett tag. När elittennisspelarna inser att de inte längre kan leva upp till sin 

roll som kretsar kring optimala prestationer börjar sökandet efter något nytt. Sökandefasen 

kännetecknas av en social medvetenhet. Många hade svårt att acceptera karriärslutet, ingenting kunde 

bli bättre än tennisen, medan andra såg karriärslutet och pensioneringen som ett tillfälle att planera sitt 

fortsatta liv. Valmöjligheterna påverkas av spelarnas utbildning, motivation och sociala nätverk. I det 

tredje stegen, vändpunkten och beslutet, tas det definitiva beslutet att kliva av och avsluta karriären. 

Här infinner sig blandade känslor, saknad och sorg blandat med lättnad och en motivation att kunna 

blicka framåt. I den sista fasen, mitt nygamla liv, försöker tennisspelarna forma sin nya livsstil där 

rolleftersläpning kunde bli en utmaning. Tennisspelarna förflyttar sig från ett liv i centrum till ett liv 

mer i skymundan. I studien visade det sig att de lyckades relativt bra med rollutträdet, att avidentifiera 

sig som professionella tennisspelare och etablera en ”efter-karriären-roll” även om nostalgiska känslor 

ibland gjorde sig påminda (Stier 2005). 

Det finns både positiva och negativa aspekter på elitidrotten som är av betydelse vid 

elitidrottsavslutningen för individens anpassning. Några positiva aspekter är öppenhet och 

problemlösningsförmåga, relationer till andra idrottsutövare från olika delar av världen (kontaktnät) 

och ökad självkänsla och självförtroende. Några negativa aspekter är att elitidrottskarriären påverkat 
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familjelivet, att man som elitidrottare blivit fostrad till att vara egocentrisk och de skador som uppstod 

blev men för livet (Stråhlman 1997). 

Elitidrottarens identitet påverkas vid avslutad karriär; de idrottare som lämnat karriären med saknad 

och kanske utan att ha uppnå sina mål har svårare att acceptera att idrottskarriären är över. Det blir på 

så vis svårt att anpassa sig och hitta en ny sysselsättning. Många respondenter i studien ansåg att 

elitidrottsavslutningen påverkade deras självuppfattning, synen på sig själv förändrades då man inte 

längre var elitidrottare, utan en f d elitidrottare. Detta kunde vara både positivt och negativt (Stråhlman 

1997). När en friidrottare avslutar sin elitkarriär slutar hon oftast helt, medan man i många andra 

idrotter kan gå ner en nivå eller bara utöva sin idrott i motionsform (FoU 2007:11). 

För en individ som avslutar sin elitidrottsliga karriär innebär det förändringar i livsstilen på många 

plan. Det finns anknytande forskning som rör de hälsorelaterade omställningar som sker för en 

elitidrottare som avslutar sin karriär. Nathalie Purcell (2010) har i sin kandidatuppsats intervjuat fem 

före detta ishockeyspelare på elitnivå om deras förändrade kost- och motionsvanor efter avslutad 

karriär. Studiens respondenter upplever både negativa och positiva omställningar vad gäller dessa 

vanor. Att bryta eller ändra sina vanor upplevs ofta som svårt vilket Purcell (2010) förklarar med att 

denna livsstil präglat respondenterna ända sedan tidig ålder då samtliga i studien började utöva sin 

idrott redan som barn. Purcell (2010) menar genom sin studie att det finns ett behov av att ge 

idrottarna kostrådgivning för att hjälpa dem med deras kost- och motionsvanor i och med denna 

omställning. Hennes slutsats är att denna omställning från livsstilen som spelare på elitnivå, och den 

livsstil de anammar efter karriären, innebär en förändring, som dock varierar och är högst individuell 

(Purcell 2010). 

I Stråhlmans studie (1997) var respondenternas orsak till att avsluta idrottskarriären skiftande, men i 

huvudsak avslutades karriären på grund av orsaker som de själva kunde kontrollera. Några uppgav att 

tryck från omgivningen bidragit till att de avslutade elitidrottskarriären. Att tvingas avsluta 

elitidrottskarriären på grund av skada kunde få traumatiska följder för individen. Besvikelsen blir stor 

och valet att avsluta elitidrottskarriären är inte frivilligt, utan en nödvändighet för att inte riskera sin 

hälsa (Stråhlman 1997). 

 

 

2.5 Brytpunkter 

I Careershipteorin som är utvecklad av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes (1997) tas brytpunkter 

upp som en viktig del av denna sociologiska karriärvalsteori. Teorin växte fram i England på 1990-

talet och är inspirerad av Bourdieus forskning om begreppen habitus och fält. Careershipteorin blandar 

personliga val, kulturella och sociala faktorer, personliga intressen, strukturella möjligheter och 

tillfälligheter. Dessa olika delar inom teorin kan inte separeras ifrån varandra, utan ses som en helhet 
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vid beslutsfattande. Vid karriärval är det tre dimensioner som samverkar i en helhet; ett praktiskt 

rationellt beslutsfattande (även kallad ett pragmatiskt rationellt beslutsfattande), interaktionen med 

andra människor på arbetsmarknads- och utbildningsfältet samt brytpunkter. Ett praktiskt rationellt 

beslutsfattande sker utifrån individens habitus, det vill säga värderingar (vad som är gott/ont 

bra/dåligt) och det som en individ bär med sig från tidigare erfarenheter. Individen fattar delvis 

rationella kontextrelaterade beslut, de kan t ex påbörja ett yrke som de har goda erfarenheter av, eller 

avböja på grund av dåliga erfarenheter. Men besluten är inte helt rationella eftersom individerna är 

påverkade av sina känslor. Individen är medveten om sina möjligheter och begränsningar och fattar 

därför sina beslut utifrån sin handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes 1997). En teori som också berör 

just beslutsprocessen vid ett karriärval är CIP; Cognitive Information Processing Approach som 

förklarar hur man kognitivt processar information. Beslutsprocessen täcker inte bara in själva valet, 

utan även de handlingar som är nödvändiga för att realisera det beslut som tas. När man står inför ett 

karriärval står man enligt CIP-teorin inför ett gap mellan ett tillstånd av obeslutsamhet och det tillstånd 

där man önskar sig befinna. Här finns även vetskapen om att individen gjort ett optimalt – inte rätt – 

val. Kärnan är alltså att vi fattar våra beslut utifrån den information vi har. Oftast bottnar problemet i 

att man fått för lite eller för mycket information, menar man inom CIP (Peterson m. fl. (2002). 

Den andra dimensionen i Careershipteorin liknas vid Bourdieus begrepp fält, som en marknad eller ett 

spel. På marknaden finns det olika aktörer; individen själv, föräldrar, tränare, vänner, 

utbildningsföretag, sponsorer, vägledare, fans osv. Alla deltagare har olika mål, olika kapital och olika 

mycket makt. Detta bestämmer maktbalansen. Alla som deltar på marknaden bidrar antingen 

ekonomiskt, kulturellt socialt eller symboliskt. Det blir en mix av allianser och överkommelse som kan 

leda till konflikt på marknaden. Beslutet kan lätt förändras på grund av detta samspel på marknaden. 

Även tillfälligheter på marknaden kan dyka upp. (Hodkinson & Sparkes 1997). 

Den tredje dimensionen är brytpunkter. Brytpunkterna föregås och följs av rutinperioder. Det finns tre 

typer av brytpunkter: Strukturella (bestämda av externa strukturer som utbildningssystem, 

arbetsmarknadslagar och geografisk lokalitet), självinitierade (frivilliga brytpunkterm t ex börja 

studera eller byta jobb) och påtvingade (ofrivilliga pga. extern händelse, exempelvis skada) 

(Hodkinson & Sparkes 1997). 

I Careershipteorin fokuserar man även på perioderna mellan brytpunkterna, dvs. perioderna av rutin. 

Brytpunkterna och perioderna av rutin hänger samman och är centralt för karriärutvecklingen. Under 

rutinperioderna visar det sig hur valet blev. Det finns fem olika rutinperioder: 

1. Perioden kan vara bekräftande och förstärka karriärbeslutet. Ny identitet utvecklas. 

2. Perioden kan vara motsägande. Han/hon ångrar sitt val. Identiteten urholkas och ny brytpunkt 

uppstår eller så hanterar individen situationen genom att exempelvis fokusera på fritidsintressen. 
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3. Socialiserande period. En individ börjar arbeta inom ett yrke som inte var av intresse från början. 

Efter en tid socialiseras individen in och detta förändrar identiteten, vilket inte var önskvärt från 

början. 

4. Perioderna kan vara blockerade om personen lever med en identitet han/hon inte vill. Individen kan 

inte socialisera sig och acceptera den nya identiteten, kan inte heller förändra situationen och längtar 

efter sin gamla identitet. Kan bero på olycka eller sjukdom. 

5. Utvecklande perioder. Individen förändrar sig gradvis och lämnar tidigare karriäridentitet på ett 

odramatiskt sätt. Detta är inte smärtsamt för individen (Hodkinson & Sparkes 1997). 

I Per Sjöstrands (1980) text om brytpunkter problematiseras begreppet yrkesval. Han menar att 

begreppet kan uppfattas felaktigt, som att yrkesval är något som endast inträffar en gång i livet. Han 

pekar istället på att yrkesvalet är en process uppbyggd kring flera olika valtillfällen. Det börjar redan i 

grundskolan då man gör sitt första val, Det fortsätter sedan oftast vid ett flertal tillfällen i livet med val 

inom utbildningen och arbetslivet. Yrkesvalet upphör först, menar Sjöstrand (1980), då individen 

lämnar arbetsmarknaden och går i pension.  

Begreppet karriärutveckling beskrivs som den process där individen väljer utbildningar och arbete 

genom livet. Det är inom dessa två sfärer som karriärutvecklingen äger rum. Sjöstrand (1980) skiljer 

begreppet ifrån att betyda klättring och framgång, och menar att det engelska ”career development” 

passar bättre då det mer antyder att det handlar om just en process, och inte om klättring och 

framgång. Idag kan man säga att begreppet karriär är mer neutraliserat även om många fortfarande 

associerar det med klättring och framgång. Att göra karriär handlar numera inte bara om studier och 

yrken utan kan lika gärna innebära att vara föräldraledig eller resa jorden runt (Sjöstrand 1980). 
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3 Metod 

För att få fram respondenternas tankar och personliga åsikter har en kvalitativ metod använts i form av 

enskilda intervjuer och en kvalitativ analysmetod, eftersom deltagarnas upplevda erfarenheter 

eftersöktes. Studien strävade efter ett nära personligt perspektiv varigenom en kvantitativ mätning i 

syfte att få fram ett statistiskt underlag inte var tillräckligt flexibel och djupgående. Det är med ett 

hermeneutiskt perspektiv vi i utgångsläget har tolkat respondenternas utsagor utifrån följande 

principer; ständig växling mellan delar och helhet, strävan efter att förstå var och en av respondenterna 

förutsättningslöst utifrån deras referensram och en medvetenhet om hur våra egna fördomar påverkar 

eller kan påverka den tolkning som görs (Kvale 1997). Historien som respondenterna berättar om 

brytpunkten betraktar vi i vår analys som en berättelse, i vilken den mänskliga erfarenheten av en 

händelse kan göras meningsfull. Då en brytpunkt måste studeras i sitt sammanhang passar narrativa 

studier in som verktyg i denna studie (Johansson 2005). 

 

 

 

3.1 Metoder och tekniker 

De enskilda intervjuerna genomfördes i form av få och öppna frågor och bifogas i en bilaga. Det var 

respondenternas egen berättelse vi ville åt, därav behovet av att inte vara alltför styrande med våra 

frågor utan låta svaren komma förutsättningslöst samtidigt som vi ville ha några nedskrivna frågor 

som stöd för att uppnå studiens syfte. 

Syftet med de valda intervjufrågorna var att få fram det beskrivande i informanternas upplevelser; 

alternativa frågor kan vara utforskande eller förklarande. Intervjuerna skedde i semistrukturerad form 

utifrån relevanta teman; det vill säga tankar, känslor och betydelsefulla faktorer, istället för en 

standardiserad intervjuform där svaren kan göras jämförbara. En annan anledning till vårt val var att 

låta respondenterna förtydliga, fördjupa och utveckla svaren i sina egna termer (May 2010) vilket 

också bidrog till deras personliga bild av brytpunkten. 

 

 

3.2 Genomförandesteg 

Med hänvisning till den något svåråtkomliga urvalsgruppen, kontaktade vi tidigt tilltänkta 

respondenter innan vi formellt skickade ut förfrågningar om intervjuer till dessa via ett missivbrev. 

Vi kontaktade respondenterna genom mejl, det digitala sociala nätverket Facebook och brev. Deras 

kontaktuppgifter hittade vi på Internet (exempelvis genom sökmotorn Google där vi sökt på 
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följande ord: elitidrottare+avslut, elitidrottskarriär, slutar, lägger av). Därefter utförde vi fyra av 

intervjuerna via högtalartelefon och två vid ett fysiskt möte. Materialet transkriberades och 

bearbetades genom att det kategoriserades enligt teman (se 3.7) för att få fram resultatet i form av 

fyra fiktiva berättelser. Vi analyserade det framkomna resultatet utifrån ett narrativt synsätt och 

drog sedan slutsatser för att avslutningsvis föra en diskussion kring resultat, metod och framtida 

forskning. 

 

 

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Respondenterna har varit aktiva elitidrottare under en större del av sitt liv och haft detta som 

främsta inkomstkälla. Vi har utgått från vår egen kännedom om möjliga respondenter vilket är 

begränsat av vilka idrotter vi har intresse för. I första hand tog vi kontakt direkt med de tilltänkta 

respondenterna och därefter tog vi hjälp av nära och kära för att utöka vårt sökfält och kontaktnät 

för att finna resterande urval. Urvalet bestod av sex före detta elitidrottare inom fem olika sporter 

där utfallet av urvalsgruppen blev slumpartad på så sätt att den bestod av de första som svarade ja 

och bokade tid. Respondenternas kön och de utövade sporterna kommer inte att redovisas i 

uppsatsen; dels på grund av anonymitet men även för att det inte är av betydelse för studiens syfte 

då det rör valet av ny karriär och inte valet av idrottskarriär. 

 

 

3.4 Datainsamling 

Då vi genom intervjuer samlade in datamaterialet var en av oss huvudintervjuare och den andra 

förde minnesanteckningar. Den sistnämnde flikade in med eventuella följdfrågor och kommentarer 

som stöd. Intervjuerna spelades in med diktafon och den använda mobiltelefonens 

inspelningsfunktion. Vid de fyra telefonintervjuerna befann sig intervjuarna i hemmiljö och 

respondenterna på varierande platser varav en på sin arbetsplats, två i hemmiljö och en i cafémiljö. 

Den ena fysiska träffen ägde rum på respondentens arbetsplats, ett ostört konferensrum, och den 

andra på en uteservering bland andra cafégäster. Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 15 minuter 

vardera och hölls utifrån den semistrukturerade intervjumall som återfinns i bilaga 1. 

 

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Genom den valda litteraturanknytningen stärks argumenten för uppsatsens värde och nytta inom 

det valda forskningsfältet (Marshall & Rossman 2006). Eftersom studiens data baseras på de 
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intervjuades beskrivningar av upplevelser och erfarenheter, är det viktigt att vara medveten om 

åsikternas representativet och inte tolka informanterna som talespersoner för alla elitidrottare (Leth 

& Thurén 2000). 

För att uppnå god validitet, dvs. om studien mäter det den avser att mäta, gick vi kontinuerligt i vår 

arbetsprocess fram och tillbaka mellan syfte, forskningsfrågorna och svaren på intervjufrågorna 

likt en spiral. Genom att vi gick direkt till förstahandskällan, respondenterna själva, fick vi på så 

sätt fram deras tankar och upplevelser, vilket gav större tillförlitlighet än om vi grundat vårt 

material på en sekundär källa. Reliabilitet innebär att studien är pålitlig. Eftersom vi sökte upp för 

syftet rätt personer uppnådde vi även en god reliabilitet (Holme & Solvang 1991). Tidsskillnaden 

mellan tidpunkten för brytpunkten och intervjutillfället varierar mellan respondenterna och kan 

därmed ha betydelse för studiens reliabilitet. De har olika förutsättningar för att minnas 

brytpunkten och kunna återberätta den i olika ljus. 

 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vi var medvetna om att det kan komma upp känsliga uppgifter och tankar i samband med våra 

intervjuer då vår studie rör personliga erfarenheter och upplevelser vilket ställde höga krav på hur 

vi hanterade etiska dilemman. ”Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium i 

intervjuundersökningen utan skall aktualiseras under hela forskningsprocessen” (Kvale 1997 s. 

105) det vill säga; den etiska aspekten genomsyrade hela arbetsgången främst genom att vi följde 

etikreglerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
4
. Det första grundkravet vi följde var 

informationskravet; där vi upplyste deltagarna om vilka villkor som gällde, syftet med 

undersökningen, samt vikten av frivillighet och att de därmed hade rätt att avbryta sin medverkan. 

Det andra är samtyckskravet; deltagarna har rätt att besluta över sin medverkan och ge samtycke 

till att låta sig delta. Det tredje är konfidentialitetskravet, där sekretess och integritet tas hänsyn till, 

exempelvis genom att förvara uppgifter som kan härleda till igenkänning från obehöriga. 

Konsekvensen för presentationen av resultatdata har genom detta lett till att man i resultatdelen 

inte kan härleda svaren till en enskild respondent. Denna princip är särskilt viktig i denna studie 

med hänvisning till respondenterna som offentliga personer. Det sista och fjärde är nyttjandekravet; 

som innebär att uppgifter om enskilda deltagare inte får användas, utlånas eller säljas för 

kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk 
5
  

 

 

                                                 
4
  http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf 2011-03-10 

5
  Ibid. 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 

Först läste vi igenom transkriberingarna för att få fram en mer allmän förståelse. I vår 

resultatbearbetning antog vi ett narrativt synsätt och stor vikt lades vid språket; hur respondenterna 

med ord beskrev sina upplevelser och känslor vid valet av ny karriär eftersom deras beskrivningar i 

intervjuerna antog en berättande form.  

Själva analysmomentet underlättades genom att vi redan innan intervjuerna genomfördes förberett 

en grov tematisering av intervjufrågorna utifrån tre kategorier; tanke, känsla och betydelsefulla 

faktorer (Backman 2008). Syftet med att organisera data utifrån kategorier är att ge ”överskådlighet 

och systematik” (Backman 2008 s.31). För att förstå meningen och innebörden i det som sägs har 

vi alltså inspirerats av den narrativa analysmetoden på så sätt att vi har beaktat berättelseformen 

och sedan sökt teman för att finna kärnan och det som svarar mot studiens syfte. Vi bröt ner det 

insamlade och transkriberade materialet efter de bestämda temana och utifrån vardera respondent 

för att strukturera upp datamaterialet. De fyra teman som eftersöktes i materialet var ”hur det var 

att avsluta elitidrottskarriären”, ”hur det var att välja ny karriärbana”, ”hur respondenten upplevde 

att valet blev i efterhand” respektive ”faktorer som har haft betydelse för det nya karriärvalet”. 

Med hjälp av meningskondensering skalades för temat överflödiga ord bort för att i det tredje 

steget ta ut kärnan och få fram minsta meningsbärande enhet i form av ett ord eller en kortare 

mening, se bilaga 3 för exempel.  

Vi jämförde inte resultatdatan mellan de olika respondenterna utan gjorde deras tankar, känslor och 

av dem beskrivna betydelsefulla faktorer explicita. För att förstå resultatdatan har vi influerats av 

det hermeneutiska perspektivet i vår analys då vi i tolkningen av svaren växlat mellan delar och 

helhet i vår strävan efter en gemensam och giltig förståelse av de data vi analyserat. Med helheten 

menar vi här är varje enskild intervju. Vi läste materialet utifrån valda teman för att utveckla den 

mening vi först fann, för att slutligen återigen gå till helheten ”i ljuset av delarnas fördjupande 

mening” (Kvale 1997 s.51).  

Resultatet presenteras i form av fyra fiktiva berättelser för att dels skydda deltagarna från 

igenkänning och dels för att bibehålla den berättande och beskrivande formen i vårt material som 

återfanns i datamaterialet. Med denna metod var syftet att urskilja gemensamma begrepp ur 

intervjuerna och föra samman dessa till en generell och sammanhängande berättelse. Under varje 

tema skildras det generella i respondenternas berättelser samt de avvikelser vi funnit under 

resultatbearbetningen som senare behandlas i analyskapitlet. De fyra berättelserna rörde tre teman 

varav ”hur det var att avsluta elitidrottskarriären” presenteras genom två skilda berättelser som 

båda återger den generella berättelsen om hur det är att avsluta sin idrottskarriär, frivilligt eller 

ofrivilligt. De andra två återger hur det var att välja ny karriärbana samt hur respondenten upplevde 

att valet blev i efterhand. Analysarbetet bestod av identifieringen och redogörelsen av likheter, 

avvikelser och mönster kopplat till den teoretiska bakgrunden med fokus på Careershipteorin, och 
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satte därmed vårt resultat i ett nytt perspektiv. Vid genomförandet av analysen utgick vi från 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

4  Resultat 
Presentationen av studiens resultat redovisas i form av fyra fiktiva berättelser som var och en 

representerar de gemensamma tankarna och upplevelserna som respondenterna uttryckt i sina 

intervjusvar. Vid de tillfällen där en eller flera respondenters berättelser avviker från de övrigas, 

noteras detta under rubriken Avvikelse. 

 

 

4.1 Hur det var att avsluta elitidrottskarriären 

Här presenteras två skilda berättelser som båda återger den generella berättelsen om hur det är att 

avsluta sin idrottskarriär, frivilligt eller ofrivilligt, grundat på respondenternas svar.  

 

 

4.1.1 Det frivilliga avslutet 

”Gud så skönt att det här e slut nu” var det första jag tänkte när jag slutade.  

Jag har hållit på med min idrott i flera år och lagt ner mycket tid och energi på den. Det har varit 

tidiga morgnar och långa dagar. Många helger har gått till träning och tävling. Det är mycket man 

har fått avstå ifrån då tiden inte räckt till. Man har inte kunnat äta vad man vill eller ha ett socialt liv 

utanför idrotten då det kunde påverka prestationen nästa dag. 

Du vet, under de här åren som gått har jag deltagit i många tävlingar både internationellt och i 

Sverige. Som junior vann jag ungdoms-SM och sen gick karriären rakt uppåt. Det har varit SM, VM, 

OS… Men nu efter den förra säsongen kände jag mig mer och mer klar. Jag har gjort allt jag velat och 

presterat bra i de tävlingar som varit.  

Det här beslutet att sluta är inget som kom snabbt utan det har växt fram mycket inifrån och under den 

senaste tiden. Jag har vetat hela tiden att den här dagen ska komma då idrottskarriären tar slut. Så nu 

efter sista tävlingen hade jag tid att fundera. Och jag kände att det var ett ganska bra tillfälle att sluta 

nu, efter den här tävlingen. Det var väldigt lätt att ta det här beslutet. Jag kände att jag ville göra lite 

andra saker och få nya utmaningar.  

Det känns bra att ha fått bestämma det här själv, att det var mitt egna val. Det var ingen skada eller 

så. Jag hade ju kunnat fortsätta några år till men man måste ju sluta någon gång och det här kändes 
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som ett bra tillfälle. Jag är nöjd med min karriär och det var en lättnadens känsla att det tog slut på 

det här viset. 

 

4.1.2 Det ofrivilliga avslutet 

Det var ju inte mitt eget beslut att sluta, utan det var ju på grund av min skada. Det hade varit flera 

tuffa smällar och det var väl egentligen bara en tidsfråga innan det skulle ta stopp. 

Jag är en sån person som alltid kämpat och jag gjorde allt för att försöka komma igen. Jag hade en 

stor utmaning framför mig som jag gärna hade velat prestera bra på som varit ett av mina mål länge. 

Till slut sa min läkare till mig att ”nu är det slut”. Men jag fattade väl inte riktigt utan ville köra på 

tills den dag jag själv skulle välja att sluta. 

Men min kropp sa ifrån redan nu. Det var skitsvårt att ta in men samtidigt var det bara att acceptera 

läget. Jag hade inte nåt val. 

Samtidigt var det ganska jobbigt eftersom min omgivning tyckte att jag bara skulle ”bita ihop”. Men 

det fanns ju inte en chans för mig att jag skulle kunna bita ihop och köra på ändå. 

Så på ett sätt var det skönt att inte behöva ta det här beslutet själv, utan det var på läkarens inrådan, 

han som tog beslutet. Då slapp jag ta ett beslut som jag kanske skulle komma att ångra. 

Men på samma gång var det jättesvårt och frustrerande att inte själv ha kontrollen och få bestämma 

själv – ta det här beslutet att sluta. Det var mycket lättare när säsongen var slut att acceptera att jag 

fått sluta för då försvinner ju allt på nåt sätt ganska snabbt. Det var helt enkelt inte riktigt harmoni i 

mitt liv vid den här tidpunkten. Jag hade gärna fortsatt min karriär om jag hade varit utan skador. 

 

 

4.2 Hur det var att välja ny karriärbana 

Jag var medveten om att karriären en dag skulle ta slut och hade därför börjat tänka på vad jag skulle 

göra efter karriären långt innan jag slutade. Jag har tänkt på det hela tiden, det har varit viktigt för 

mig. Jag har alltid varit ganska intresserad av vad jag skulle göra sen men just vad jag ville göra fick 

jag fundera på. Idéer och tankar växte successivt fram. Jag fick även förslag från personer i 

omgivningen på vad jag skulle kunna göra. Jag visste väl ungefär vad det var jag ville hålla på med, 

inom vilken bransch så att säga, och i vilken form. Men samtidigt fick jag lov att tänka ett steg längre 

och vara mogen i mitt val. Jag fick börja ta tag i det på riktigt.  

Först och främst ville jag att det skulle vara någonting kul, något som jag har intresse för och tycker 

är roligt. Något jag verkligen känner passion för. Jag ville vara kvar inom branschen och fortsätta 

hålla på med träning och hälsa. Jag ville göra något som jag redan kan och har kunskap om. Man är 

så egoistisk när man tränar på elitnivå. Allt man gör kretsar kring en själv. Det är också därför som 
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jag har den här målsättningen att göra något för andra människor. Jag har ett intresse för andra. Det 

här jobbet innebär att jag får träffa och ha kontakt med många olika människor. Jag valde mycket det 

här jobbet också på grund av mina blivande arbetskamrater. Andra viktiga faktorer är friheten att få 

jobba med sådant jag brinner för och som jag kan försörja mig på och tjäna bra på. Kunna stå på 

egna ben. Jag vill också att det ska vara ett rörligt jobb.  

Det var lite halvsvårt att bestämma sig faktiskt, egentligen vet jag fortfarande inte helt var jag kommer 

att landa. Men jag var inte särskilt orolig när jag skulle välja ny karriärbana, jag hade ju ändå haft 

tankarna på det en längre tid och visste ju som sagt på ett ungefär. Det kändes självklart att jag skulle 

göra något eget, min egen grej. Man måste ju på något vis skaffa sig ett riktigt jobb som vanliga 

människor. Jag är ingen person som ska sitta uppklädd bakom skrivbord liksom, jag vill vara en vanlig 

arbetare och ha någonting riktigt att göra. Och det är ju viktigt att man kommer in på 

arbetsmarknaden tycker jag. Livet som elitidrottare är bara för en begränsad tid, man måste ha något 

annat att falla tillbaka på. 

Jag fick många förslag och jobbförslag från personer runt omkring mig så då kände jag att jag ville 

ha någonting som har med min idrott att göra och framförallt utnyttja det kontaktnät jag fått. Man kan 

säga att karriären hjälpte mig. Jag kände nämligen en kille som jobbade med det här och så blev det 

en tjänst ledig.  

Om jag skulle säga på en skala mellan ett och tio hur svårt det var att bestämma sig skulle jag nog 

säga en femma, för jag visste att jag ville hålla på med det här som jag är intresserad av. Det blev 

ändå en positiv övergång mellan den gamla och den nya karriären.  

 

 

4.2.1 Avvikelse 

En av respondenterna avviker märkbart vid valet av yrke från den gemensamma berättelsen genom att 

han/hon valde något helt annat att sysselsätta sig med än något som har med idrottsbranschen att göra. 

Han/hon såg sin chans att få återuppta det han/hon höll på med innan idrottskarriären tog fart.  

En annan respondent avviker genom sitt val att först arbeta utanför idrottsbranschen för att sedan 

återvända inom träning och hälsa.   

 

 

4.3 Hur respondenterna upplevde att valet blev i efterhand  

När jag ser tillbaka på mitt nya karriärval var det nog ett rätt bra val. Jag trivs bra med det jag gör 

nu. Det är ett kul jobb där man träffar många olika typer av människor och kommer dem nära. Ja, det 

känns jättebra för min del.  
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Det var ett tag man inte riktigt visste vad man skulle göra efteråt, det var svårt. Man kan säga att 

vägen har varit lite krokig, men det har gått framåt. Jag har haft tur. Det var många som kom med 

idéer och förslag på uppdrag och jag är glad att jag hade en massa stöd. Jag fick det kanske lite 

grann serverat. Alla har kanske inte den turen som jag hade.  

 

Efter flera år som elitidrottare blev det mer och med uppenbart för mig att det kommer ett liv efter 

idrottskarriären också, ett vanligt liv. Det kommer en dag när man måste jobba sju till fyra och så 

vidare. Det känns skönt nu att veta att jag har hittat det jag vill göra. 

Nu såhär i efterhand känner jag mig som sagt väldigt nöjd med hur det blev. Jag fick höra från min 

omgivning att ”det här skulle passa dig ”.  

Jag har ingen aning om jag ska hålla på med det här hela livet men just nu passar det här jobbet 

perfek. Jag har frihet att bestämma ganska mycket själv. Jag känner att jag har framtiden framför mig.  

 

 

4.3.1 Avvikelse 

En avvikelse som är värd att notera är att en av respondenterna inte började arbeta direkt efter 

idrottskarriärens slut utan valde istället att bygga på den högskoleutbildning han/hon hade läst innan 

sin idrottskarriär. Han/hon upplevde att det var svårt att kunna kombinera en idrottskarriär med studier 

när han/hon var uppe på elitnivå.  
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5. Analys 

Nedan presenteras analysen som även har kopplats till relevant teori och litteratur från den teoretiska 

bakgrunden. Ambitionen är i detta kapitel att se hela beslutsprocessen, från att avsluta 

elitidrottskarriären till att välja ny karriär, i en löpande text. 

 

 

5.1 Att avsluta elitidrottskarriären och att välja nytt 

I vår studie skiljer vi mellan frivilligt avslut och ofrivilligt. I det förstnämnda tar elitidrottaren själv 

initiativ till brytpunkten, medan i det andra tvingas han/hon sluta på grund av skador. Detta 

överensstämmer med Careershipteorin på så sätt att brytpunkten i ens karriärval kan vara självinitierad 

eller påtvingad (Hodkinson & Sparkes 1997). 

Perioden mellan brytpunkterna kallas rutinperioder. Våra respondenter har gått igenom tre av dessa. I 

den första bekräftas och stärks det nya beslutet och individen utvecklar en ny identitet. Här finner vi 

dem som efter en kort eller längre period, känner sig nöjda med valet. I den andra rutinperioden kan 

individen ångra sitt val och en ny brytpunkt kan uppstå. Även här finns i vår studie respondenten som 

ångrade sitt val han/hon tog efter brytpunkten och en ny brytpunkt tillkom där han/hon bröt upp. Den 

tredje, den socialiserande rutinperioden, och fjärde rutinperioden, den blockerande, representeras inte i 

denna studie av någon respondents upplevelse av brytpunkten. 

I den femte rutinperioden lämnar individen successivt och odramatiskt sin gamla identitet. De 

respondenter som lämnade idrottskarriären frivilligt och på grund av bristande motivation gick igenom 

denna rutinperiod när de gradvis formade sitt nygamla jag, för att använda Stiers (2005) begrepp. 

Om valet att avsluta elitidrottskarriären inte är frivilligt känner individen en besvikelse, menar 

Stråhlman (1997). Så kände även våra respondenter som tvingades sluta på grund av skada och på 

läkares inrådan. Om man lämnar sin elitidrottskarriär med saknad kan det vara svårt att anpassa sig 

och hitta ny sysselsättning (Stråhlman 1997). I vår studie visar ingen av dem som ofrivilligt fick 

avsluta karriären att anpassning var svårare än för dem som gick frivilligt utan de flesta tyckte att det 

var svårt och jobbigt till en början, men att man med tiden fann sin väg. De som lämnade sin 

elitidrottskarriär frivilligt uttryckte en lättnad. 

Precis som i Stråhlmans (1997) studie var orsakerna till elitidrottsavslutet skiftande mellan de 

intervjuade. I stort kontrollerade man själv de orsaker som föranledde avslutet. Stråhlman (1997) 

uppgav dock tryck från omgivningen som en vanligt förekommande orsak medan ingen i vår studie 

nämnde detta som orsak till valet att sluta. Snarare var det trycket från omgivningen i form av 

uppmaningar att ”bita ihop” som vid ett tillfälle beskrevs som jobbigt för individen. Mestadels var det 

snarare press inifrån sig själv som drev på viljan att fortsätta. 
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Valet av ”vanligt” yrke kommer senare än vad icke elitsatsande jämnåriga kamrater kanske står inför, i 

en period där man utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden (FoU 2007:11). I och med 

elitsatsningen kan vi finna att det för våra respondenter har blivit ett uppskjutet val. När man som ung 

utövar sin idrott professionellt avstår man ofta naturligt från vidare studier. I avvikelsen som vi fann 

går en av respondenterna emot denna tes då han/hon studerade på högskolenivå innan elitsatsningen 

och återupptog studierna efteråt. Han/hon avstod därmed inte från studier. Däremot var det svårt att 

kombinera studier med elitidrott vilken även Jonsson (1990) påvisar. 

Det som påverkar idrottarnas val av ny karriär är enligt Stier (2005) motivation, utbildning och sociala 

nätverk. Flera av respondenterna i denna studie tappade motivationen. De kände sig mer och mer klara 

med sitt elitidrottsutövande. Däremot var de motiverade att hitta något nytt att göra, något de brinner 

för. Ingen uttryckte avsaknad av motivation inför sitt nya val. 

En av respondenterna hade redan en högskoleutbildning och hade en möjlighet att bygga på sin 

utbildning. De andra talade inte om högskolestudier som ett alternativ. En av respondenterna sa sig 

vilja ha något som inte krävde en längre tids utbildning och vi kan se att tidigare utbildning påverkar 

det nya karriärvalet. Samtliga respondenter använde också sig av sitt sociala kontaktnät i sitt nya 

karriärval. 

Inom Careershipteorin beskrivs ett karriärval bestå av tre samverkande dimensioner. Den första är ett 

praktiskt rationellt beslutsfattande, där beslutet sker utifrån individens habitus och tidigare erfarenheter 

(Hodkinson & Sparkes 1997). I vår studie valde respondenterna ett yrke som de hade goda 

erfarenheter av, exempelvis inom träning som de redan kände till bra. De grundade också valet på sina 

värderingar, exempelvis ett yrke som är rörligt, som de kan tjäna bra på, känner passion för, göra något 

för andra människor samt ha kontakt med andra därigenom. 

Men en individ fattar också ofta sitt beslut påverkat av sina känslor. I vår studie fann vi bidragande 

faktorer som exempelvis ett yrke som de känner passion för, tycker är roligt och har intresse för och är 

”något eget”. Utifrån sin handlingshorisont fattar individen därefter sitt beslut (Hodkinson & Sparkes 

1997). 

Den andra dimensionen handlar om Bourdieus fältbegrepp som kan liknas vid en marknad där många 

olika aktörer rör sig med olika kapital och olika mål (Hodkinson & Sparkes 1997). Några aktörer i vår 

studie är exempelvis personer i respondenternas omgivning som kommer med olika förslag på jobb, 

eller läkarna som avråder sina patienter från att fortsätta idrotta på elitnivå. Enligt fältbegreppet 

uppstår ibland en konflikt på marknaden mellan de olika aktörerna. På denna marknad kan även 

tillfälligheter dyka upp (Hodkinson & Sparkes 1997). En sådan tillfällighet i vår studie var när en 

tjänst blev ledig för en av respondenterna som då sökte den. 
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Enligt Sjöstrand (1980) är yrkesvalet en process uppbyggd kring flera olika valtillfällen. I vår studie 

uttrycker flera av respondenterna att de inte vet om de kommer syssla med sitt nuvarande yrke för 

resten av livet, men att de i nuläget trivs. De är med andra ord öppna för nya val precis som att de 

redan gått igenom valprocessen vid tidigare tillfällen, exempelvis respondenten som återupptog sina 

studier han/hon haft innan elitidrottskarriären. 

Enligt Stier (2005) är det vanligt att ha oklara föreställningar om vad man ska göra härnäst efter ett 

rollutträde. Att träda ur sin roll blev en komplicerad omställningsprocess. Respondenterna i vår studie 

beskrev det nya karriärvalet som ett ”halvsvårt” beslut medan några tyckte att beslutet var väldigt 

svårt. Stier (2005) identifierar fyra steg i denna process. För våra respondenter uppstod det första 

steget, tvivel, under karriärens gång och växte successivt fram. Stier (2005) urskiljer fem anledningar 

till denna känsla; existentiella funderingar, skador, sämre resultat, mättnad, press och familj. Av dessa 

fem kan vi i denna studie applicera skador och en mättnad.  

Sökandet är precis som i Stiers (2005) studie andra steget för våra respondenter, liksom det steg många 

av dem befinner sig i i nuläget. De har sökt och övervägt olika alternativ i sin beslutsprocess. I det 

tredje steget infinner sig blandade känslor då det definitiva beslutet att sluta tas. Några i vår studie var 

lättnad, glädje och sorg beroende på om det var ofrivilligt eller frivilligt. I den sista fasen försöker 

idrottarna att forma sin nya livsstil (Stier 2005). Även våra respondenter genomgår eller har genomgått 

den fjärde och sista fasen, ”mitt nygamla liv”, där det nya livet i skymundan formas. 

Enligt Goffmans rollteori tar människor till sig nya roller. En del roller tillkommer, några förändras 

och andra försvinner helt (Goffman 1988). I Stiers (2005) studie klarade spelarna rollutträdet från 

elitidrottarrollen till den nya karriärrollen relativt bra, där etablerandet av en ”efter-karriären-roll” 

ingick. Det är utifrån de sociala rollerna som identiteten skapas, vilket är nära kopplat till individens 

självuppfattning (Stier 2005). En av respondenterna i denna studie fick höra av sin omgivning att 

han/hon skulle passa bra i det yrkesvalet han/hon valde. 

Alla respondenter kände sig nöjda med hur det blev och trivs med sina nya roller efter 

elitidrottskarriären även om vägen dit i många fall var svår.  

En positiv aspekt på elitidrotten är bland annat att öppenhet och stort kontaktnät medföljer 

elitidrottsavslutningen för hur individen anpassar sig (Stråhlman 1997). Detta kan även utläsas i denna 

studie, där respondenterna känner framtidshopp samt också fått många idéer och jobbförslag från sin 

omgivning. Den viljan att i yrkeslivet göra något för andra människor, som många respondenter 

uttryckt, är en följd av den egocentrism som en elitidrottskarriär fostrar till (Stråhlman 1997). 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från studiens resultat utifrån forskningsfrågorna 

som därigenom besvaras. 

 

 

6.1 Hur beskriver respondenterna sin väg mot det nya karriärvalet? 

En av de mest framträdande slutsatserna vi kan dra är att respondenterna lämnade sin elitidrottskarriär 

antingen frivilligt eller ofrivilligt, vilket inom Careership benämns som självinitierad eller påtvingad. 

Av Stiers (2005) fem orsaker till avslut, kunde vi i denna studie utkristallisera två bidragande faktorer; 

skador och mättnad. Enligt respondenterna växte funderingarna på att sluta fram under karriärens 

gång.  

På grund av satsningen på en idrottskarriär på elitnivå blev valet av ett ”vanligt” yrke uppskjutet. En 

avvikelse är att en av respondenterna redan gjort sitt yrkesval innan elitsatsningen, som han/hon senare 

återvände till. 

Både respondenternas val att sluta och val av ny karriär påverkades av många olika människor i 

omgivningen och tillfälligheter vilket överensstämmer med Bourdieus fältbegrepp (Stier 2005). 

Respondenterna drog nytta av sitt sociala kontaktnät i sitt nya karriärval. Tryck från omgivningen var 

dock ingen bidragande orsak till avslutet.  

Precis som Sjöstrand (1980) ser på yrkesvalet som en process med flera olika valtillfällen, ser även 

respondenterna på sina yrkesval som en sådan, till exempel när de inte kallar sitt nuvarande yrkesval 

som beständigt. 

Vår slutsats är att respondenterna fattade ett praktiskt rationellt beslut utifrån faktorer i form av 

tidigare erfarenheter av yrket, värderingar och känslor när de gjorde sitt nya karriärval. 

 
 

6.2 Vilka var respondenternas känslomässiga upplevelser av beslutsprocessen 

kring det nya karriärvalet? 

Det som framträder tydligt är att de flesta av respondenterna i studien tyckte att beslutsprocessen mot 

det nya karriärvalet var svår till en början. 

De som lämnade karriären ofrivilligt kände en besvikelse över beslutet att sluta men hade inga 

problem med anpassning utan kunde gå vidare på samma sätt som den ”frivilliga gruppen”. 

Respondenterna som slutade frivilligt kände framför allt en lättnad. Samtliga i studien kände sig 

motiverade inför sitt nya val. 
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Perioden efter brytpunkten var bekräftande och utvecklande för en del av respondenterna, med ett 

undantag då en respondent ångrade sitt val och valde om. För några tog det längre tid och den nya 

identiteten växte fram gradvis. Dessa beskrivningar av tiden efter brytpunkterna bekräftar tre av 

Careershipteorins fem rutinperioder (Hodkinson & Sparkes 1997). 

Efter beslutet sökte de efter och övervägde olika alternativa karriärmöjligheter. Beroende på om 

beslutet var frivilligt eller ofrivilligt kände respondenterna lättnad, glädje och sorg över beslutet att 

sluta. Samtliga befinner sig i eller har befunnit sig i fasen ”mitt nygamla liv” där den nya identiteten 

formas (Stier 2005). 

 

Vi drar slutsatsen att respondenterna känner sig nöjda med sitt nya karriärval och trivs med sin nya roll 

efter elitidrottskarriären även om vägen dit i många fall beskrivs som krokig och svår. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens förtjänster och brister vad gäller resultatet och de valda metoderna. 

Avslutningsvis diskuterar vi författare hur utvecklingen av denna studie kan te sig i framtida forskning. 

 

 

7.1 Resultat 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som bidrog till det nya karriärvalet. Det visade sig att 

människor inte är helt rationella i sina val, utan att känslor spelar roll. På så sätt verifieras det dolda 

antagandet i den andra forskningsfrågan där de känslomässiga upplevelserna nästintill förväntas finnas 

med i beslutsprocessen. Studien bekräftar också vår människosyn att människan trots att hon påverkas 

av sin omgivning ändå har förmågan att fatta egna beslut. 

Sett till 1.1 Val av problemområde är detta ett relativt outforskat område inom området för val och 

vägledning vilket tillför en ny aspekt på individers karriärval till studie- och yrkesvägledarens 

profession och gör denna studie unik till skillnad från Stråhlman (1997) som fokuserade på avslutet 

och inte det nya karriärvalet. Studien visar hur individer som ägnat sig åt något under en längre, 

intensiv tid upplever situationen då han/hon antingen självmant eller påtvingat avslutar sin karriär. 

Denna upplevelse är inte unik för före detta elitidrottare utan kan appliceras på andra yrkesgrupper 

eller grupper av individer. Studien ger en ökad förståelse för individen bakom valet och de processer 

som pågår både emotionellt och kognitivt. En begränsning med resultatet är att det kan vara svårt att 

skilja mellan dessa två processer. Identitet och karriärval är också två begrepp som är intimt 

sammankopplade när respondenterna berättar om beslutsprocessen, och som är värd att 

uppmärksamma i en vägledningssituation. I denna studie har vi dock inte lagt fokus på 

identitetsbegreppet som hade kunnat lyftas mer, men av utrymmesskäl inte togs med. Enligt Sjöstrands 

(1980) definition så pågår fortfarande elitidrottarnas yrkesvalsprocess och det är mönstret av studier 

och yrken i en människas liv som skapar hennes karriärlinje. Den här studien belyser en specifik del av 

en individs karriärlinje och ökar därmed förståelsen för hur hennes handlingshorisont utformas. 

Vi fick fram många beskrivningar av känslor då ämnet verkade betydelsefullt för respondenterna som 

relaterade till känslor under sin berättelse. Vid intervjuerna lade respondenterna ett tydligt fokus på 

själva karriäravslutet, vilket vi tolkar är mer kopplat till känslor och minnen än det nya karriärvalet. En 

förklaring till detta fenomen kan vara att det är lättare att tala om en händelse som redan skett än det 

som pågår i detta nu, för de främlingar som vi forskare ju ändå är. Men avståndet till tidpunkten för 

brytpunkten ger ändå förtjänsten att respondenterna mer avspänt kunde tala om tidigare känslor. 

Vi ser att brytpunkten för en elitidrottare kan vara antingen självinitierad och frivillig, då de själva 

väljer att kliva av, eller ofrivillig och påtvingad, vilket kan vara en följd av en allvarlig skada. Den 
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skulle även kunna vara strukturell om exempelvis sponsorer drar sig ur eller om ett kontrakt inte 

förlängs av olika anledningar. I en större studie är det troligt att också vårt resultat hade visat detta.   

Gällande urvalsgruppen hade den kunnat vara mer homogen om man ville undersöka en specifik grupp 

av individer. Men man kan fråga sig hur resultatet hade blivit med ett urval bestående av utövare av 

samma idrott med samma bakgrund. Styrkan i att inte begränsa sig till exempelvis bara skadade 

handbollsspelare gör att fokus tas ifrån själva sporten, i detta fall handboll och handbollsspelares 

avslut, utan läggs på beslutsprocessen och karriärvalet för elitidrottare generellt. Detta kan jämföras 

med Purcell (2010)  som i sin kandidatuppsats valde att begränsa sig till enbart ishockeyspelare, vilket 

i vår studie hade gett en ensidig bild av beslutsprocessen.   

I denna studie ligger fokus på den del av idrottsrörelsen som är högst upp i pyramiden (FoU 2007:11). 

Skulle vi istället valt att undersöka motionärer hade vi förmodligen fått fram ett annat resultat då 

idrotten inte tar samma plats i livet för dem som för elitidrottare. Idrott vad vi kan se är en livsstil som 

formar deras egenskaper, värderingar och karriärval där tävlingsmomentet i sig är betydelsefullt, men 

även allt runt omkring; resorna utomlands, uppmärksamheten i media och deras medvetenhet om ett 

hälsosamt leverne. Idrottandet skiljer sig därmed till stor del från ett ”vanligt” yrkesutövande. 

Tanken med forskningsfrågorna var att eftersom en upplevelse är subjektiv och svår för utomstående 

att i ett material tolka ut och sedan särskilja tankar från känslor och vice versa, fånga in 

beskrivningarna av respondenternas tankar och känslor vid brytpunkten. På så sätt ville vi få fram de 

faktorer som haft betydelse för karriärvalet då påverkansfaktorer i sig är abstrakta och svåra att 

besvara vid direkt fråga i form av vidareutvecklade intervjufrågor.  

Vårt antagande att brytpunkten kan vara omvälvande för individen bekräftades då respondenterna 

använde starka känslouttryck när de beskrev beslutsprocessen, som exempelvis ordvalet ”jättesvårt” 

för att beskriva kvalet. Övergången blir distinkt och brytpunkten omvälvande när respondenterna 

sedan tidig ålder utövat sin idrott och låtit den ta stor del av livet fram till karriärslutet. 

 

 

7.2 Metod 

Vi inspirerades av den narrativa analysmetoden och presenterade resultatet i form av fyra fiktiva 

berättelser vilket ger en unik bild av hur en beslutsprocess kan gå till och gör det lättare att följa den. 

Man kan klart se generella mönster och tydliga avvikelser. Därmed uppfylldes även 

konfidentialitetskravet då risken för igenkänning minskades. En svaghet med denna metod kan vara att 

respondenternas egna ord inte fick komma fram som självständiga svar, utan istället är det vår tolkning 

av deras berättelser som presenteras gemensamt.  

Den valda kvalitativa ansatsen visade sig vara den optimala metoden som gav ett nära personligt 

perspektiv på de beskrivna upplevelserna. Ett alternativ hade varit att djupintervjua ett fåtal 

respondenter vid flera tillfällen för att verkligen få fram en sådan exakt och djupgående skildring av 
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processen som möjligt. Då studien eftersträvade en bredd av påverkansfaktorer var detta inte önskvärt. 

Likaså var valet av semistrukturerade intervjuer optimalt, då syftet att få fram respondenternas egna 

berättelser uppnåddes. Genom en ostrukturerad intervjuform hade vi möjligtvis fått fram deras egna 

berättelser men med risk att inte täcka in våra teman.  

En svaghet med telefonintervjuer var att vi gick miste om informationen som sker via kroppsspråkets 

kommunikation. Hörbarheten påverkades också på grund av bakgrundsljud och andra störningar som 

även var faller för intervjun på uteserveringen. Å andra sidan kunde telefonintervjuer vara ett skydd 

för respondenterna vad gäller att våga vara öppen.  

Tematiseringen av intervjufrågorna var bra då vi täckte in syftet och underlättade 

resultatbearbetningen då vi lättare kunde urskilja kärnan. Att ta hjälp av det hermeneutiska 

perspektivet i vår analys underlättade förståelsen när vi läste resultatet då vi kunde växla mellan 

delarna och helheten. Avslutningsvis var valet av metod lämplig för vår studie då forskningsfrågorna 

fick sina svar.  

 

 

7.3 Framtid 

I studien har vi kommit fram till att processen för före detta elitidrottares val av ny karriär präglas 

av ett pragmatiskt rationellt beslutsfattande, vilket även kan stämma in på andra grupper av 

individers karriärval. Det kan vara av intresse att fortsätta forska om andra grupper som stått 

utanför den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis föräldralediga och hur de resonerar kring 

brytpunkten, mot bakgrund av Careershipteorin. Även individer, exempelvis läkare eller 

skådespelare, som intensivt ägnat sig åt sin passion under en längre period av livet men av olika 

skäl ofrivilligt eller frivilligt fått sluta kan vara aktuell för vidare forskning i ämnet. Fortsatt 

forskning kan även beröra vilket stöd en före detta elitidrottare efterfrågar och från vilka instanser 

kan vara något för den framtida forskningen.   

Att individen måste förhålla sig till sin nya identitet var något som vi i denna studie inte valde att 

fokusera på, även om vi kan se i resultatet att det hänger väl samman med beslutsprocessen. En 

möjlig forskningsfråga kan röra rollutträdet som Stier (2005) forskat om, och hur individen måste 

förhålla sig till sin nya identitet – eller till förlusten av sin gamla identitet. Det blir här tydligt att 

vägledningsfältet närmar sig områden som psykisk ohälsa och idrottspsykologi. I framtiden ser vi 

möjligheter till att dessa discipliner kan samarbeta kring elitidrottares avslut och val av fortsatt 

karriär. På så sätt skulle vi i framtiden önska att verksamma studie- och yrkesvägledare i en 

vägledningssituation utnyttja ett bredare kontaktnät förslagsvis bestående av idrottspsykologer, 

mentala tränare, coacher, kostrådgivare och även idrottsförbunden (som ju fram tills brytpunkten 

haft ansvar för sina idrottare) i det stöd som kan behövas erbjudas före detta elitidrottare som 

befinner i en svår övergång.  
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Vi hoppas att denna studie kan öka förståelsen för de processer som sker när en individ står inför ett 

nytt, omvälvande karriärval - oavsett position på livets spelplan.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor utifrån teman 

 

Tanke 

 Berätta vad du gör idag. Hur kommer det sig?  

 Kommer du ihåg hur det var när du avslutade idrottskarriären? 

 Kan du säga en siffra på skalan 1 -10 hur lätt eller svårt det var att bestämma sig för 

vad ville göra efter idrottskarriären? 

 

Känsla  

 Hur kändes det när du avslutade idrottskarriären? 

 Vad tänkte du när du avslutade idrottskarriären? 

 Hur upplever du att karriärvalet blev? 

 

Betydelsefulla faktorer 

 Hur lång var den här beslutsprocessen? När började du tänka på livet efter 

idrottskarriären? 

 Vilka faktorer bidrog till brytpunkten? Vilka yttre faktorer respektive inre faktorer 

påverkade dig? 

 Visste du redan innan eller när du avslutade idrottskarriären vad du ville göra efteråt?  

 Vad sa personer i omgivningen det nya karriärvalet?  
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Bilaga 2: Brev för inledande kontakt med respondenter  

 

Hej X! 
 

Vi är två studenter från studie- och yrkesvägledarutbildningen på Stockholms universitet som nu ska skriva vår 

c-uppsats. Denna uppsats ska undersöka hur individer med bakgrund som elitidrottare tänker kring studie- eller 

yrkesval då de är i slutet av eller har lämnat idrottskarriären.  

 

Vi är intresserade av dina tankar och upplevelser kring när du valde ny karriär. 

 

Vi vill påpeka att vi i uppsatsen avidentifierar dig om så önskas och vi kommer att följa rådande etiska 

forskningsriktlinjer. Fokus i intervjun kommer att ligga på valet och brytpunkten i din yrkeskarriär och inte på 

dig i egenskap av "känd" person.   

Intervjun beräknas ta högst en timme. Tanken är att träffas vid ett tillfälle för intervju i början av april och vi är 

flexibla för tid och plats.  

Är du intresserad av att medverka? Svara via mejl eller telefon, se uppgifter nedan. 

 

 

Kontakta oss gärna för frågor. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Therese Hermansson och Hanna Eriksson  

 

 

Kontaktuppgifter 

Mob tfn: xxx-xxxxxxx 

Mejl: xx.xx@student.su.se 
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Bilaga 3: Exempel på resultatbearbetning 

 

XX Nej, inte mer än att jag är väldigt 

nöjd över mitt val och att jag 

känner att jag har framtiden 

framför mig och att jag vill göra 

nya saker. 

jag är väldigt nöjd 

över mitt val 

 

nöjd 

 

 

jag känner att jag 

har framtiden 

framför mig 

har framtiden 

framför mig 

 

 

 


