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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrotts-

utbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska 

ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. Frågeställningar:  

● Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare? 

● Vilka faktorer har påverkat psykisk ohälsa? 

● Hur hanterar deltagarna psykisk ohälsa? 

Metod 

För att få svar på frågeställningar intervjuades fem deltagare som studerar på en nationell 

godkänd idrottsutbildning. Deltagarna är 18 år. En semistrukturerad intervjuguide användes 

för att få ut så breda svar som möjligt. Varje intervju spelades in med hjälp av två        

Smartphone från Apple. Därefter transkriberades intervjuerna och analyserades av båda för-

fattarna med hjälp av kodning. Koder skapades genom att studera meningar och hitta passan-

de koder för psykisk ohälsa.   

Resultat 

Resultatet visade att varje spelare med en nuvarande eller tidigare skada hade många olika 

former med psykisk ohälsa. Resultatet visade också att det är många faktorer som har påver-

kat psykisk ohälsa och orsaker kan skilja sig från individ till individ dock är det många orsa-

ker som återkommer för varje individ. De mest förekommande orsakerna till psykisk ohälsa 

är skador, brist på tid att spendera med vänner och familj, att hinna med skolan och för liten 

omtanke från klubbens sida under skadeperiod.  

Slutsats  

Denna studie har visat att en ung elitsatsande fotbollsspelare ställs inför många krav och för-

väntningar varje dag som kan leda till psykisk ohälsa och detta måste förebyggas i framtiden 

genom att underlätta för spelarna med ett bättre samarbete mellan klubbarna, skolan och fa-

miljen.  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1.0 Inledning 
Unga elitidrottare ställs inför många uppgifter varje dag, bland annat många träningar, krav 

från skolan, balans mellan idrotten och det sociala livet.  De har väldigt hög press på sig inom 

sporten samtidigt som de ska prestera i skolan och klara av vardagen. Skolverket har sedan 

2011 påbörjat en nationell godkänd idrottsutbildning kallad också för NIU (Skolverket 

2014-12-15). Syftet är att ge eleverna bra möjligheter till idrottsutveckling i kombination med 

sina studier. När det gäller NIU har unga idrottare flera extra träningar i veckan. Samtidigt ska 

de prestera i lagen de spelar i och ha tid att studera och leverera i skolan. Av egen erfarenhet 

vet vi att det kan vara upp till ca 10 träningar i veckan. Det handlar om tidiga mornar och sena 

kvällar och ibland blir det svårt att få ihop vardagen. Okunskap hos de unga elitidrottare an-

gående kosten kan leda till utmattning, kroppen mår inte bra och hänger inte med eftersom 

spelarna inte äter tillräckligt för de behov som de har. Detta kan i sin tur leda till skador och 

mental ohälsa. Skador kan också inträffa av yttre krafter och är ibland väldigt allvarliga om 

man har otur. När de går bra inom sporten och spelaren får god feedback av tränaren till ex-

empel kan denna klara sig länge däremot om man gör sitt bästa, tränar hårt och ändå inte lyc-

kas kan det sluta med att idrottaren ger upp, konsekvenserna av det är personliga men kan 

leda till oro och ångest. 

Ofta får den aktive en skada som gör att denne måste vila från sin idrott i flera månader, frå-

gan är hur unga talanger lyckas hantera dessa skador (Åkesdotter & Kenttä , 2015). Dessutom 

drabbas elitidrottare oftare av psykisk ohälsa (ångest samt depression) än den allmänna be-

folkningen (Rice S, et al, 2016). Medan fysisk aktivitet anses ge endast positiva effekter kan 

elitträning vara skadlig för kroppen (Hughes, Leavey, 2012). 
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2.0 Bakgrund 
I denna del av arbetet kommer det att fördjupas i området psykisk ohälsa, från definitionen av 

olika begrepp till existerande forskning.   

Inom fotbollen är skadeförekomsten stor eftersom det är en populär sport med många utövare. 

Detta gör fotbollen till en idrott med störst förekomst av skador. Så många som 40 till 60 % 

av utövarna skadas varje år, de flesta skador är inte allvarliga utan kortvariga, dock förekom-

mer dem i stort antal. (Karlsson, 2011). 

Skade antalet kan vara högre eftersom det är många ungdomar som inte söker hjälp när de 

skadas. De vanligaste kroppsdelarna där unga idrottare skadar sig på är fotleden samt knät, 

och det är just de kroppsdelar som man använder sig mest av i fotbollen. (Karlsson, 2011)  

2.1 Definition av psykisk ohälsa 

Författarnas definition av psykisk ohälsa är: 

Depression, dåligt självförtroende, ätstörningar, sociala svårigheter (familjen, vänner, förhål-

lande), prestationsångest och stress.  

2.1.2 Depression 

Definitionen av depression är ‘’Med depression menas här egentlig depression, vilket innebär 

avgränsade episoder som varar minst två veckor med tydliga förändringar i känslor, tankar 

och kroppsliga funktioner, och med förbättring av patientens tillstånd mellan 

episoderna.’’ (Martinsen et al. 2016, s.362). 

Depression betraktas som en folksjukdom. Det är vanligt förekommande och är också orsaken 

till stort lidande och nedsatt arbetsförmåga. Depression är också en stor orsak till förlorade 

friska levnads år i västvärlden. Det förekommer dubbelt så ofta hos kvinnor jämfört med män 

(Martinsen et al. 2016, s.362). 
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Tjugo procent av befolkningen i Sverige och i Norge beräknas drabbas av någon typ av de-

pression någon gång under livet. En viktig orsak till depression är stress och sårbarhet men 

det saknas något enkelt orsakssamband. (Martinsen et al. 2016, s.362). 

Symptom:  

Enligt boken ’’FYSS’’ (Yrkesföreningar fysisk aktivitet 2016, s.362) ska man under en två-

veckorsperiod, nästan dagligen ha fem av följande symptom som inkluderar ett av de två förs-

ta samt påverka individens funktionsnivå: (Yrkesföreningar fysisk aktivitet 2016, s.362) 

- Nedstämdhet under större delen av dagen de flesta dagar 

- Klart minskat intresse för, eller glädje av, de flesta aktiviteter under större delen av 

dagen de flesta dagar.  

- Betydande viktnedgång (utan att avsiktligen banta), viktuppgång eller minskad alter-

nativt ökad aptit.  

- Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt).  

- Psykomotorisk agitation eller hämning (blyghet eller överdriven stress). 

- Svaghetskänsla eller brist på energi.  

- Känsla av värdelöshet och/eller överdrivna, obefogade skuldkänslor.  

- Minskad tanke - och koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. 

- Återkommande tankar på döden eller självmordstankar med eller utan självmordspla-

ner.   

2.1.3 Självförtroende: 
Hur bra du tror att du kan klara olika saker påverkar ditt självförtroende. Man måste skilja på 

självförtroende och självkänsla eftersom bra självförtroende inte är samma sak som stabil 

självkänsla. Du kan även i olika situationer ha olika bra självförtroende. Om du till exempel 

lyckas uppnå ett mål ökar ditt självförtroende, även din säkerhet att klara av en annan uppgift 

nästa gång ökar. Hög självkänsla leder oftare till ett bra självförtroende, på det viset brukar de 

hänga ihop. Att kompensera en låg självkänsla med högt självförtroende är också vanligt, på 

det viset brukar man lyckas yrkesmässigt men drabbas negativt inom hälsa, intressen och rela-
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tioner. När man fokuserar för mycket på prestationen under lång tid utan att tänka på åter-

hämtningen riskerar idrottaren utmattningssyndrom. Det är en risk när en person drivs av bra 

självförtroende. (Sahlin 2018)  

2.1.4 Ätstörning 

Störningar i beteende, tankar och känslor kring mat kallas även för ätstörning. Man börjar 

lägga mer märke till ätstörning då den ökar jämt med åren i alla etniska grupper och i alla ål-

dersgrupper. Dödligheten för personer med ätstörning är den högsta bland alla med psykiska 

sjukdomar (Jahrami et al. 2018). 

Om du tänker mycket på din kropp och din vikt samt är sträng och dömer dig själv kan du ha 

en ätstörning. Ibland är det osynligt för andra. Ätstörningar förekommer ofta under en längre 

tid och gradvis därför kan det vara svårt att veta när det handlar om en sjukdom. (Clinton 

2017).  

Personer med ätstörning ofta söker inte medicinsk hjälp, om de söker det så är det oftast i sena 

skeden efter en lång sjukdomsperiod (Jahrami et al. 2018). 

Enligt Australian Collaboration of Australia är den genomsnittliga tiden på fördröjning tills 

man söker hjälp ca 4 år. (Jahrami et al. 2018) 

Symptom enligt vårdguiden (Clinton 2017) är: 

– Du blir mer och mer fixerad vid vad du äter och din vikt.  

– Du skjuter upp eller hoppar över måltider, äter långsamt och ofta ensam.  

– Du äter stora mängder onyttig mat när du är ensam.  

– Du gör dig av med det du har ätit genom att till exempel kräkas.  

– Du tränar överdrivet mycket eller får ångest om du hoppar över träningen  

– Du måste äta viss mat på ett särskilt sätt, annars får du ångest.  

– Du är kritisk till din kropp. (Clinton 2017) 
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2.1.5 Sociala svårigheter  

Författarnas definition av sociala svårigheter är interna konflikter inom familjen, vänner och i 

ett möjligt förhållande som kan drabba individen negativt. Ökning av oro, ångest och stress.  

2.1.6 Prestationsångest 
Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting (BUP) har en definition på presta-

tionsångest: 

’’Prestationsångest är rädsla för att misslyckas eller rädsla för att man inte ska lyckas leva upp 

till sina egna eller andras förväntningar. Det räknas inte som en psykiatrisk diagnos, men man 

kan ändå må psykiskt dåligt om man har prestationsångest.’’ (Barn- och ungdomspsykiatrin 

2015-05-12) 

Symptom för prestationsångest enligt BUP är:  

- Reaktioner från kroppen som hjärtklappning, ökad puls, svettningar darrningar, and-

ningssvårigheter, illamående eller panikkänslor. 

- Negativa och överdrivna tankar om att misslyckas och värderats negativ av andra. 

- Förväntansångest före situationer där man behöver prestera. 

- Ältande efter situationen när man har presterat något. 

- Man undviker situationer som väcker ångest och rädsla.  

2.1.7 Stress 
Stress är en naturlig försvarsmekanism i kroppen som i sig inte är farlig. Stress beskrivs som 

mobilisering av energi som svar på en utmaning. Vid en utmaning kan man få en akut stress-

reaktion och om denna mobilisering av energi sker under en lång period, månader till år, utan 

en tillräcklig vila kan konsekvenserna bli väldigt negativa både psykisk och fysiskt. Stress i 

sig är inget sjukdomstillstånd men sjukdomar som utmattningssyndrom kan betraktas som 

stressrelaterade. (Jonsdottir & Andersson 2016, s.164) 
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2.2 Existerande forskning 

Forskningen har inte varit stor inom psykisk ohälsa bland just elitidrottare. Att utöva en idrott 

på elitnivå kräver många egenskaper och ställer individerna inför unika utmaningar. De studi-

er som finns om psykisk ohälsa kan jämföras med normalbefolkningen. Det finns en under-

sökning som gjordes på 2067 st. elitidrottare från Frankrike som visade på att det fanns högre 

eller samma risk för psykisk ohälsa som hos normalbefolkningen. (Schaal, et al 2011).  

En studie i Australien visade att 47 % av 224 deltagare som utövar idrott på elitnivå hade nå-

gon form av psykisk ohälsa enligt vår definition av psykisk ohälsa. (Gulliver et al. 2015.) 

International Federation of Professionals Footballers undersökte förekomsten av psykisk 

ohälsa bland aktiva individer och individer som har varit elitidrottare. Av de som var aktiva 

framkommer det att 38 % visar symptom på ångest och depression och av de individerna som 

inte är aktiva längre var det 35 % (Gouttebarge , Aoki & Kerkhoffs,  2016). Det hittades även 

ett starkt samband mellan deras symptom av psykisk ohälsa och sociala faktorer som familj 

och vänner, skador och prestationsångest (Gouttebarge, Aoki & Kerkhoffs  2015) 

En artikel som studerade psykisk ohälsa bland fem europeiska länder visade att omkring 45 % 

av idrottsmännen som var med i studien upplevde symptom på minst ett av de psykiska häl-

soproblemen som var i fokus, till exempel ångest och depression. I den befolkningen som stu-

derades i Europa uppskattas att 38,2 % drabbas av psykisk störning varje år (Gouttebarge, 

Backx, Aoki, & Kerkhoffs 2015). 

Enligt en annan studie har fotbollsspelare som är utsatta för allvarliga skador samt skadliga 

livshändelser som dödsfall i familjen eller konflikter bland bekanta 20 % ökad benägenhet att 

visa symtom på vanliga psykiska störningar (Kilic et al. 2017).  

Även i en svensk enkätundersökning tyder resultaten på att 30 % av elitidrottare i det svenska 

herrlandslaget i fotboll har under sin karriär upplevt psykisk ohälsa (Åkesdotter, och Kenttä 

2015). Enkäten visade symptom av depression tillsammans med ångest och stressrelaterad 

ohälsa. Den psykiska ohälsan är svår att mäta ibland och mer komplicerad än man tror hos 

elitidrottare. I Stockholm så finns det en verksamhet som behandlar landslags aktiva individer 
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med just detta syfte. Detta heter ‘’Mottagning för elitidrott och hälsa’’ (Åkesdotter, och Kent-

tä, 2015). 

Det finns ett fåtal kända riskfaktorer för psykisk ohälsa, några av dessa är en stark idrottsiden-

titet, perfektionism, skador och låg självkänsla. Under de åren där elitidrottare fortfarande är 

unga har förekomsten av psykisk ohälsa ökat (Åkesdotter & Kenttä 2015). Detta innebär att 

det finns indikationer på att förekomsten av psykisk ohälsa ökar bland elitidrottare och förfat-

tarna som skrev denna studie tyckte att det var en viktig punkt att ta upp (Åkesdotter & Kenttä 

2015). 

Eftersom författarna har som mål att se upplevelsen av ätstörningar bland elitidrottare visar en 

studie från Sundgot - Borgen & Torstveit 2007 att 32 % av fotbollsspelarna använde sig av 

dieter. Till skillnad mot andra sporter anses procentandelen vara låg (Sundgot - Borgen & 

Torstveit. 2007).  

2.3 Syfte 

Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrotts-

utbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska 

ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. 

2.4 Frågeställningar 

● Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare? 

● Vilka faktorer har påverkat den psykiska ohälsan? 

● Hur hanterar deltagarna psykisk ohälsa?  

2.5 Hypotes 

Psykisk ohälsa upplevs bland deltagarna som skadas allvarligt inom idrotten. 
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3.0 Metod 

3.1 Metoddesign 

En kvalitativ studiedesign har använts eftersom syfte i arbetet är att ta reda på upplevelsen av 

psykisk ohälsa bland unga elitidrottare i gymnasiet samt orsaker till det och slutningen hur 

spelarna hanterar de olika situationerna. Denna metod hjälper att komma in på djupet, förstå 

tankarna och känslorna hos deltagarna.  

3.2 Verksamhet  

Den valda verksamheten för studien var ett gymnasium i en mellansvensk stad. De utvalda 

deltagarna går på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning i nationell idrottsutbildning 

(NIU). Klassen erbjuder både fotbolls- och handbolls utbildning. Alla deltagare går på en fot-

bollsutbildning. Till skillnad från ett vanligt samhällsvetenskapligt program har deltagarna tre 

fotbollsträningar extra i veckan ledda av välutbildade tränare. Kravet för att kunna komma in 

på programmet är att eleven spelar i en elitklubb, antingen på ungdomsnivå eller seniornivå.  

3.3 Urval 

Den ansvarige mentorn för klasserna blev först informerade om projektet. Informationen 

handlade om att författarna behövde deltagare som hade haft svåra situationer att hantera som 

till exempel allvarliga idrottsskador eller sociala problem och mentorn för klassen skulle hjäl-

pa till att välja vilka som kunde passa in. Efter mentorns godkännande användes ett strategiskt 

urval för att identifiera deltagarna som passade in i ovan nämnda kriterier. Deltagarna fick en 

presentation av projektet och deltagandet var frivilligt. Projektet presenterades utan att nämna 

begreppet ‘’psykisk ohälsa’’ eftersom det kunde uppfattas som någonting allvarligt då begrep-

pet kan misstolkas i samhället (Åkesdotter & Kenttä 2015).  
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3.4 Tillvägagångssätt  

Endast fem deltagare anmälde sig frivilligt att delta i studien varav 2 kvinnor och 3 män i ål-

der 18–19 år deltog. Intervjuarna gav deltagarna information om att intervjun kunde avbrytas 

när som helst om de kände sig obekväma med den. Varje intervju hade en avsatt tid på 30 mi-

nuter men snittet för intervjuerna blev ca 20 minuter per person. En semistrukturerad inter-

vjuguide användes och frågorna skapades på egen hand. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en smartphone från Apple (Iphone 8). Parterna kom överens om att allt skulle hållas anonymt. 

Ett isolerat grupprum valdes för intervjuerna, då olika störningar kunde påverka negativt. 

Båda författarna deltog vid alla tillfällen. Innan intervjun började informerades deltagarna om 

att den ena författaren skulle agera som observatör. När all data från intervjuerna insamlades 

påbörjades transkriberingen, transkriberingen delades upp för att underlätta arbetet.  

3.5 Bearbetning av data  

Författarna använde sig av en innehållsanalys, när båda författarna hade transkriberat klart de 

tilldelade intervjuerna läste båda innehållet i alla intervjuer för att få en förståelse för helhe-

ten. Därefter markerades de meningar som var lämpliga och kodades till enkla ord. Koderna 

var skrivarnas egna analyser och användes för att få mer syn på vilka psykiska problem som 

var förekommande hos deltagarna, en kategorisering utnyttjades (Kvale & Brinkmann 2009, 

sid. 2019). 

Koder: ätstörning, ångest, prestationsångest, depression, stress, dålig omtanke från klubben, 

sociala problem 

Nyckelord: mental illness, mental health adolescents football, athletes adolescents mental he-

alth, psykisk ohälsa, psykisk ohälsa unga fotbollspelare. Ätstörning, ångest, självförtroende.  

3.6 Etik  

Psykisk ohälsa låter som någonting mycket allvarligt och om någon drabbas av det vill den 

helst inte höra det eller bli intervjuad om det (Åkesdotter & Kenttä 2015).  Författarna har därför 

valt att inte nämna ordet ‘’psykisk ohälsa’’ för deltagarna. Utgångspunkten för intervjuerna 

blev definitionen av psykisk ohälsa. Frågorna som ställdes handlade om vilka faktorer som 

ingick i psykisk ohälsa som till exempel prestationsångest eller brist på motivation på grund 

av skador. 
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Deltagarna har informerats att intervjun var helt frivillig och att de fick avbryta när de ville. 

När det gäller etik finns det fyra punkter som författarna ska tänka på. Dessa fyra punkter är 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. För att detta ska uppfyllas ligger ansva-

ret hos utföraren av projektet. Information utgavs om att ingen förutom författarna kommer få 

tillgång till inspelningarna och att allt kommer att vara anonymt i arbetet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 390). 

Innan intervjun fick varje deltagare information om studiens syfte, de fick information om att 

deras deltagande var anonymt och frivillig samt att de kunde avbryta när som helst under in-

tervjuns gång (Hassmén & Hassmén 2008, s. 391). 

För att ta hand om konfidentialitet har författarna förvarat inspelningarna samt transkribering-

arna på ett säkert sätt så att ingen ofrivillig kom åt dem. 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet  

Begreppet validitet handlar om hur bra man lyckas mäta det man ska mäta och reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet i mätningen samt om resultatet blir detsamma ifall man upprepar 

mätningen. Validitet i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen och inte enbart 

vissa delar. Kvaliteten i studien kan det beskrivas som och det är inte enbart kopplad till själva 

datainsamlingen utan till hela processen. (Patel & Davidson 2003, s. 103). Eftersom författar-

na har lyckats göra en trovärdig tolkning av datan genom att dela åsikter med varandra och 

jämföra dem anses validiteten vara hög. Författarna har använt sig av ett strategiskt urval för 

att välja ut deltagarna och hade under en intervju, en semistrukturerad intervjuguide kopplad 

till frågeställningarna, med hjälp av detta ökar trovärdigheten. När man pratar om reliabilitet 

är det svårt för författarna att få samma resultat vid en upprepning eftersom olika individer 

kan reagera på olika sätt, lära sig av tidigare intervjuer eller påverkas av förändringar i deras 

liv (Patel & Davidson 2003, s. 103). 

Intervjuguiden innehöll 19 frågor som följdes av efterfrågor beroende på svaren från deltagar-

na. 

  13



4.0 Resultat  
Alla deltagare har haft idrottsskador och har varit aktiva i sin idrott i minst 8 år.  

4.1 Deltagare ett 

Författarnas tolkning av deltagarens upplevelse av psykisk ohälsa är brist på motivation när 

idrotts resultat är negativa, i samband med det förekommer ätstörningar också när individen 

känner ett behov att gå ner i vikt. En känsla av värdelöshet framkommer när personen gör 

misstag på fotbollsplanen, det leder till ilska över sina misstag. När deltagaren har viktiga 

matcher blir sömnen dagen innan matcherna sämre på grund av nervositet och ångest. Detta 

beskrivs av deltagaren som en ‘’ klump i magen’’.  

Faktorerna som har påverkat individens psykiska ohälsa är för det mesta idrottsskador och 

frånvaron från idrotten. En annan orsak enligt deltagaren är idrottsrelaterad fixering till mat 

samt att hen gräver ner sig i sina misstag. Detta leder till mycket negativitet och eftersom vil-

jan att bevisa för andra ökar hela tiden blir stressnivån högre. Under negativa perioder upple-

ver idrottaren dåligt självförtroende och en rädsla för att misslyckas. En sista orsak är att det 

blir för lite tid för sociala relationer.  

Metoderna för att hantera psykisk ohälsa hos deltagaren är att ha en hög träningsnärvaro, sam-

tala med familjen och att ha genomgångar med tränaren. Deltagaren upplever att det underlät-

tar att den sociala gruppen hen umgås med är homogen, med likadana ambitioner. En viktig 

metod hos deltagaren är att fokusera på det långsiktiga målet och att arbeta hårt för att kunna 

prestera bättre. När idrottaren har någon aktivitet utanför fotbollsplanen är hens strategi att 

tänka på något helt annat än fotboll för att kunna återhämta sig mentalt.  
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Första deltagaren hade många faktorer som påverkade den psykiska ohälsan. Under intervjun 

har deltagaren berättat att den gräver ner sig i sina egna misstag, personen har väldigt svårt att 

släppa när någonting har gått dåligt. Personen nämner också att den inte släpper ångesten för-

rän den har nästintill en felfri match. Vilket inte händer ofta. Detta leder till en konstant känsla 

av ilska, ångest (för att man hela tiden tänker på vad man kunde göra bättre), känslan att man 

inte duger och slutningen motivations förlust. Orsaker som har lett till just dessa symptom är 

olika. Många är kopplade till just träning och skolan. Deltagaren känner brist på kommunika-

tion med sina mentorer i skolan då den får otydlig information. Eftersom personen spelar på 

en så hög nivå blir det så att den missar en stor del av skolan på grund av träningar som oftast 

är runt kl. 11 på dagen och då bör kommunikationen mellan eleven och läraren vara a och o 

för att den ska klara sig i skolan.  

Enligt eleven är det som påverkar den psykiska ohälsan frånvaron från idrotten ofta relaterad 

till idrottsskador. Personen kan inte medverka i sin idrott på grund av skadan, då hamnar man 

ofta i det tillstånd där man tänker att när man väl kommer tillbaka, kommer man vara sämre 

än sina lagkamrater vilket i sin tur leder till sämre välmående och självförtroende.  

Samtidigt finns det en vilja att bevisa för alla att man är bra, det är kopplat till idrottsskador 

och närvaro på träningarna. Om man är skadad så går det inte att delta på träningarna på det 

vanliga sättet (man får göra rehab träning) och bevisa att man är bra vilket gör det till en ond 

cirkel vilket man inte kommer ur förrän skadan har lagt sig.  

Stor påverkan på psykisk ohälsa är brist på tid. Man hinner knappt få ihop skolan, träningar 

och socialt liv vilket leder till att personen har drabbats hårt. 

Trots att personen har flera orsaker till ohälsa har den också några metoder som kan hjälpa 

just den individen att lugna ner sig och sluta tänka jämt på prestationen. Dessa kan vara sam-

tal med de som är nära en, som till exempel föräldrar. Samtal med nära upplevs av personen 

som en viktig faktor för att hantera vardagsstressen. En annan hanteringsmetod är att omringa 

sig med människor med samma ambitioner det kan hjälpa en att hålla motivationen på topp.  
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En annan hanterings metod är att tänka på annat än fotboll utanför fotbollsplanen vilket mot-

säger lite det som personen har sagt innan då det kan bli svårt att inte gräva ner sig i misstag 

när hen inte gör en felfri match.  

Fokus på det långsiktiga målet är en annan hanteringsmetod vilket enligt personen som blev 

intervjuad kan hjälpa vid tillfällig brist på motivation, med citatet ’’hårt arbete för bättre pre-

station’’ menade deltagaren att om spelaren jobbar hårt kommer hen att prestera vilket i sin 

tur leder till att hen hittar tillbaka motivationen.  

4.2 Deltagare två 

Deltagare 2 upplever sin psykiska ohälsa lite annorlunda än deltagare 1. En likhet är dock att 

deltagaren 2 aldrig upplever en mättnadskänsla vilket innebär ett konstant missnöje, hen har 

svårt att se saker som går bra och gräver sig ner i det som går dåligt, likt deltagare 1. Även om 

det går bra har personen svårt att hitta det positiva utan känner sig inte tillräckligt nöjd. Som 

deltagaren själv säger ’‘man är aldrig helt nöjd, det finns alltid någonting som man grämer 

sig för’’. Detta har även en påverkan på människors sociala relationer med andra, dålig presta-

tion är lika med ingen lust att träffa andra.  

Inför varje match upplevs prestationsångest kopplat till dåligt självförtroende och negativitet. 

Detta leder i sin tur till sömnsvårigheter som personen erkänner själv ’’ ja man ligger där med 

en klump i magen och liksom känner sig lite stressad och pressad för att det måste gå bra’’.  

Alla dessa beteende är till exempel orsakade av frånvaro från idrotten kopplad till idrottsska-

dan. I samband med skadan kände sig personen bortglömd av klubben. Brist på kommunika-

tion med tränarna som inte visade empati och viljan att hjälpa när man väl har skadat sig har 

också varit en utav flera orsaker till upplevd psykisk ohälsa.  

Hos deltagaren 2 uppkom ett samband mellan en dålig prestation och viljan att träffa vänner. 

När personen inte presterar bra tappar den lusten att träffa vänner. Samtidigt upplever perso-

nen en besvikelse från vänners sida på grund av att man inte vill spendera tid med dem. Elitid-

rottaren känner att människor runt omkring sig blir besvikna när den inte presterar bra på sin 

idrott samt när personen inte spenderar tid med dem och för att personen ska hitta tillbaka till 

motivationen så krävs det att hen utför en felfri match vilket som den säger händer väldigt säl-

lan.  
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En faktor till psykisk ohälsa är kopplad till skolan att man ofta inte hinner med allt då just 

denna person har träningar långt ifrån där den bor och det tar tid att ta sig fram och tillbaka.  

Trots att idrottaren upplever att folk blir besvikna på en så anser hen att det är viktigt med 

stöd och samtal med sina vänner och familj.  

Trots att individen ser det negativa försöker den att få bort det ur sina tankar för att hantera 

ohälsan.  

4.3 Deltagare tre 

Deltagaren 3 har upplevd psykisk ohälsa som var kopplad till oro kring motivationen samt 

prestationen och upplevt dåligt självförtroende när hen inte har gjort mål vid flera tillfällen till 

exempel.  

Detta har påverkats av en lång idrottsskada (sex månader) som har orsakat sämre självförtro-

ende samt funderingar om man har hamnat efter i utvecklingen ’’Man var lite rädd för hur 

långt efter man har hamnat i utvecklingen jämfört med sina lagkamrater som kanske är i 

samma ålder man har kanske halkat tillbaka i utvecklingen’’. Att ha krav på sig har också lett 

till sämre välmående samt att hinna i tid till både träningar och skolan. Många träningar och 

mycket i skolan leder till brist på återhämtning samt sömnsvårigheter. Dessutom när hen inte 

hinner med skolan och träningar fick personen prioritera bort det sociala livet vilket har också 

lett till sämre psykisk välmående.  

För att hantera dessa problem brukar deltagaren prata med familjen, tränarna och arbetsgivare 

för att komma på en lösning så att hen hinner med allt. Dessutom försöker personen att inte 

tänka på allt som ska göras utan accepterar det så som det är och inte lägger fokus på det. Per-

sonen är väldigt tacksam för att familjen åtminstone inte ställer höga krav på hen så att hen 

kan fokusera på egna mål och andra krav. Så stöd från familjen samt egna mål hjälper indivi-

den att hantera problemen.  

4.4 Deltagare fyra 

Denna deltagare hade den svåraste idrottsskadan av alla intervjuade. Som personen beskriver 

det så har det varit en jättejobbig upplevelse. Personen har upplevt mycket känslor som oro, 

ångest och stress. Det är just personens idrottsskada som har orsakat att personen har tappat 
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lusten att umgås med vänner, också relaterad till rörelsehinder. Mycket tankar har lagts ner på 

att tänka på om hen någonsin kommer komma tillbaka till samma form. Irritation och presta-

tionsångest var saker som inte släppte personen och det kändes hela tiden, samt förändringen i 

vardagliga rutiner har gjort att det blev lite extra jobbigt för idrottaren.  

Personen tappade matlusten på grund av sin skada vilket uppfattas som en ätstörning. Mins-

kad vikt ledde till fler tankar om utseende dock icke relaterade till fotbollen. Två citat som 

stärker dessa beteende är: ’’Det var ju kaos. Jag kunde inte äta. Innan tränade jag dagligen. 

Man tränar ju varje dag alltså, sen blev det en omställning men kände att man inte hade 

någonting att göra på dagarna, lite deprimerande samt ja just då hade jag ingen matlust’’. De 

två beteenden kan tydligt visa att personen kände sig förkrossad och det sista den tänkte om 

var att äta.  

Huvudfaktorn till alla dessa beteenden var en idrottsskada. I samband med skadan fick indivi-

den rörelsehinder som påverkade det sociala livet. Konstant känsla att hamna efter i utveck-

lingen jämfört med sina lagkamrater. Stor smärta under lång period har också minskad moti-

vationen och lusten att spela fotboll. Där återkommer igen en sak som gjorde att fler spelare 

mådde dåligt och detta är att klubben inte bryr sig om individen under skadeperioden. ’’Jag 

tycker det var lite dåligt av klubben, jag borde få mer stöd.’’ Visa upplever det som besvikelse 

andra upplever det som irritation.  

Det fanns några faktorer icke relaterade till skadan som idrottaren upplever, dessa var till ex-

empel en dålig prestation, stor ledsnad och nedstämdhet efter en förlorad match som har även 

har tagit över utanför fotbollsplanen med negativ energi vilket var ett hinder med vänner och 

familj som påverkades negativt av det detta uppstod både innan och efter skadan.  

För att orka med alla dessa saker har personen bestämt att sätta upp mål för att få mer förstå-

else om varför hen håller på med det hen gör. Planera sina veckor bättre och försöka hålla sig 

till sina rutiner. Jobba samt träna mer och hårdare och vara noggrannare med sina rutiner. Fa-

miljen har gett stort stöd till den drabbade för att hålla kvar motivationen, men samtidigt hade 

personen försökt att inse att saker som har hänt inte kommer att släppa man måste acceptera 

det och försöka visualisera drömmen för att få ökad motivation och jobba hårdare vid en dålig 

prestation.  
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En faktor som påverkade bättre mående för individen var att kunna acceptera det som har 

hänt. Det tog långt tid men efter denna skada har individen lärt sig att man ändå inte kan göra 

någonting åt saken och det enda man kan göra är att acceptera och det enda man kan göra är 

att genomgå rehabilitering.  

4.5 Deltagare fem 

Saker som har orsakat sämre psykisk ohälsa hos deltagare 5 är liknande som för andra delta-

gare. Alla blir ledsna över brist på stöd från klubben vilket i sin tur leder till att man får ta 

hand om alla fysiska problem själv. Stress relaterad till träningarna och skolan förekommer 

även här. Eftersom personen själv säger ’’... jag har höga krav på mig själv, jag vill prestera 

bra sen tror jag också att när man vill någonting då kämpar man för det.’’ uppkommer det 

ofta prestationsångest i samband med träningar och matcher som går dåligt.  

Man vill vara bra både på fotbollen och i skolan fast det egentligen inte alltid går bra.  

Hos denna individ har de flesta negativa psykiska tillstånd blivit orsakade av en skada som 

kom upp två gånger på samma kroppsdel. ’’Det var i somras på Gothia men jag fick reda på 

det kanske en månad efter och då hade jag inte räknat med det och det blev verkligen jätte-

tufft så jag hamnade väl lite i chock nästintill deprimerad under hösten typ så det var jätte-

jobbigt verkligen.’’ I samband med skadan tillkom stress relaterad till operationen som skulle 

ske.  

’’Jo det är ju mycket tid som går åt fotbollen och skolan då så det blir ju lite att man får ta 

bort lite vänner och så, inte ta bort men inte får lika mycket tid.’’ Detta händer nästintill varje 

deltagare som vi har intervjuat. Alla väljer att prioritera bort någonting för att kunna fokusera 

mer på sin idrott och skolan.  

Idrottarens sätt att hantera dessa negativa tillstånd var att fortsätta ha höga krav på sig själv 

och fortsätta kämpa mot sina mål. Dessutom en positiv metod hos denna individ var att kunna 

acceptera saker som har skett vilket ledde till att dessa skador har gjort idrottaren starkare 

både psykisk och fysiskt.  
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4.6 Sammanfattning av resultat 

Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare?  

Psykisk ohälsa upplevs på olika sätt bland de fem personer som blev intervjuade. Detta beror 

på vad de själva upplever och känner samt vad som har påverkat deras psykiska tillstånd. Var-

je individ upplever dåligt självförtroende detta beskriver de genom att berätta om motivatio-

nen som de saknar för att orka med alla träningar samt skolan i veckan. Ofta använder sig 

ungdomarna av begreppet ”värdelös” då de upplever att de är det i vissa stunder. Stress, ång-

est & prestationsångest är också ofta förekommande begrepp under intervjuerna.  

5.0 Diskussion 

5.1 Resultat diskussion 

5.1.1 Diskussion: Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare? 

Upplevelserna av psykisk ohälsa bland deltagarna är väldigt lika i många aspekter. Oro och 

prestationsångest förekommer hos alla deltagare. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till ef-

tersom det påverkar hälsan tydligt (Stockholm läns landsting 2015-05-12). Författarna har 

upptäckt att elitidrottare har en svår relation till negativa prestationer på planen. Negativa pre-

stationer är någonting som förekommer ofta i idrotten och det leder till ett återkommande 

problem som måste förebyggas från tidig ålder där man lär sig att hantera en förlust på rätt 

sätt.   

En studie diskuterade om hur en elitsatsning i fotboll hade konsekvenser på den psykiska 

ohälsan jämfört med ungdomar som inte har en elitsatsning (Schaal et al 2011). Enligt den 

studien ökade den psykiska ohälsan bland elitsatsande idrottare på grund av ökad stress, press 

  20



på resultat och oro över prestationen bland annat. Under intervjuerna framkommer likadana 

resultat (Schaal et al 2011). 

Förekomsten av symptomen hos deltagarna stämmer väl överens med studien av Gouttebarge 

där ca 38 % drabbas av lätt depression, ångest och prestationsångest med orsaker som vänner, 

familj samt idrottsskador (Gouttebarge, Aoki & Kerkhoffs,  2015).  

En stor förekomst av symptomen ovan nämnda hos deltagarna och kan därför kopplas till den 

studien.  

En annan upplevelse av psykisk ohälsa bland alla deltagare är negativ stress, mest relaterad 

till kombinationen mellan idrottsprestationer och prestationer i skolan. Deltagarna upplever 

att det ibland blir svårt att kunna prestera bra i båda områden och det leder till mycket stress. 

Vissa deltagare har även haft en återkommande hög stressnivå under en lång period som kan 

leda till trötthet och minskad glädje och detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom 

konsekvenserna kan bli i värsta fall utmattningssyndrom, som är förekommande bland elitid-

rottare (Jonsdottir & Andersson 2016, s.164). Stress förekommer hos alla människor i olika 

grader. Just hos elitidrottare kan stressnivån vara på en hög nivå då individerna måste ta hand 

om flera konflikter samtidigt, som prestationer på planen, familjekonflikter eller skolarbeten. 

Skolan är essentiell för en ung elitidrottare som inte är proffs och jobbar heltid och det leder 

till krav på en högkvalitativ prestation från lärarna i NIU programmet. De kraven som spelar-

na får ökar stressnivån ytterligare och författarna menar att en bättre planering och ett bättre 

samarbete mellan tränarna och lärarna kan förenkla för spelarna och minska stressnivån.   

Saknat stöd från klubbarna har varit en stor faktor till bristen på motivation hos deltagarna vid 

en allvarlig skada till exempel. Detta leder till minskad motivation att fortsätta och minskad 

glädje som i sin tur ger symptom på lätt depression och kan bli väldigt påfrestande för en ung 

elitidrottare. Detta smittar även av sig i det sociala livet bland till exempel vänner och familj. 

En sämre relation i det sociala livet kan förvärra situationen ytterligare.  

Författarna menar att klubbens engagemang vid allvarliga idrottsskador är en viktig aspekt. 

Om stödet från klubbarna ökar, från till exempel tränaren, ordföranden, och sportchefen 

minskar risken att spelarna känner sig utanför gruppen och de negativa symptomen minskar 

(Yrkesföreningar fysisk aktivitet 2016, s.362). 
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Återhämtningen för en elitidrottare är väldigt viktig för att upprätthålla en bra hälsa och före-

bygga skador och sjukdomar. För en bra återhämtning krävs det att man sover med kvalité och 

tillräckligt mycket, speciellt om man tränar så pass mycket som deltagarna gör. Deltagarna 

upplever ofta sömnsvårigheter inför matcherna, ju viktigare matcherna är desto sämre är 

sömnkvaliteten. Detta leder till sämre prestationer som i sin tur kan leda till ångest, trötthet 

och ilska (Yrkesföreningar fysisk aktivitet 2016, s.171). 

5.1.2 Diskussion: Faktorerna som har påverkat individens psykiska ohälsa 

Den största orsaken till psykisk ohälsa bland deltagarna är idrottsskador och det kan kopplas 

till en studie som visade att mellan 40–60 % av elitspelare i fotboll skadar sig under ett år 

(Karlsson, 2011). 

Detta samband visar att det är viktigt att kunna handskas med psykiska utmaningar då sanno-

likheten att bli drabbad av psykisk ohälsa är stor. Alla deltagare har haft någon form av skada 

och under intervjun framkom det tydligt att konsekvenserna blev ökad stress, ångest, lätt de-

pression och påverkan på sociala relationer. Vissa deltagare har haft allvarligare skador än 

andra och det är tydligt att ju värre skadan är och ju längre man är borta från fotbollen desto 

större blir den psykiska ohälsan.  

Enligt författarna är det personligt hur man hanterar en skada men stöd från vänner, familjen 

och klubben är en viktig faktor till en hälsosam återhämtning. Att inse att idrottsskador är en 

del av sporten kan hjälpa att bli realistisk samt att känna medkänsla från andra individer som 

upplevt samma typ av skada. 

En deltagare menar att orsaken till en svår period av psykisk ohälsa var personens svåra ska-

da. Konsekvenserna blev en period i rullstol som hindrade hen att röra sig fritt och som för-

ändrade hens livsstil helt.  Konsekvenserna av det blev ätstörningar (Stockholms läns lands-

ting 2017-02-03) som förändrade hens utseende och fick hen att känna sig obekväm med sin 

kropp. Familjen blir en utgångspunkt här med tillräcklig stöd samt besök från vänner.   

Det ska dock poängteras att upplevelsen av ätstörningar bland deltagarna var minimal och att 

endast en dramatisk livsförändring orsakade det bland en deltagare.  

Två deltagare av fem använde sig av en diet och en studie visade likadana resultat då 32% av 

utövarna hade användning av en diet. (Sundgot - Borgen & Torstveit. 2007).  
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En elitidrottare har framgång och prestation som utgångspunkt för utveckling. Om prestatio-

nen inte är tillräcklig bra får man ingen speltid och det kan leda till dåligt självförtroende. Då-

ligt självförtroende leder i sin tur till negativitet, oro, stress och ångest (Sahlin 2018). Presta-

tionen har varit en grund i elitidrott under en lång period och spelarna är medvetna om det. 

Risken för endast prestationsorienterad utövning av idrotten är att glädjen för sporten försvin-

ner och att spelarna till slut kommer att lämna allt eller drabbas av utmattningssyndrom 

(Jonsdottir & Andersson 2016, s.164). Det viktiga är att vara medveten om riskerna från bör-

jan och genom hjälp från experter på området från klubben försöka förbereda unga elitidrotta-

re för det från början och förebygga denna typ av psykisk ohälsa.  

Avslutningsvis vill författarna poängtera att ett bra socialt stöd som idrottarna kan ha påverkar 

den psykiska ohälsan både positivt och negativt beroende på situation. Det är viktigt att inte 

känna sig ensam och att kunna hitta en balans utanför sporten. Ett bra exempel är medveten-

heten från en deltagare att det finns möjligheter utanför sporten på grund av en bra prestation i 

skolan, det är dock viktigt att intyga att en deltagare spelar på den lägsta nivån jämfört med de 

andra och det kan vara en viktig faktor till tankesättet deltagaren har. Att vara realistisk är 

väldigt viktigt och man ska även ta hänsyn till de ekonomiska resurserna som herrfotbollen 

har jämfört med damfotbollen där en heltidslön sällan är möjlig.  

5.1.3 Diskussion: Hur hanterar deltagarna psykisk ohälsa?   
Enligt deltagarna, för att hantera de situationerna de hamnar i som orsakar psykisk ohälsa blir 

stödet från vänner och familj väldigt viktigt. Hårt fysiskt arbete är också en metod för att för-

bättra idrottsprestationer och att lyckas uppnå sina mål. 

Deltagarna väljer ofta att tänka positivt och lägga allt negativt åt sidan samt fokusera på det 

långsiktiga målet.  

Rutiner är viktiga för spelarna samt bra planering av dagarna.  

En annan lösning som förekommer är att koppla bort från sporten med olika aktiviteter och 

tänka på något helt annat.  

Författarna blev fascinerade av en metod som en deltagare använde sig av.  Individen i frågan 

hade haft en allvarlig idrottsskada som gjorde att frånvaron från fotbollsplanen blev lång. Del-
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tagaren brukade då visualisera sig på fotbollsplanen när den gjorde en bra prestation som fick 

individen att känna sig bra.  

5.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussionen  

Syftet i denna studie är hur deltagarna upplever psykisk ohälsa. Det är liknande beskrivningar 

av symptom bland deltagarna. Alla deltagare har en liknande träningsintensitet, duration och 

volym av träning, detta innebär att de alla är utsatta för liknande belastningar. Det intressanta 

med detta är att se hur de olika individerna löser de svåra situationerna med sina egna strate-

gier.  

Vissa deltagare har råkat ut för allvarligare idrottsskador än andra, det påverkade nivån av 

psykisk ohälsa betydligt. 

Skolan är också en faktor till ökad stress bland alla deltagare, det är viktigt att kunna kombi-

nera fotbollen och skolan och deltagarna menar att det inte är lätt att hitta en bra balans ibland 

och det innebär att prestationen försämras.  

Hypotesen handlade om att idrottsskador bidrog till psykisk ohälsa och skrivarna kan nu kon-

statera att hypotesen stämmer överens med resultaten från studien.  

5.1.5 Slutsats resultatdiskussion  
En elitsatsning i fotboll kräver väldigt mycket från dagens ungdomar. Klubbarna förväntar sig 

bra resultat hela tiden och skolan förväntar sig att eleverna klarar av båda områden. Vännerna 

och familjen förväntar sig att bli prioriterade ibland annars skapar det konflikter som påverkar 

idrottaren negativt. Det är många krav och förväntningar som en ung fotbollsspelare måste 

förbereda sig till inför den satsningen hen har bestämt sig göra. Det förebyggande arbetet 

måste förbättras hos dem som bär ansvaret som klubbar, föräldrar eller lärare för att undvika 

att den psykiska ohälsan sprids bland våra ungdomar. Att till exempel förbereda en ung spela-

re för kommande möjliga idrottsskador som är det största orsaken till den psykiska ohälsan 

blir en stor viktig uppgift för framtiden.  
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5.2 Metoddiskussion  

Fem personer blev intervjuade varav två av dem var kvinnor och tre var män. Alla intervjuer 

var ca 20 minuter långa. Samtliga intervjuerna skedde under samma dag. Det kändes tillräck-

ligt bra med antalet intervjuer då det upplevdes som tillräckligt mycket material för analys 

samt att dessa intervjuer visade mycket av hur deltagarnas liv ser ut. I framtida studier kan 

man förbättra resultatet genom att intervjua flera personer om tiden för det finns.  Eftersom 

transkribering tar lång tid, delades intervjuerna upp för transkribering mellan författarna. En 

metod som skulle kunna användas för att spara tid är att transkribera allt på plats istället för 

att samla allt först och sen transkribera.  När allt material var transkriberat markerades viktiga 

meningar som fångade författarnas intresse med specifik färg beroende på vilken frågeställ-

ning som passade till den markerade mening. Efter att markeringen blev klar byttes materialet 

mellan författarna för att undersöka om någonting saknades av den andra personen för att sä-

kerställa att allting är markerat på rätt sätt och ingenting har missats.  

I framtiden skulle författarna kunna visa intervjuerna till en tredje person för att öka trovär-

digheten i analysen.  

Båda intervjuarna har varit med på samtliga intervjuer vilket gjorde att båda fick träffa delta-

garna och lyssna på vad de hade att säga. Gemensamma intervjuer gjorde att det kändes 

enklare för båda att analysera dem efteråt. Dock skulle det vara bra att ge lite tid att analysera 

och prata om intervjun direkt efter så att författarna kan utbyta tankar.  

Lokalen där intervjuerna skedde kändes som ett bra val eftersom miljön var bekant för delta-

garna vilket ledde till större säkerhet och trygghet. (Trost 2005, s.44) Lokalen var långt ifrån 

andra rum i skolan vilket gjorde att inga distraktioner uppkom så deltagarna kunde fokusera 

till 100% på intervjun.  

5.2.1 Förslag till vidare forskning 

Författarna har intervjuat unga elitidrottare som spelar fotboll på hög nivå för att förstå och ta 

reda på om psykisk ohälsa förekommer bland dem och varför den förekommer. För att få reda 

på om psykisk ohälsa förekommer hos elitidrottare i framtiden hade det varit intressant att ta 

hjälp utav fler unga elitidrottare för att undersöka en bredare grupp och ta reda på om många 
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drabbas av psykisk ohälsa och titta närmare på åtgärder som kan göras för att minska upplevd 

psykisk ohälsa.  

I framtiden borde man kunna intervjua flera idrottare under samma studie för att öka trovär-

digheten i resultaten. När alla intervjuer transkriberas borde analysen utföras av flera kompe-

tenta individer så att inga viktiga analyser missas. En viktig faktor inför framtida studier är att 

deltagarna ska komma från flera olika städer i Sverige och inte alla från samma stad så att 

trovärdigheten ökar ytterligare.  
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Bilaga 1 intervjuguide  

● Ålder: 

● Linje: 

● Vilket lag spelar du i?  

● Hur många gånger tränar du i veckan?  

● Vilka är dina styrkor på planen?  

● Vilka är dina svagheter på planen?  

● Har du haft allvarliga idrottsskador? Om ja, hur hanterade du dem? Vad fick dig att 
vilja komma tillbaka?  

● Vad motiverar dig att göra ditt bästa? 

● Har du någonsin känt/känner att du haft/har dåligt självförtroende?  Vad påverkar det? 
Hur hanterar du det? 

● Tycker du att du har en hög självkänsla? Vad påverkar ditt svar?  

● Anser du att du har haft någon form av ätstörningar? Hur hanterade du det?  

● Vad anser du att din roll är i laget?  

● Vad är den bästa motivation för dig? 

● Hur påverkar sociala relationer din prestation i idrotten?  Hur hanterar du det? 

● Vad får dig att bli stressad? Upplever du prestationsångest?  Hur hanterar du det? 

● Upplever du att din elitsatsning påverkar ditt sociala liv. Med vänner, familj mm?  

● Hur ser dina sömnvanor ut?  

● Har du någon gång haft sömnsvårigheter på grund av en match?  

● Är du rädd för att misslyckas?  
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Bilaga 2  
Syfte och frågeställningar: 

2Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrotts-

utbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska 

ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. Frågeställningar:  

● Hur upplevs psykisk ohälsa bland unga elitidrottare? 

● Vilka faktorer har påverkat psykisk ohälsa? 

● Hur hanterar deltagarna psykisk ohälsa? 

Vilka sökord har du använt?  

"  

Var har du sökt? 

Sökningar som gav relevant resultat 
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Kommentarer 

Källor har även hittats i andra vetenskapliga artiklar. 
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