
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiskt välbefinnande och arbetsliv hos tidigare elitidrottare: 

Bandyspelares erfarenheter igår och idag 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Ronnie Hammarstedt 
 
 
 

 
 
 

2013 
  

 
 
 

C-Uppsats 15 HP 

Huvudområde Psykologi 

Kursnamn Psykologiska metoder och examensarbete 

 
 

 
  

 
 
 

Handledare: Mårten Eriksson 

Examinator: Igor Knez 

 
  

 
 
 



2 
 

Förord 

 

Tack till alla inblandade, informanter som öppnade sig med glädje inför intervjuerna - men 

även min handledare som varit till stor hjälp. 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka elitidrottares anknytning till arbete under och efter 

avslutad idrottskarriär - och deras psykiska välbefinnande och anpassning kring avslutet på 

karriären. Studien var avgränsad till sporten bandy och gjord i en svensk småstad där bandy är 

den största på orten. Studien gjordes med intervjuer, antingen ansikte mot ansikte eller per 

telefon. Resultatet visade att samtliga upplevde att de hade haft stor hjälp av sin 

organisation/klubb att hitta jobb, och hade jobbat större delen under sina aktiva 

idrottskarriärer. Samtliga hade heltidsanställningar när intervjuerna gjordes. Deltagarna 

anpassade sig bra till ett civilt yrkesliv efter avslutad idrottskarriär  - trots att den första 

perioden just vid tiden runt avslutet upplevdes som traumatisk. Det psykiska välbefinnandet 

upplevdes som gott när väl denna anpassning skett.  
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Title: Psychological wellbeing and employment amongst retired athletes - bandyplayers 

experiences yesterday and today. 

 

Abstract 

 

In a qualitative study professional athletes relation to employment - during and after 

retirement from the sport was explored. The psychological transition from active to retired 

active was also investigated - and so was the psychological well-being .  

The study was limited to the sport of bandy and the study was done in a small Swedish town 

where bandy is the biggest sport around.  Interviews were made face to face with the 

informants, or by telephone. The result showed that all the informants felt that they have had 

great assistance from the club in  finding employment, and all informants had civil 

employments during their career as professional athletes.  All informants had fulltime 

employments when the interviews were made (except for one who was retired). The 

participants adjusted themselves well psychologically to a life focused solely on family and a 

civil career - though the first period just around the retirement from bandy were experienced 

as traumatic.  The psychological well-being was experienced as good when the transition 

from professional athlete to a civil career was well in place. 
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Introduktion 

 

      Tidigare elitidrottares (hädanefter TEI) kommer in sent i arbetslivet, saknar ofta 

utbildning och arbetslivserfarenhet. De kan också uppleva stora svårigheter i övergången från 

elitidrottare till yrkesarbetare (Lerner, 2012) och om övergången störs föreligger risk för 

psykisk ohälsa.  Jahodas (1982) pekar på att arbete ("arbete" motsvarar en kontrakterad 

anställning) fyller många andra funktioner än just att säkra ekonomin för individen - exempel 

på sådana latenta funktioner är identitet, skapande av rutiner och att ingå i en social kontext. 

Dessa funktioner antas vara hälsofrämjande. I en meta-analys om arbetslöshetens samband 

med mental hälsa (McKee-Ryan, Song, Wanberg,  Kinicki och Angelo. 2005) fann man starka 

tecken på kausalitet mellan arbetslöshet och låg mental hälsa. När man gick från arbete till 

arbetslöshet försämrades den mentala hälsa - och när man återgick i jobb förbättrades den 

mentala hälsan. Speciellt dåligt för den mentala hälsan verkar det vara om man tidigare inte 

haft något jobb och går till exempel från skola direkt till arbetslöshet (McKee-Ryan et al, 

2005). 

      Att vara elitidrottare kräver att man gång på gång utsätter sig för extrema ansträngningar 

och hela tiden mäts mot sin omgivning. De är målmedvetna, tålmodiga och ihärdiga - 

egenskaper som man lätt skulle kunna tro vara lätta att omsätta i ett arbetsliv(Barker-Ruchti. 

Barker, Lee och Rynne, 2011). Istället rapporteras det i bland annat dagstidningar ofta att 

övergången till arbetslivet kan vara det svåraste de någonsin gjort (Lerner, 2012). Eriksson 

(2005) beskriver det som kaos i tillvaron och till och med förekomst av självmordstankar. 

Aktiva vittnar också om att en källa till svårigheterna i övergången kan vara  att egenskaper 

som tidigare varit användbara inom idrotten inte kan överföras direkt till arbetslivet (Arpi, 

2012). Att dela in dagen utifrån väldigt strikta rutiner kan exempelvis vara fördelaktigt inom 

elitidrott - men inte fördelaktigt i ett arbete som förutsätter större flexibilitet.  

      I en studie av Fortunato och Marchant(1999) påvisas att en övergång för TEI till arbetsliv 

kan vara särskilt svår om den inte är självvald - om den exempelvis då  är orsakad av skada. 

En sådan brist på kontroll att välja när man ska sluta kan leda till stor bitterhet - men även till 

identitetskris och en del har svårt att lämna sporten bakom sig. TEI kände i studien att 

klubben stödde dem så länge de spelade men inte längre när de slutat (Fortunato & Marchant, 

1999). Den ekonomiska planeringen för övergången till arbetsliv var även den bristfällig.  

Övergången kan dock underlättas om man känner att man uppnått de sportsliga mål man satt 

upp i idrottskarriären (Sinclair & Orlick, 1993) - och en kombination av att få välja när man 

http://search.proquest.com.webproxy.student.hig.se:2048/psycarticles/indexinglinkhandler/sng/au/Song,+Zhaoli/$N?accountid=14538
http://search.proquest.com.webproxy.student.hig.se:2048/psycarticles/indexinglinkhandler/sng/au/Wanberg,+Connie+R./$N?accountid=14538
http://search.proquest.com.webproxy.student.hig.se:2048/psycarticles/indexinglinkhandler/sng/au/Kinicki,+Angelo+J./$N?accountid=14538
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ska sluta och att ha uppnått ens sporsliga mål var särskilt gynnsamma för avslutet på 

idrottskarriären. 

      Man skulle anta att många egenskaper som man lär sig inom lagidrott skulle vara speciellt 

bra att ha även inom jobbsfären. Egenskaper som tilltro till auktoriteter, discpilin och ett högt 

sjävförtroende premieras - men exempel på motsatsen finns också. I ett svensk-

australisensiskt forskningsprojekt kom man fram till att en alltför stark tilltro till auktoriteter 

och en osund själviskhet kan ligga TEI i fatet när de går ut i arbetslivet (Barker-Ruchti et al, 

2011). Det kan också vara så att det ligger stor betydelse i om man själv väljer när och hur 

idrottskarriären avslutas och när övergången sker (Eriksson, 2005). Många gånger upplevs det 

alltså svårare om karriären avbryts abrupt på grund av exempelvis en skada (Fortunato & 

Marchant, 1999 - Kerr, Gretchen, och Dacyshyn, 2000). 

      Den bild som ofta målas upp av svenska manliga idrottare är den av vinnarskallar med 

kontroll på sina känslor och starka män med självsäkerhet och integritet (Kenttä, 2012). Det är 

en bild som sakta håller på att raseras då flera framstående idrottare själva kommer fram i 

bland annat biografier och berättar om psykiska problem (Kenttä, 2012), övergrepp och 

missbruksproblematik (Lutteman & Sjöberg, 2011). En insikt börjar därför infinna sig i att 

TEI är som oss andra människor. Att gå från  en värld där man identifierar sig starkt med sitt 

idrottsutövande - precis som när man lämnar vilket annat yrke som helst (där man har en fast 

social kontext) - till en tillvaro i limbo eller arbetslöshet kan vara starkt förvirrande och få en 

att må mycket dåligt (Jahoda, 1982). Att tro att framgång i sport automatiskt leder till andra 

egenskaper, som exempelvis självsäkerhet, kan vara en fördom som TEI möter om/när de 

kommer ut i arbetslivet (Kenttä, 2012).  

      Att inte veta vad som ska hända om idrottskarriären abrupt tar slut kan vara 

ångestskapande och leda till många oroliga tankar om framtiden (Eriksson, 2005). En 

övergång till arbetslöshet kan också i sig själv vara kausal faktor till dåligt psykiskt mående 

(McKee-Ryan et al, 2005). Sällan går avslutet på idrottskarriären för TEI direkt över i en 

början på nåt nytt utan många beskriver det som att man hamnar i ett ingemansland innan man 

hittar vad som ska vara nästa steg i ens liv (Kerr et al. 2000).  

      Upplevelser av att ens resurser inte tas tillvara hos TEI efter avslutet rapporteras också - 

vilket kan skapa stor frustration (Eriksson, 2005). En del upplever att idrottsförbund är dåliga 

på att ta tillvara TEI:s resurser samtidigt som idrottsvärlden man är van vid kan också upplevs 

som ett skydd mot resten av världen. Känslor av att man blir bortkastad - samtidigt som man 

saknar den trygga tillvaron i idrottsvärlden - återfinns då hos TEI, vilket kan vara lite dubbelt 

(Eriksson, 2005).  
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      Vilken ålder man slutar vid kan också vara en bidragande orsak till hur man upplever 

övergången. I stort sett inga sporter har idrottare som fullföljer en karriär upp i det som inom 

arbetslivet anses vara pernsionsålder (undantag finns, till exempel golf). Unga, kvinnliga 

gymnaster slutar förhållandevis tidigt i jämförelse med bandy. Inom gymnastiken ser man att 

svårigheterna inför omställingen vid avslutad idrottskarriär kan te sig större ju yngre man är 

(Kerr et al,  2000). Professionella karriärer i bandy kan sluta så sent som i fyrtioårsåldern.  

Att stå i rampljuset är TEI också vana vid - och många söker också rampljuset även efter 

avslutad karriär. Det kan ibland alltså finnas en saknad av den uppmärksamhet man är van att 

få (Eriksson, 2005). Många erfarenheter och kompetenser från idrottsvärlden kommer väl till 

pass i arbetslivet - och en del upplever också att de utvecklas mycket och mognar i och med 

övergången och avslutet på idrottskarriären (Kerr et al. 2000).  

      Är övergången lättare än det som nämns i tidigare forskning? Planerar man idrottslivet 

runt det sociala och livet i övrigt - eller det sociala och livspusslet kring idrottens 

förutsättningar? Hur ser det psykiska välbefinnandet ut för TEI och hur ser anpassningen ut 

efter avslutad idrottskarriär? 

 

 Föreliggande studie 

 

      Denna studie kommer att studera övergången från att spela bandy på elitnivå till ett civilt 

liv på en mindre ort i Sverige. Fastän bandyns status är liten nationellt samlades ändå 38500 

på Friends arena 17:e mars 2013 för bevittna SM-finalen. Det får vara en fingervisning på 

sportens popularitet. Som enda lag från någon av storstäderna finner vi Hammarby (som vann 

finalen). Trots vinsten är det i sportsammanhang en mindre händelse för Stockholm då fotboll 

och andra sporter är större i storstäderna.  På de mindre orter som de större lagen kommer 

ifrån (exempelvis Sandviken, Söderhamn, Bollnäs eller Edsbyn) är bandyn den otvivelaktigt 

största sporten och även ett kitt i samhället. Det finns inga officiella lönevillkor för 

bandyspelare i Sverige (Svenska Bandyförbundet, 2013). Men efter samtal med informanter, 

och i mailkontakt med ansvariga på Svenska Bandyförbundet, framkommer att man utan 

problem kan leva som elitidrottare på att spela bandy 2013, även om de ekonomiska 

marginalerna i sådana fall kan vara knappa. De flesta väljer dock att inte bara leva på 

spelarlönen då träningen ändå inte fyller upp alla dagarna i veckan.  

      Då sporten har professionaliserats under årens gång har det varit intressant att hitta 

informanter som kan ge information om hur förhållandet till arbetsliv sett ut i ett 

tidsperspektiv. 
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Syfte och frågeställningar 

 

      Syftet med föreliggande studie är att beskriva tidigare elitspelare i bandys psykiska 

välbefinnande och anpassning till arbetslivet när bandykarriären upphört på en mindre ort i 

Sverige under de senaste decennierna. Upplevs övergång till arbetsliv av TEI som ett problem 

och en svårighet - eller är deras roll som TEI rent av en fördel i övergången? Hur upplever 

man att klubbarna stödjer dem under pågående karriär kring att hitta anställning - och hur 

upplevs stödet vid avslut? 

 

Metod 

 

      Studien är kvalitativ med öppna semistrukturerade intervjuer av bandyspelare på en liten 

ort i Hälsingland (ca 13000 invånare). Intervjuerna handlade om informanternas idrottskarriär, 

yrkesliv, arbetets betydelse och hälsa. De tidigare bandyspelarna studeras indelade efter 

avslutad idrottskarriär: ca 1-2 år, 10-15 år, och 25-30 år. Dessutom kommer en nu aktiv 

bandyspelare på högsta nivå ingå. 

      Projektet kommer att ha ett drag av fallstudie över sig då kontexten för studieobjekten blir 

så speciella - detta eftersom det man kallar "bandybältet" i Sverige har speciella 

förutsättningar för klubbarna att jobba med sponsorer och företagskontakter. Klubbarna blir 

förhållandevis stora aktörer på en liten marknad, detta gör att kontexten blir svår att översätta 

på en annan sport eller annan geografisk plats. Intervjuerna kommer sedan analyseras med 

induktiv tematisk analys. 

 

Deltagare 

 

Informant A:  

36 årig manlig bandyspelare. Har spelat professionellt i över tjugo år, har från och till kunnat 

livnära sig helt på bandyn. Har nu fast anställning och är samtidigt aktiv på högsta nivå. Dock 

har en skada gjort att han nu kommer avsluta sin karriär inom kort, antagligen nästa säsong. 

Informant B: 

40 årig bandyspelare från Bollnäs-trakten, nu egenföretagare (var även egenföretagare under 

hela karriären) med familj. Spelat på högsta nivå. 

Informant C: 
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41 årig bandyspelare från Hälsingland. Jobbat hela sitt liv, mestadels inom bilbranschen men 

nu som egen företagare. Spelat på högsta nivå och är nu A-lagstränare. 

Informant D: 

45 årig bandyspelare ursprungligen från Bollnäs. Har jobbat hela sitt liv och jobbar nu som 

säljansvarig på ett försäkringsbolag. Bor i Bollnäs med familj. Har vunnit många turneringar 

på högsta nivå, SM-guld och VM-guld, men har också tränat lag på högsta nivå. 

Informant E 

51 årig bandyspelare från norra Sverige. Har jobbat hela sitt liv. Har spelat i landslaget och på 

högsta nivå lagsammanhang i Sverige i tjugo år. 

Informant F 

73 årig bandyspelare från Bollnäs. Bor nu pensionerad kvar i Bollnäs med familj. Var aktiv 

inom två större lag i allsvenskan främst under femtio och sextiotalet. Har haft anställning 

under hela hans aktiva idrottskarriär. 

 

Tillvägagångssätt 

 

      Då samtliga informanter utom en jobbar heltid, och de flesta har familjer, genomfördes 

intervjuerna antingen med anteckningsblock på plats, inspelat på telefon på plats, eller på 

telefon. Beroende på vad som passade informanterna. Informanterna fick en kort 

sammanfattning av intervjuguiden och vad intervjun skulle handla om. Intervjuerna tog 

mellan 25 och 65 minuter beroende på vad som framkom och hur mycket tid informanterna 

hade att avvara. Kontakt etablerades genom telefon först och vi diskuterade om vi skulle 

mötas eller ta intervjun per telefon.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

      Då informanterna kan vara lätta att identifiera för den bandyintresserade eller den med 

lokalkännedom fanns det etiska överväganden till en början angående informanternas 

konfidentialitet. Frågan om hur pass anonyma de ville vara ställdes därför i början av varje 

intervju och information gavs angående hur lätt det skulle kunna vara att avidentifiera dem. 

För dem som uttryckte önskan om konfidentialitet har detaljer ändrats så identifiering inte 

längre är möjlig. 
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Resultat 

 

      Efter en tematisk analys av intervjuerna framkom fyra teman. De två första temana har det 

gemensamt att de handlar om den psykologiska anpassningen – och de två andra temana 

behandlar upplevelser kring övergången till arbete och stöd i detta. Citaten är valda utefter hur 

representativa de ansetts vara i sammanhanget.  

 

Upplevelser av tomhet och utanförskap när karriären är över 

 

      De flesta beskriver en slags tomhet direkt efter avslutad karriär. Även om de flesta 

fortsätter på samma jobb som innan avslutet på karriären så är det en dramatisk skillnad vad 

gäller psykologisk anpasning på det personliga planet. TEI som intervjuats har alla en 

förståelse att avslutet på idrottskarriären kommer vara en stor livsomställning, men de flesta 

upplever att de underskattade just hur stor den omställningen faktiskt var.  

      Deltagarna upplever det som att första året efter avslutet är svårast. De har svårt att hitta 

motivation, är vana att jobba målinriktat och ha ett väldigt inrutat liv. Tomheten beskrivs - 

förutom den sociala biten som inte alls ska underskattas enligt deltagarnas upplevelser - även 

vara baserad i att inte ha något att arbete mot. Ett mål. Arbetet beskrivs här som något som får 

vara komplementet till prestationerna inom bandyn och många beskriver sitt arbete med ord 

prestation, egna meriter,målorienterat och "att ge 100%" . Samma ord som återkommer när 

frågorna kretsar kring bandyn.  

 

Informant D: 

" Direkt efter blev det liksom inget och jag vart helt håglös. Tom liksom. Gjorde inget. Till 

slut sa frun till mig att jag skulle ge mig ut och springa. Jag var ju liksom deprimerad. Och 

det borde jag ju ha gjort direkt, men man hade ju inte alls samma uthållighet som innan...och 

det kändes ju också trist." 

Informant C: 

" Det var förskräckligt. Hemskt var det. Rent ut sagt ...man kan säga att jag levde i en bubbla 

i ett år." 

 

På frågan om hur de tror att de skulle ha gått ifall de dessutom inte haft ett jobb att gå till efter 

avslutet på idrottskarriären menar många på att det skulle varit katastrofalt. Ett par 
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informanter beskriver en deppressionsliknande fas just efter avslut, de lever i en slags bubbla 

just efteråt, och tror de helt skulle ha rasat ifall de inte haft ett arbete. 

      Den här tomheten beskrivs av de flesta och verkar dels vara att man kommer utanför den 

sociala gemenskapen i elitidrotten. Man umgås väldigt nära varandra - men man har ofta bara 

bandyn som enda gemensamma nämnare. Informant C framhåller just att tomheten mest 

består av en frånvaro från den sociala gemenskapen: 

"Man tränar ju med sina kompisar 5-6 gånger i veckan och man umgås väldigt tätt. Det är ju 

inte så att man slutar vara kompisar men det är ju inte alls samma närhet. Och det kom ärligt 

talat som en chock för mig." 

 

      Många av informanterna identifierar sig själv starkt med sitt sportutövande, vilket även de 

flesta gör som träffar dem på fritiden och i arbetslivet. Efter avslutet verkar även detta vara en 

källa till förvirring hos TEI i studien och många beskriver detta som svårt att handskas med. 

Informant D tycker att han förberedde sig bra och fick välja när han skulle sluta med bandyn 

vilket han är tacksam för - men säger: " Kanske att nån kunde ha sagt att det faktiskt är 

ganska tufft att sluta men jag fick ju välja själv när jag skulle sluta. Inte som det kanske bli för 

X.X (nu aktiv spelare med skador)."  

      Informant F som är äldst beskriver dock inte alls denna abrupta livsstilsförändringen då 

sporten såg radikalt annorlunda ut under hans tid. Han har till exempel samma vänner nu som 

under idrottskarriären. Detta bekräftar han också genom att jämföra sig med sin son som 

spelat på absoluta topp-nivå. Informant F beskriver sitt karriäravbrott som odramatiskt medan 

skillnaderna när hans son avslutade karriären som stor.  

      Även om det av många upplevs en tämligen stor tomhet efter avslutad elitidrottskarriär så 

finns det också positiv sida. De informanter som intervjuats har själv fått välja när de ska sluta 

och karriären har inte avbrutits i förtid på grund av någon akut skada. De har ofta haft dåligt 

samvete då de alla jobbat och samtidigt haft en elitidrottskarriär vilket gör att de spenderat 

väldigt lite tid hemma med familjen. Detta beskriver de som något positivt med avslutet - att 

de nu får mer tid med fru och barn. Det psykologiska välbefinnandet upplevs som gott och 

anpassningen till att "bara jobba" har i sammanhanget gått bra - trots att den första perioden 

just vid avslutet av idrottskarriären upplevs som traumatisk och tumultartad. 

      Tittar man på tidsaspekten så uttrycks det klart och tydligt av den äldsta att det var det 

sociala som kom i främsta rummet. Han har kvar sina gamla lagkamrater som kompisar idag, 

bor kvar på sin hemort och livsomställningen blev inte alls traumatisk på något sätt. Tittar 

man på den yngsta deltagaren så har han ingen anknytning till orten alls förutom bandyn, 
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däremot har familjen rotat sig och han tror sig själv bli kvar när han slutat sin bandykarriär. 

Hans farhågor inför avslutet är stora, och den deltagare som slutade bara för några år sedan 

upplever det också han som en väldigt stor livsomställning.  

 

Pressen att sköta sin kropp som elitidrottsman - och efter 

 

      När det kommer till träning och kost upplever många det som skönt att slippa vara så 

rigorös kring kosten och att man kan släppa lite på tyglarna efter avslutet. Detta gäller främst 

de yngre informanterna, kosten verkar inte ha varit lika viktig på sextio och sjuttiotalet. Den 

äldsta gjorde i stort sett ingen ändring alls kring kosten, men påpekar att han varkten tränade 

lika hårt eller spelar lika många matcher som man gör idag. Även kring träning upplevs det 

som skönt till en början att inte träna hela tiden, en träningsmängd på tio pass i veckan är idag 

inte ovanligt. Informant D slutade till exempel helt att träna - vilket han i och för sig ångrar. 

Informant C tog också ett sabbatsår från träningen helt. 

      Direkt efter karriären är avslutad finns dock en farhåga hos informant A (som snart ska 

avsluta sin karriär) att livstilsförändringen ska vara negativ. Han har pratat med många TEI 

inom bandyn och beskriver bland annat sina farhågor så här: 

" Ja det kommer jag ju säkerligen att göra (dra ner rejält på träningen) för det är så här 

att...får jag en sån där riktig kick då kan jag träna tio gånger i veckan och det kommer jag ju 

aldrig...jag var imorse i badhuset och tränade före jobbet. Det kommer jag ju inte...(göra i 

framtiden)" 

 

Informant E upplevde just det som Informant A har farhågor om:  

"Ja där(träningsmängd) brast det helt. Jag slutade ju med allt i stort sett. Och kanske mådde 

man som man förtjänade också. Hade liksom ingen motivation att träna, jag måste liksom ha 

mål med allt jag gör." 

 

      TEI i studien verkar behålla kunskaperna och erfarenheterna kring kost och träning men 

applicerar dem på sin nuvarande situation. Det vill säga att de tränar och äter för att 

upprätthålla en god hälsa, hålla sig i trim och ha det som en positiv del av vardagen. Det 

beskrivs som en del ett gott liv, och inte bara för att må bra fysiskt, utan även som en del av 

ett psykiskt välbefinnande. Många beskriver det dock som svårt att träna utan att ha något att 

"träna inför". Det vill säga att de är så vana att träna mot uppsatta och mätbara mål att det kan 

vara svårt att träna bara för hälsans skull. Men - ett sådant mål verkar vara just en psykisk 
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press att hålla sig i trim, ett tryck som kanske kommer både inifrån och utifrån, vilket kanske 

är just det som gör att de tränar regelbundet efter avslutad karriär. Det sker en positiv 

anpassning i träningen till de rådande omständigheter som ändras när deltagarna slutar med 

sin professionella idrottskarriär.  

 

Stöd att hitta arbete åt TEI 

 

      Återkommande från i stort sett alla informanter är att de har upplevt väldigt stor hjälp att 

skaffa arbete från respektive klubbar. Är de inte redan i jobb på orten de ska spela på så 

ordnar klubben det åt dem. Detta verkar de göra genom det stora kontaktnät de har med 

sponsorer. Man ska komma ihåg att de stora bandyklubbarna är en i sammanhanget väldigt 

stor aktör när orterna klubbarna finns på är små. Oavsett om man får anställning på kansliet 

internt - eller om man är egen företagare  - så upplevs det här stödet som stort. Deltagarna har 

också känt ett stort stöd i att klubbarna tittar på det sociala och biten kring den egna familjen. 

Att klubben även hittar jobb åt deltagarnas partners, en "paketlösning", upplevs som något 

väldigt positivt vid kontraktsförhandling.  

      De som sedan gått vidare från en anställning som klubben arrangerat - till en som de sökt 

själva utan stöd från klubben - menar också på att de haft stöd i form av referenser och inte 

minst sitt välkända namn. En stor draghjälp att få kunder som egen företagare uppleves även 

det. 

 

Informant C:" ..att man har ett nätverk upparbetat här, men det gäller ju bara lokalt med 

omnejd, men även så är det så att man har ett namn som folk känner igen. Det har ju hjälpt 

utan tvekan." 

 

      Informant A bekräftar också att klubbarna i vissa fall även anställer själva om de inte 

lyckas hitta en extern anställning. Detta skrevs in i informant A:s kontrakt som en klausul; 

skulle klubben misslyckas att hitta en anställning - eller att informanten inte själv skulle 

lyckas hitta en - så skulle klubben anställa informanten internt . Det var alltså detta som 

skedde då ingen anställning externt hittades vilket resulterade till att informant 1 anställdes på 

kansliet. Han tycker att han haft väldigt tur med sitt arbetsliv och haft stor hjälp av klubben.  

Även om bandyn kan vara i sin början av en större professionalisering så upplever ändå 

deltagarna, även de i sammanhanget yngre, att det är viktigt att klubbarna tar med den sociala 

aspekten när det förhandlas nya kontrakt. 
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      På frågan om informant C haft en anställning inskrivet i kontraktet vid byte av klubb 

svarar han:   

"Inte bara åt mig då utan nu är det nog vanligare att man har ett paket. Bostad och så kanske 

halvtidsjobb åt spelarn och heltidsjobb åt frun." 

Jag: Så frun har fått anställning också? 

Informant C: "Japp. Det är ju viktigt att det fungerar runt omkring med det sociala. Och 

klubbarna är ju bra på det här, de är ju stora aktörer på orterna. De har ju ett jättenätverk." 

 

      Samtliga informanter  har själva varit med om att klubbarna presenterat förslag på på 

anställningar på orten då en flytt till klubben diskuterats. I intervjuerna är det tydligt att detta 

är vanligt förekommande, nästan policy. Detta verkar alltså höra till själva överflyttningen 

mellan klubbar och det verkar ha sett likadant ut på sextio och sjuttiotalet och fram till dagens 

datum. Dock säger informant A (som är aktiv i dagsläget) att det blivit mindre vanligt och att 

klubbarna inte anställer själva internt nu. De använder sig istället av sina företags och 

sponsorskontakter. Detta var även vanligt på sextio och sjuttiotalet för den äldsta deltagaren: 

 

Informant F: 

Jag: Då fixade dom jobb då? "Kom hit och spela bandy så får du det här jobbet!" 

Informant F: "Jajjamen. Och bostad och allting." 

 

      Så sätter man det i ett tidsperspektiv så är det samma upplevelser från sextiotalet fram till 

nutid. De känner ett väldigt stöd från klubbarna i att ordna fram jobb till spelarna men 

deltagarna är också noga med att betona att man måste förvalta det stödet. Med det menar 

deltagarna att när man väl fått en fot in i arbetslivet så gäller det att ta tillvara på det och 

prestera på jobbet på samma sätt som på bandyplanen.  

 

 

Populär på arbetsmarknaden - att ta med egenskaper från sportvärlden till arbetet 

 

      Samtliga informanter beskriver det nästan uteslutande som positivt att ha spelat bandy på 

elitnivå när de sökt arbete - och även medan de arbetat/arbetar. De har som ovan redovisats 

många gånger fått hjälp att hitta arbeten genom klubben och de gånger de sökt jobb själva har 

de haft hjälp av både sitt eget kontaktnät, klubbens kontaktnät eller sitt namn. Samtliga har 

jobbat under sina idrottskarriärer, om än inte heltid eller under hela säsonger alltid. Men även 
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om själva anställningarna kanske skett med stort stöd av klubbarna så upplever deltagarna att 

de när de väl är på arbetsplatsen har mycket att erbjuda. De vill gärna framhäva det positiva i 

att ha en TEI på arbetsplatsen - och främst pratar de om egenskaper som är överförbara från 

sportens värld till jobbsfären. Men det är inte heller ovanligt att de lär sig vara exempelvis bra 

ledare i det civila för att sedan gå in i en tränarkarriär som ledare i bandy - efter avslutad 

idrottskarriär.  

 

Informant D: "...det är väl roligt på alla arbetsplatser att det är en på jobbet som det står om 

i tidningarna ibland. Och om man är en positiv person på jobbet och bidrar med det - många 

idrottare har ju lärt sig det här att det är så man måste göra. Sprida bra stämning."  

Informant A: "...men det är klart att det finns ju vissa egenskaper som är bra i jobbet, jag 

tänker....det och att man är lite vinnarskalle." 

 

      Att komma in på en arbetsplats och prestera är alltså något de upplever som väldigt 

positivt och som lätt går att överföra från sportens till arbetets värld. Men det finns även 

avigsidor till detta. Under sin aktiva tid inom bandyn upplever många ett yttre och inre tryck 

att spela till hundra procent trots att man kanske är sjuk eller inte är i toppform på annat sätt. 

En målvakt beskrev det som att hans tränare hade kastat in honom i en match även om benen 

varit avkapade eftersom han ändå var bättre än avbytaren som satt på bänken. Ett sätt de 

beskriver hur man hanterar detta är med smärtstillande och febernedsättande mediciner. Och 

även om trycket är hårt från tränare och medspelare - upplever informanerna att det största 

trycket att prestera kommer från en själv. Detta beteende är däremot kanske inte lika 

uppskattat på en arbetsplats. 

      Ingen av informanterna beskriver det som speciellt svårt att gå från elitidrottslivet till att 

bara arbeta då de samtliga har arbetat simultant med idrotten. Däremot beskriver många det 

som att de är väldigt prestationsinriktade även på jobbet, kanske speciellt efter avslutet. De 

flesta beskriver också att de ibland ställer orealistiskt höga krav på sina medarbetare - vilket 

de tror härstammat från idrottsvärlden. Har man som en informant spelat två matcher med 

avsliten muskel så har man svårt att förstå medarbetare på hans nuvarande jobb som 

sjukskriver sig för förkylning. 

 

Informant D: 

"... man har haft höga krav på sig själv och ställt för höga krav på andra.  Och då har det 

blivit tokigt ibland." 
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Jag: "Är det samma med jobbarkompisar idag också ?" 

Informant D: Ja så är det. Jag är ju glad  att jag fått den här lärdomen tidigare så att jag kan 

hantera det nu. " 

 

Informant C: "Ibland är man ju alldeles för resultatinriktad och man kanske inte har 

förståelsen för att sina medarbetare inte har samma inställning till sitt jobb. Man har kanske 

allt för höga krav på sin omgivning. Och på sig själv också ska jag säga." 

Han fortsätter:" Men förhoppningsvis så har man ju lärt sig att balansera det där nu, det tror 

jag ju att jag har. Man måste ju förstå att alla inte är som en själv. Man har ju varit lite för 

driven ibland. Man är ju farligt ute när man nonchalerar signaler och bara kör." 

 

      Att använda sig av sitt namn när man söker jobb är ingenting som ska underskattas enligt 

informanterna som bekräftar att man gärna vill ha en idrottsprofil på jobbet. I informant B och 

C:s fall har det handlat om att hitta kunder till sitt företag och han tror att han även där har 

haft fördel på grund av sitt rykte. Samtliga informanter, och speciellt informant C och D, 

betonar dock att det ska ske på "egna meriter". Det vill säga att man väl på jobbet måste 

prestera som alla andra. 

      Det verkar inte råda några tankar kring vad som kunde ha hänt eller vad de skulle gjort 

ifall de inte haft en idrottskarriär. Många vill istället betona de positiva erfarenheterna och 

verktygen de fått med sig från idrottskarriären. Ser man däremot på informanterna i en 

tidsaspekt från när de slutade sin aktiva idrottskarriär så ser man att de äldre inte ger uttryck 

för det kanske ganska hårda tryck man sätter på sig själv under idrottskarriären. De är däremot 

inte heller lika snabba på att betona fördelar med att ha en TEI på jobbet. 

 

Diskussion 

 

      Resultaten visar att samtliga (förutom ålderspensionären) kände en känsla av tomhet och 

beskriver också ett icke självvalt socialt utanförskap när idrottskarriären tog slut. 

Bandyspelarna umgås väldigt tätt med varandra och väldigt ofta - men har oftast bara bandyn 

som gemsam nämnare i umgänget. Även om de funderat och planerat inför avslutet kände 

många sig chockade över omställningen vid avslutet av deras bandykarriärer. Det verkar som 

om livsstilsförändringen var större än de räknat med. Den största svårigheten kring 

deltagarnas övergång från idrottskarriär till att "bara" jobba kan sägas ligga i just denna chock 

vid avslutet. En annan svårighet handlar om psykisk anpassning för TEI, deltagarna upplever 
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det svårt att efter avslut på idrottskarriären få en balanserad syn på arbetet, sina medarbetare 

och sin roll på arbetet. Det verkar vara den första perioden som är svårast vid avslutet på 

idrottskarriären, efter det verkar deltagarna anpassa sig efter de nya omständigheterna. Efter 

den perioden är över upplevs det psykiska välbefinnandet som gott. 

      Samtliga vittnar om att klubbarna spelat en väldigt stor roll när det gäller deras arbetsliv. 

Inte bara kände de att de haft aktiv hjälp av klubbarna att hitta jobb - samtliga rapporterar att 

anställningar (externt eller internt i klubben) ingått i deras kontrakt med klubben, om de velat. 

Detta verkar vara något som tas som självklart att diskutera när man förhandlar nya kontrakt. 

Klubbarna upplevs också visa stor förståelse för att allt måste fungera även på det sociala 

planet för spelarna.  

      Att man har fördelar på arbetsmarknaden när det kommer till TEI från bandyn kände 

samtliga informanter också. Även om en del är noga med att poängtera att man måste sköta 

sitt jobb - har de haft hjälp av klubbens kontakter och nätverk även efter avslutad karriär. De 

två egna företagarna upplever också att deras namn gett draghjälp till företaget.   

     Resultatet visar att informanterna har haft ett aktivt arbetsliv under i stort sett hela sin 

aktiva idrottskarriär. Den nu aktiva idrottsmannen har även han samma upplevelser som TEI. 

Han har även tagit del av deras erfarenheter och verkar enligt utsago relativt förbered på sitt 

avslut, men är ändå oroad för hur han ska klara det.  Många är fortfarande aktivt tränande 

individer även om de vittnar om att de fått lägga om sin inställning till träning. TEI inom 

bandy verkar efter ett kort uppehåll återkomma till kost och träning som en naturlig del av sitt 

liv, kanske för att det finns en press på dem att hålla sig i trim. De får anpassa sin träning och 

balansera den efter de nya omständigheterna och har dem nu som en del att nå fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. 

      Många vittnar alltså om att de direkt efter avslut känner en tomhet som hänger ihop med 

dels livsstilsförändring men även en frånvaro av socialt sammanhang. För några var detta 

chockartat. Tomheten och utanförskapet är även något som stämmer överens med de som går 

från arbete till arbetslöshet (Jahoda, 1982). Tomhetskänslan verkar också vara en frånvaro av 

rampljuset och att vara i händelsernas centrum, vilket även det är vanligt hos TEI (Eriksson, 

2005). Många beskriver även att de ganska omedelbart saknar adrenalinet från matcherna - 

och några försöker väga upp detta med spel eller alkohol. Detta finns även beskrivet på annat 

håll (Lutteman och Sjöberg, 2011). 

      Att vara tidigare elitidrottare i bandyns värld verkar främst vara en fördel när det kommer 

till arbetslivet. Den ihärdighet, tålmodighet och målmedvetenhet som Barker et al (2011) 

beskriver som en tillgång på arbetsplatsen bekräftas av informanterna. Till skillnad mot vad 
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som kommit fram på andra håll (Eriksson, 2005) så verkar alltså många informanter uppleva 

att deras erfarenheter och kunskaper från deras liv som TEI tas tillvara på när de är ute i 

arbetslivet. Däremot beskriver också en del, främst informant A, C och D att de mäter sig med 

andra på jobbet - kanske på ett okritiskt själviskt sätt som känns igen från annan forskning 

inom området (Barker-Ruchti et al, 2011). 

      Många beskriver det som jobbigt att kombinera arbetsliv, idrottskarriär och familj varpå 

det sistnämnda är det som får komma i sista rummet. Som kontrast till Lerner(2012) så är det 

ingen som beskriver det som att det skulle finnas något negativt att ha spelat bandy på högsta 

nivå när det kommer till att söka eller sköta ett jobb. Snarare tvärtom alltså. 

Att de allra flesta fokuserar på det positiva i att exempelvis ha en TEI på jobbet - eller vilka 

goda erfarenheter och kompetenser de kan tillföra en arbetsplats - kan ha en naturlig 

förklaring. De skolas i elitidrotten in i att tänka positivt och framhäva sig själva, sina meriter 

och fördelar. Då det kommer till lagidrott gäller det ju också att sprida god stämning bland 

andra, som många vittnar om. Att de också gör det under intervjun, och kanske medvetet eller 

omedvetet blundar för det negativa, är kanske inget konstigt.  

      Upplevelsen verkar vara att man får mycket med sig när karriären avslutas och man går in 

i ett arbetsliv där man fullt kan fokusera på "bara" jobbet. Det "totala kaos" som Eriksson 

(2005) rapporterar kan drabba TEI lyser alltså, relativt sett, med sin frånvaro. Visst har de 

flesta upplevt en stor omställning i livet, men inte den stora livskris som man kanske kunde 

förvänta sig. Undantaget informant 1 så finns det visserligen stora upplevelser av tomhet där 

informant C och D beskriver den största livskrisen. Deltagarna verkar samtliga uppleva att de 

nått sina sporsliga mål i viss mån - och de har även fått välja själva när de ska sluta vilket kan 

förklara den relativa frånvaron av "totalt kaos" (Sinclair & Orlick, 1993).   

      Den mognadsprocess som informant C och D beskriver är vanlig vid idrottskarriärers 

avslut (Kerr et al, 2000) och många beskriver att det är en tid i livet för reflektion. I stort sett 

samtliga TEI beskriver att de fått med sig många verktyg och erfarenheter som de kan 

överföra från idrottsvärlden till arbetslivet.  

      Känslor av övergivenhet från klubbar och organisationer som annars kan vara vanliga 

(Fortunato & Marchant, 1999) verkar här lysa med sin frånvaro. Istället verkar det som om 

klubbarna är bra på att ta tillvara och använda sig av TEI sin verksamhet efter avslutad 

karriär. För att inte säga väldigt bra. Informant C och D har gått över till 

träningsverksamheten och finns där nu - och även Informant A har redan innan avslutad 

karriär genom klubben planer på att studera till tränare och sedan träna juniorer i klubben. 

Det verkar också vara så att det ses som självklart från både klubb och utövare att man ska 
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jobba på sidan av idrottskarriären. Varifrån den här "jobbkulturen" kommer ifrån är oklart och 

detta skulle det behöva forskas mer på. En orsak kan vara att det i Sverige verkar vara svårt att 

enbart leva på att spela bandy. Man klarar sig inte helt på enbart spelarlönen verkar det som 

om man har familj och vill ha en buffert inför avslutet på karriären. Deltagarna vittnar om att 

man kan leva på lönen - även om den är i sammanhanget knapp - men osäkerheten är då stor 

om man plötsligt skulle vara tvungen att sluta. Det verkar vara lättare att göra detta inom 

andra sporter på samma nivå - men även inom bandy utomlands (främst i Ryssland). Det är en 

brist i studien att lönenivåer ej kunnat undersökas närmare.  

      Att klubbarna är duktiga på att hålla kontakten och använda sig av TEI efter avslutad 

karriär kan tänkas vara av tre skäl. Dels för att behålla deras kompetens inom organisationen 

som exempelvis tränare, vilket är bättre än att träna upp nya talanger. Dels kan de användas 

som ambassadörer för sporten - men kanske viktigast ingå i ett kontaktnät att använda sig av 

när det är dags att hitta jobb åt nya spelare i laget. Då har de (klubben) redan en god kontakt 

med bra referenser på en arbetsplats som de kan använda sig av. Beteendet att man släpper 

TEI vind för våg efter avslutad karriär som i Fortunato och Marchant(1999) upplevs ej av 

informanterna i föreliggande studie. 

      Angående metodologin så har ibland telefonintervvjuer gjorts av nöd då en intervju 

ansikte mot ansikte av logistiska skäl inte varit möjlig. Det hade varit bättre att göra dem 

ansikte mot ansikte då man kan se på kvaliteten i intervjuerna att där de informanter som 

intervjuats per telefon inte öppnat sig på samma sätt och inte gett lika färgrika eller 

beskrivande svar som de som interjuats ansikte mot ansikte.  

      Att göra en kvalitativ studie av den här sorten har visat en skillnad när det gäller civil 

karriär vid sidan av idrottskarriären mot vad tidigare erfarits om TEI (Eriksson, 2005), ( 

Barker et al, 2011). Deltagarna i studien jobbar i mycket större utsträckning än vad som 

tidigare varit känt. Vidare forskning behövs på området, kanske kvantitativa sådana som kan 

visa på signifikanta skillnader mellan antingen olika idrotter eller olika geografiska områden. 

Framgången att få in TEI i arbetslivet i studien skulle kunna bero på kombinationen mellan 

små orter och sportens dominerande ställning på just de orterna. Att få in bandyspelare på 

samma sätt i arbetslivet i storstäderna är eventuellt inte lika lätt då sporten saknar särställning 

där.  

      En fråga inför framtiden är om den sociala anpassningen kan bli svårare för framtida TEI 

än de som avslutade sin karriär för några årtionden sedan och framåt. Då sporten verkar bli 

mer och mer professionaliserad kan det skönjas att man prioriterar den professionella 

idrottskarriären före det sociala. Det ger informant A  och C uttryck för. Underlaget är i 
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studien för litet för att dra några slutsatser om det - men tendensen finns där då de äldre TEI 

ger uttryck för att sätta den sociala aspekten före den professionella - och de yngre tvärtom. 

Vänskapskretsen blir ju av naturliga skäl flyktigare då man flyttar oftare - och i ett större 

geografiskt område.
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Intervjuguide: 

 

Berätta om din idrottskarriär. 

 - Vad var höjdpunkten? 

- Berätta om svårigheterna med att ha en idrottskarriär på elitnivå. 

- Vilka egenskaper tycker du gör en bra bandyspelare? 

- Var dessa egenskaper till nytta efter idrottskarriären? 

    - Finns det några egenskaper som kanske inte var lika bra när du kom till arbetslivet? 

Har du fått offra något för din idrottskarriär? 

 - Eventuella skador. 

 - Relationer 

Berätta om ditt yrkesliv. 
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Hur tänkte du medan idrottskarriären var igång på jobb i framtiden? 

Var det svårt att gå över från bandykarriären till ett vanligt arbete? 

Hälsa: 

Kring arbetets betydelse: 

- Vad fyller arbetet för funktion i ditt liv?  

 

 

 

 

 

 

 

 


