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Abstrakt 

Syfte: Beskriva manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrotten påverkar deras 
aktivitetsbalans. Metod: En kvalitativ studiedesign användes med semistrukturerade intervjuer 
där tio manliga elitidrottare deltog. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fyra kategorier: “Arbetsrutiner ser olika ut under året, “Att hantera med- 
och motgångar”, “Vardagen med familj och vänner” och “En medveten livsstil”. Resultat: 
Elitidrotten påverkar de manliga elitidrottarnas förutsättningar för aktivitetsbalans under 
perioder. Elitidrotten ger tydliga vanor och rutiner som till stor del främjar aktivitetsbalans. Rätt 
mängd och variation av aktivitet och återhämtning visade sig vara en central och viktig del i de 
manliga elitidrottares vardagsliv. Faktorer som kunde komplicera aktivitetsbalansen var långa 
perioder av resor, att kunna hantera med- och motgångar samt anpassningar av sociala relationer 
och fritidsaktiviteter. Välbefinnandet nämndes i relation till aktivitetsbalans och elitidrotten 
påverkade till en aktiv och medveten livsstil som främjade aktivitetsbalans och välbefinnande. 
Slutsats: Elitidrotten påverkade manliga elitidrottares förutsättningar för aktivitetsbalans. 
Studien kan användas i ett hälsopromotivt syfte för att medvetandegöra denna förståelse hos 
elitidrottare, arbetsterapeuter och samhället i stort.  
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Abstract 

Aim: Describe professional male athletes experience of professional athletics affects the 
occupational balance. Method: A qualitative study design with semistructured interviews was 
used on ten male athletes. Data was analyzed with a qualitative content analysis. The analysis 
resulted in four categories: "Work routines look different during the year”, "Everyday life with 
family and friends", "Managing fights and adversities" and "A conscious way of life”. Results: 
During different periods the elite athletics is affecting the professional male athletes conditions 
for occupational balance. The elite athletics provides distinct habits and routines that greatly 
promote occupational balance. The right amount and variety of activity and recovery proved to 
be a fundamental and important part of the everyday life of professional male athletes. 
Components that could complicate the occupational balance were long periods of travel, being 
able to cope with adversities and prosperities, adjustments of social relationships and leisure 
activities. Well-being was mentioned in relation to occupational balance and the elite athletics 
influenced to an active and conscious lifestyle that promoted occupational balance and well-
being. Conclusion: The elite athletics influenced professional athletes conditions for 
occupational balance. The study can be used in a health-promoting purpose to raise awareness 
and understanding among professional athletes, occupational therapists and society at large. 
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Introduktion  
Få studier har gjorts kring hur elitidrottares välbefinnande påverkas av sin elitidrott. Höga krav 

ställs på elitidrottare och de har en unik arbetsmiljö med många faktorer som kan påverka 

välbefinnande och hälsa. Det diskuteras om att personer behöver uppleva balans i sin vardag men 

det finns ingen forskning som beskriver elitidrottens påverkan på elitidrottares balans i vardagen. 

Författarna i studien har egna erfarenheter av elitidrott och att umgås nära elitidrottare, detta 

väckte intresset för att studera elitidrottares erfarenheter av aktivitetsbalans då deras vardag är 

unik. Författarna är eniga med dagens forskning och anser att denna studie kan belysa detta 

område från en ny synvinkel och vara viktig kunskap för att främja elitidrottarnas hälsa och 

välbefinnande. 
 

Bakgrund 
Arbetsterapeutens kompetens  

Arbetsterapeutyrket är ett legitimationsyrke vilket är en kvalitetsstämpel på arbetsterapeuternas 

kompetens inom Hälso- och sjukvård (Jacobson, 2014). Arbetsterapeuter bedömer personens 

behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i förhållande till omgivande miljö. 

Arbetsterapeuter kan arbeta hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå. Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt samverkar arbetsterapeuten med personen för att identifiera 

resurser och problem, sedan ge personen förutsättningar att vara aktiv och delaktig i vardagslivet 

genom arbetsterapeutiska åtgärder (Sveriges arbetsterapeuter, 2016a). Yrkets grundantaganden är 

bland annat att en person är självbestämmande och kan påverka sin hälsa genom aktivitet och 

delaktighet. Yrkets mål är bland annat att genom arbetsterapeutiskt metodik och förhållningssätt 

stödja personen att kunna leva ett så bra liv som möjligt (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016b).  

 

Aktivitetsmönster 

Inom arbetsterapiteori anses en av de viktigaste funktionerna vara ett balanserat 

aktivitetsmönster som en förutsättning för hälsa och välbefinnande (Erlandsson & Persson, 

2014). En persons vanor och rutiner håller samman ett aktivitetsmönster utifrån 

aktivitetskategorierna; aktiviteter i det dagliga livet (personlig vård), lek (fritid) och produktivitet 

(arbete). De flesta aktiviteter en person utför under en dag genomförs utan att personen är 

medveten och reflekterar över vad som görs, detta på grund av invanda vanor och rutiner 
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(Kielhofner, 2012). Personens vanor och rutiner gör att det går effektivt att orientera sig under 

dygnet och gör det möjligt för personen att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt, samt få gjort 

det som förväntas under dagen. Detta bildar ett övergripande aktivitetsmönster som formar 

vardagslivet (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012).  

  

En persons aktivitetsmönster påverkar även samhället i stort. En person förväntas av sin 

omgivning att vara på plats på sitt arbete och dyka upp på schemalagda träffar samt fokusera på 

sina arbetsuppgifter. Att vara arbetsam och ordentlig är något som förväntas i det västerländska 

samhället och kan leda till känsla av framgång och tillfredsställelse. En person som inte lever 

upp till omgivningens krav finner sällan samma känsla i en sådan miljö (Kielhofner, 2012).  

 

Hur ofta och med vilken kvalité personen kan utföra de vanemässiga aktiviteterna i 

vardagsmönstret beror till stor del hur miljön är utformad. Miljön kan vara understimulerade, 

överstimulerande eller lagom utmanande. En persons känsla av välbefinnande och utförande av 

aktivitet påverkas genom de krav, stöd och begränsningar som miljön ställer. Kapacitet hos en 

person och tron på den egna förmågan är en subjektiv upplevelse som innebär att samma miljö 

kan upplevas olika hos personer (Kielhofner, 2012; Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 

2001). 

 

Aktivitetsbalans och välbefinnande 

I Eklund et al. (2017) studie beskrivs aktivitetsbalans som ett centralt men komplext begrepp 

inom arbetsterapi och relaterar med en persons välbefinnande och hälsa. Wagman, Håkansson 

och Björklund (2012) har i sin studie funnit en beskrivning att aktivitetsbalans förklaras som 

personens egen upplevelse av rätt mängd och rätt variation av aktiviteter i det vardagliga 

aktivitetsmönstret. Enligt Anaby, Backman och Jarus (2010) samt Wagman et al. (2012) är 

aktivitetsbalans en subjektiv upplevelse och hur mycket tid en person behöver spendera inom de 

olika aktivitetskategorierna är individuellt.  

 

Enligt Wagman och Håkanssons (2014) studie fanns inga skillnader mellan hur män och kvinnor 

upplever aktivitetsbalans däremot visade resultatet att det fanns vissa skillnader på de personer 

som har barn eller inte. Wagman, Håkansson och Jonsson (2015) beskriver i sin granskning av 3 
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kunskapsluckor om aktivitetsbalans att de flesta studier är gjorda på kvinnor och att de inte 

funnit någon som bara fokuseras på män, vilket innebär en kunskapslucka. 
 

Välbefinnande är ett komplext begrepp och att använda det som mätmetod kan vara bristfälligt 

för att styrka om arbetsterapeutiska åtgärder är relevanta. Arbetsterapeuter lägger ändå stor vikt 

vid att studera personers upplevelser av välbefinnande genom dagliga aktiviteter inom vård och 

omsorg (Hammell & Iwama, 2012). Forskning inom arbetsterapi och välbefinnande går framåt, 

men vissa evidensluckor finns fortfarande, vilket är en utmaning som arbetsterapeuter måste anta 

i sin forskning (Fossley & Scanlan, 2014). Forskningen måste bredda arbetsfältet till att också 

omfatta andra grupper utanför vård och omsorg (Erlandsson & Persson, 2014; Fossley & 

Scuanlan, 2014; Hammell & Iwama, 2012). Författarna till denna studie anser att det saknas 

forskning kring mäns aktivitetsbalans och denna studie vill beskriva en sådan arena utifrån 

manliga elitidrottare. 

 

Elitidrott  

Begreppet elitidrott beskrivs som komplext då det är svårt att jämföra olika idrotter och idrottare 

med varandra. För att idag kunna göra en elitsatsning inom en idrott varierar förutsättningarna 

mellan t.ex. individuell idrott/lagidrott, män/kvinnor, ekonomiska förutsättningar och 

massmedias intresse för idrotten (Lindfelt, 2007). I denna studie har författarna fokuserat på 

manliga elitidrottare som utövar ishockey på högsta nationell nivå. Detta överensstämmer med 

Lindfelts definition av elitidrott; idrott som utövas på högsta nationella och internationella nivån 

av seniorer.  

 

Fysisk aktivitet kan påverka en persons välbefinnande positivt men kan också ha en negativ 

inverkan (Theberge, 2008). Höga förväntningar ställs på elitidrottare och de har en unik 

arbetsmiljö med många stressfaktorer som kan öka risken för psykisk ohälsa och att elitidrottare 

utför sin idrott utan att ta hänsyn till skada eller sjukdom förekommer. Att hantera faktorer som 

exempelvis gruppdynamik och konkurrens, offentligt tryck från media och allmänhet, skador och 

risken för skador samt utbrändhet och överträning kan ha betydelse för prestation (Rice et al., 

2016; Theberge, 2008). Enligt Lindfelt (2007) har tidigare fokus kring elitidrott varit dess 
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uppmuntran till motion, välmående och hälsa. Idag ligger fokus mer på elitidrottens 

underhållningsvärde och genom detta öka idrottskonsumtionen.  

 

Den före detta och erfarna elitidrottaren Ove Molin berättar i sin biografi (Molin & Ölund, 2010) 

om hur hans vardagsliv kunde se ut som ishockeyspelare på högsta nationella nivå i Sverige. En 

vanlig vecka under säsong innehöll träningar sex dagar. Efter träningarna fanns tid att uträtta 

ärenden och vardagssysslor. Varje vecka spelades även tre matcher ofta på olika orter i landet 

vilket kunde medföra att dygnsrytmen försköts och blev oregelbunden. I biografin berättar Ove 

att ishockeyn blev hans liv och att omklädningsrum kändes som hans andra hem då han ibland 

upplevde att han träffade spelarna i laget mer än sin familj. Lundqvist (2011) och Rice et al. 

(2016) menar att det saknas kunskap och forskning kring hur elitidrotten påverkar elitidrottarens 

upplevelse av välbefinnande och hälsa. 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse 

och kan definieras som rätt mängd och rätt variation av vardagens aktivitetsmönster vilket 

relaterar till en persons välbefinnande och hälsa. Dagens forskning visar att det ställs höga krav 

på elitidrottare och att de har en unik vardag och arbetsmiljö. Arbetsterapeuter har en viktig roll 

kring arbete med aktivitetsbalans som påverkar välbefinnandet och därför är detta område 

relevant att studera genom ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Det finns en kunskapslucka kring 

hur elitidrotten påverkar elitidrottares upplevelse av aktivitetsbalans och välbefinnande. I denna 

studie har författarna därför valt att studera manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrott 

påverkar aktivitetsbalans.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrotten 

påverkar deras aktivitetsbalans.  

 

Metod 
Design  

En kvalitativ studiedesign valdes för att besvara studiens syfte och för att få en förståelse för 

manliga elitidrottares erfarenheter av aktivitetsbalans. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en 



 

 5 

kvalitativ studiedesign bra för att studera personers erfarenheter. Intervjumetodik enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) och en kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) har använts.  

 
Urval 

Författarna skickade en förfrågan (bilaga 1) om att genomföra studien till sportchefer i 

idrottsföreningar som har ett manligt ishockeylag på högsta nationell nivå i Sverige. 

Idrottsföreningarna valdes ut genom ett ändamålsenligt urval (Holloway & Wheeler, 2002). 

Författarna valde ut ett flertal idrottsföreningar som de ansåg kunna ge största möjliga bidrag till 

studien. Därefter valdes potentiella deltagare ut av sportcheferna utifrån förbestämda 

inklusionskriterier som utgick ifrån studiens syfte. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

att deltagaren skulle ha ett a-lagskontrakt med den aktuella idrottsföreningen, vara man över 18 

år och ha svenska som modersmål. Potentiella deltagare fick tillgång till ett informationsbrev 

(bilaga 2) som beskrev studiens syfte, samt de forskningsetiska aspekterna så som att deltagarna 

när som helst kunde avbryta deltagandet i studien och att insamlad data hanterades konfidentiellt. 

Ingen potentiell deltagare tackade nej till studien. Deltagarna som valde att medverka och 

författarna kom därefter överens om en tid för att genomföra intervjun. 

 

Deltagare 

Tio manliga ishockeyspelare (m = 26 år) från ett flertal klubbar på högsta nationella nivå i 

Sverige deltog i studien. Deltagarna har spelat olika antal säsonger på högsta nationella nivå (m 

= 5 säsonger). Två deltagare är ensamstående, två har sambo och sex deltagare har familj med ett 

eller två barn. Två deltagare bor i hus och resterande åtta bor i lägenhet.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med intervjuer och frågor från en intervjuguide (bilaga 3) med 

semistrukturerade frågor. Kvale och Brinkmann (2009) menar att semistrukturerade frågor ger 

möjlighet att svara fritt på frågor. Intervjuguiden arbetades fram tillsammans med handledaren 

tills frågorna svarade upp mot studiens syfte. Första intervjun var en pilotintervju för att testa 

frågorna i intervjuguiden, där svaren sedan inkluderades i data. Intervjuerna genomfördes 

individuellt av författarna via telefon, spelades in och varade i 15-30 minuter. Följdfrågor var 
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något som författarna ställde vid behov. Det är enbart författarna som haft tillgång till dem 

inspelade intervjuerna, allt material har hanterats konfidentiellt. Deltagarna intervjuades vid ett 

tillfälle vardera, möjlighet att kontakta deltagarna för eventuell komplettering fanns men 

behövdes inte enligt författarna.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) användes för att 

analysera insamlad data. Författarna delade upp intervjuerna mellan sig för transkribering. 

Det transkriberade materialet avidentifierades och därefter lästes samtliga transkriberingar 

igenom för att få en helhetsbild av insamlad data. Författarna tog sedan ut meningsbärande 

enheter och kondenserade texten var för sig för att sedan tillsammans bilda koder som sedan 

sammanställdes i kategorier som svarade mot studiens syfte. Kategorierna beskrivs i studiens 

resultat och styrks med citat från studiens deltagare.  

 
Forskningsetiska aspekter 

Studien utgick från de fyra etiska principerna; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 

att inte skada och rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagarna informerades 

muntligt och skriftligt om att studien var frivillig att delta i, att den spelades in som ljudfil och att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien. Insamlad data hanterades varsamt för att 

inte förvränga innehållet, samt avidentifieras för att ingen ska kunna identifiera eller spåra någon 

enskild deltagare eller förening. Ljudfilerna har efter transkribering raderats (Olsson & Sörensen, 

2011). 

  

En eventuell risk med studien då den baserades på intervjuer med aktiva elitidrottare var att 

väcka tankar hos dem om deras livssituation. Eftersom elitidrott ställer höga krav både psykiskt 

och fysiskt (Theberge, 2008) fanns en risk att studien skulle medvetandegöra dessa krav vilket i 

sin tur kunde påverka deltagaren. Deltagaren kunde även känna sig utlämnad. Nyttan med denna 

studie var att få ökad kunskap och förståelse kring det outforskade området för hur elitidrott 

påverkar elitidrottares aktivitetsbalans samt att öka medvetenhet hos både elitidrottare, 

arbetsterapeuter och samhället. Kunskapen som kom fram genom studien kan vara användbar för 

framtiden att minska risker för ohälsa samt främja hälsa för elitidrottare. 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier. I den första kategorin Arbetsrutiner ser olika ut under 

året beskrivs erfarenheter av hur elitidrotten medför tydliga vanor och rutiner under olika 

perioder. Den andra kategorin Att hantera med- och motgångar beskriver erfarenheter av hur 

deltagarna påverkas av lagets och sin individuella prestation. Under den tredje kategorin 

Vardagen med familj och vänner beskrivs erfarenheter av hur elitidrotten påverkar deltagarna 

vardagsliv kring familj och vänner. I den fjärde kategorin En medveten livsstil beskrivs 

deltagarnas erfarenheter av hur elitidrotten givit kunskap som underlättar vardagen. I 

resultatdelen kommer begreppet arbete användas istället för elitidrott då deltagarna i studien har 

elitidrotten som arbete och använde begreppet arbete/jobb vid intervjuerna.   

 

Arbetsrutiner ser olika ut under året  

Deltagarna upplever att elitidrotten påverkar balansen i vardagen olika under perioder. De 

beskriver att en vanlig vecka varierar beroende på säsong, slutspel och sommar. Samtliga väljer 

att beskriva en vanlig vecka under säsong. Deras vardag ser ofta liknande ut, däremot skiljer sig 

dagarnas upplägg om det är träning-, match- eller vilodag. Under säsong består veckan av ca två-

tre matchdagar, tre-fyra träningsdagar och oftast en vilodag då de är helt lediga från arbetet. 

Träningsdagar är deltagarna oftast klara vid lunch medan matchdagar är de upptagna från 

morgon till kväll. Under säsong ser matchdagarna relativt lika ut däremot skiljer det sig om 

matcherna spelas hemma eller borta på annan ort, vilket kan innebära långa resor. 

 

Resor innebär att vara ifrån familj och vänner samt att vanor, rutiner och planering påverkas. 

Studiens resultat visar att en del av deltagarna anser att det blir en väldigt enformig vardag 

medan andra tycker det är skönt att veta vad som händer varje dag. De som anser att det blir 

enformigt menar att arbetet kan ta över hela vardagen, de behöver då variation av aktiviteter för 

att kunna tänka på annat. Det upplevs som svårare att tänka på annat än arbetet under slutspel 

och långa perioder med resor vilket deltagarna upplever påverka balansen i vardagen. 

 

“Ibland blir det fruktansvärt mycket ishockey, väldigt enformigt då man bara sitter och 
snackar ishockey, taktik, gymmar, har is varje dag och då vill jag ibland inte ens sätta på 
hockey på tv:n för jag blir helt ointresserad och vill göra någonting helt annorlunda (...) 
jag tycker att det är viktigt att ha olika aktiviteter i mitt liv för att få balans.” 
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Att hantera med- och motgångar  

Deltagarna upplever att deras balans i vardagen påverkas av deltagarnas egna och lagets 

prestation. De perioder då laget är framgångsrikt och det går bra för deltagarna så upplevs 

vardagslivet generellt fungera bättre. Både med- och motgångar är något som deltagarna 

beskriver att de måste kunna hantera. Att få beröm i offentliga sammanhang och att spela inför 

en stor publik är något som upplevs ge energi. Deltagarna uttrycker att det är viktigt att lära sig 

hantera dessa faktorer för att vid kommande arbetsdag kunna prestera på topp och hålla fokus på 

arbetet. Deltagarna beskriver att de är väl medvetna om att de behöver lagom med utmaningar 

för att fokusera, utvecklas och bli bättre. De menar även att utmaningarna de ställs inför på 

arbetet får dem att växa som människa utanför arbetet. 

 

“Med- och motgångar är något man måste lära sig hantera. Ryggdunkar är alltid kul och 
få men du ska göra arbetet nästa gång du kommer till hallen också, det som har varit har 
varit.” 

 

Då laget och deltagaren individuellt möter motgång upplevs det kunna komplicera upplevelsen 

av balans i vardagen. Deltagarna hanterar motgångar olika, de som upplever balans i vardagen 

beskriver att det var viktigt att kunna lämna arbetet när de kom hem och tänka på annat. En del 

deltagare beskriver att när de möter motgång under längre perioder har de svårare att hantera 

detta. Dessa deltagare beskriver att de drar sig tillbaka, får svårt att slappna av och börjar fundera 

på varför det inte går bra även utanför arbetet. Deltagarna beskriver att de har förväntningar på 

sig från bland annat sig själva, från föreningen, media och publik. Förväntningar de ställer på sig 

själva upplevs som störst. De uttrycker även vikten av att jobba med sig själv och se 

förväntningar och eventuella krav som möjligheter att utvecklas. Deltagarna stöttar och tar hjälp 

av varandra för att lära sig hantera det på bästa sätt. Gemenskapen som finns med övriga 

lagkamrater kan upplevas som en extra familj som är starka tillsammans och ställer upp för 

varandra. 

 

“Jag tycker att jag har ett bra fokus på jobbet och när jag kommer hem är jag bra på att 
komma hem och göra annat. Jag är väl ingen funderare så det funkar bra för mig att ha 
hockey som jobb.”  
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Vardagen med familj och vänner 

Lugn och ro i hemmet upplever deltagarna vara en betydande faktor för att uppleva balans i 

vardagen. Det upplevs som positivt att det under träningsdagar och vilodagar finns tid att ta hand 

om sig själv, hushållet och dess sysslor, då de har korta arbetsdagar. De deltagare som har barn 

tar under dessa dagar ofta ansvar över att hämta och lämna barnen på dagis, handla, laga mat och 

tillbringa tid med barnen. Flera av deltagarna menar att det finns gott om tid till att göra annat 

men att deras ork kan vara något som hindrar dem. Återhämtning blir en del i vardagen för att 

orka med, vilket ofta leder till vila och lugna aktiviteter hemma.  

 

“Om vi har match på lördagen, så har vi oftast inte några gäster på fredagen. Det skulle 
vara oftare om jag var ledig på lördag och söndag som ett vanligt arbete.” 

 
Deltagarna beskriver att deras vardag hemma ofta påverkas av elitidrotten. Deltagarna berättar 

att det handlar om ett givande och tagande i vardagen då arbetet kräver det under vissa perioder. 

Anpassningar kan vara att de under säsong inte kan utföra fritidsaktiviteter och resor med familj 

och vänner så ofta som de skulle vilja. Att inte ha lediga helger under säsong upplever deltagarna 

påverka vardagen. Deltagarna uttrycker att det är något man får acceptera. Under sommaren när 

deltagarna inte har matcher så upplevs det som enklare att ha tid och ork till att utföra fler 

fritidsaktiviteter. 

 

“... det blir lite svårt att leva ett liv, man vill liksom göra annorlunda saker, eller ja 
vanliga saker och umgås med kompisar men det är lite svårare under säsong.” 

 

En medveten livsstil 

Välbefinnandet är något som deltagarna nämner i samband med aktivitetsbalans. Att fysiskt och 

mentalt må bra samt att deras omgivning och familj också mår bra är viktigt för välbefinnandet. 

Deltagarna menar att deras arbete influerar till en aktiv och medveten livsstil. Deras 

välbefinnande påverkas positivt av att träna för att hålla kroppen i form. Deltagarna uttrycker att 

deras kunskap från arbetet kring hur kroppen fungerar och vad den behöver när det gället 

exempelvis kost- och sömnvanor är något som är av betydelse för att få vardagen att fungera. 

 

Deltagarna uttrycker att det är viktigt att ha lagom mycket och olika typer av träning för att 

minska risken att utsätta sig för skador. Deltagarna uttrycker att ishockey är en tuff och fysisk 
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idrott som innebär att kroppen utsätts för hård fysisk kontakt som också kan medföra skador. 

Trots riskerna så uttrycker deltagarna att de får utföra och livnära sig på det dem älskar att göra 

och att det inte är någon som tvingar dem till att göra det. Några av deltagarna uttrycker att leva 

som elitidrottare är något av en barndomsdröm som gått i uppfyllelse.   

 

“Jag tycker att det är väldigt positivt att ha en livsstil där man tränar väldigt mycket, 
håller sig i form, håller god kost och försöker sova bra, vilket också smittar av sig på 
övriga livet. Det bidrar väldigt mycket till välbefinnande.” 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrotten påverkar 

deras aktivitetsbalans. I resultatdiskussionen används begreppet elitidrottare, vilket syftar på 

manliga elitidrottare då det bara var manliga elitidrottare som deltog i studien. Elitidrotten 

medför en unik arbetsmiljö med extremiteter som influerar på vardagslivet. Extremiteter som 

skiljer sig från de flesta andra arbeten är bland annat de förväntningar som ställs på elitidrottare 

från en stor publik och en medial granskning. Studiens resultat visar att elitidrotten påverkar 

aktivitetsbalans och de manliga elitidrottarnas välbefinnande olika, i perioder. 

 

Intensiteten i elitidrotten varierar under året; säsong, slutspel och sommar. De manliga 

elitidrottarna har tydliga vanor och rutiner för tre olika typer av dagar; träningsdagar, matchdagar 

och vilodagar under säsong, detta är något som även visats i Molin och Ölund (2010). Studien 

baseras främst på säsongsperioden som elitidrottarna upplever som längsta perioden på året. 

Enligt Kielhofner (2012) är inlärda vanor och rutiner något som håller samman vardagens 

mönster och gör vardagen effektiv utan att behöva reflektera över det. Vanor reglerar hur vi 

använder vår tid och minskar ansträngningen som krävs i utförande av aktivitet i välbekanta 

situationer och miljöer. Studiens resultat visar att en manlig elitidrottares vardag kan upplevas 

olika, antingen som skönt att veta vad som händer eller som väldigt enformig. Olika upplevelser 

av liknande vanor och rutiner borde då kunna relatera till studiens valda definition av att 

aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse av rätt mängd och rätt variation av aktiviteter i 

vardagen (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012).  
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De manliga elitidrottarna uttrycker att resor under säsong, speciellt då det blir under längre 

perioder påverkar balansen i vardagen. Detta kan innebära att elitidrottens resor påverkar 

elitidrottarnas möjligheter att kunna upprätthålla sina vanor och rutiner, vilket kan påverka 

aktivitetsbalansen. Författarna menar därför att upplägget av spelschemat för serien på högsta 

nationella nivå kan ha en betydelse för elitidrottarnas aktivitetsbalans. Spelschemat styr hur 

många bortamatcher och på vilken geografisk ort som matcherna spelas, vilket påverkar 

elitidrottarnas resande och således förutsättningarna för aktivitetsbalans.  

 

De förväntningar som ställs på de manliga elitidrottarna från bland annat dem själva, förening 

och publik kan påverka aktivitetsbalansen. Bland annat de förväntningar som finns gör att 

elitidrottarna har en unik arbetsmiljö och ställs inför extremeliteter som de måste kunna hantera. 

Resultatet av studien visar att aktivitetsbalansen är något som påverkas av elitidrottarnas egna 

och lagets prestation. Om laget är framgångsrikt främjas upplevelsen av aktivitetsbalans och 

förväntningarna kan då upplevas som drivkraft och stöd att fokusera på arbetet. Enligt 

arbetsterapiteori kan en person som är arbetsam och lever upp till omgivningens förväntningar få 

en känsla av framgång, medan personer som inte lever upp till omgivningens förväntningar 

sällan känner samma tillfredsställelse (Kielhofner, 2012). Studiens resultat visar att om laget och 

elitidrottaren möter motgång upplevs aktivitetsbalansen kunna kompliceras. Förväntningarna kan 

då bli krav och de manliga elitidrottarna beskriver vikten av att kunna skilja på arbete och att inte 

ta med sig arbetet hem för att främja aktivitetsbalans och välbefinnande. Detta kan innebära att 

de manliga elitidrottarna inte upplever rätt mängd och variation av aktiviteter då de kan 

kompliceras att tänka på annat än arbetet när de kommer hem. Strategier för att kunna hantera 

detta menar elitidrottarna bland annat är att ta hjälp av varandra. 

 

Att fysiskt och mentalt må bra samt att familj och anhöriga också gör det är en viktig 

förutsättning för att uppleva aktivitetsbalans och välbefinnande. Elitidrotten bidrar enligt de 

manliga elitidrottarna till en medveten livsstil och kunskap kring goda kost- och sömnvanor som 

främjar aktivitetsbalansen, samt till viss del även familjens. Detta har även visats i Rodriguez, Di 

Marco och Langley (2009) studie att elitidrottare behöver konsumera en hälsosam och balanseras 

kost som är anpassad mot elitidrotten för att kunna prestera på elitnivå, minska risken för skador, 

sjukdom och utmattning. 
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Studiens resultat visar även att möjlighet till lugn och ro hemma är en förutsättning för 

aktivitetsbalans och välbefinnande. Vardagslivet hemma menar de manliga elitidrottarna 

påverkas av elitidrotten. Hushållssysslor och personlig vård kan vid korta arbetsdagar främjas då 

tid finns. Då elitidrotten har olika intensitet mellan säsong, slutspel och sommar varierar det hur 

mycket tid och ork elitidrottaren har för sociala relationer och fritidsaktiviteter. Elitidrottarna och 

till viss del även deras anhöriga beskrivs få anpassa sig efter elitidrotten. De manliga 

elitidrottarna är medvetna om att det är ett givande och tagande samt att ingen är tvungen att ha 

elitidrotten som arbete. Denna mentalitet kan förklaras genom Sweeney och Gosfield (2013) bok 

som beskriver hur en elitidrottares mentalitet och hängivenhet i grunden handlar om motivation. 

Denna studie visar även att elitidrottare motiveras av utmaningar och strävar efter förbättringar. 

För att utvecklas tar elitidrottare hjälp och stöd av varandra, för att bli bäst måste man lära sig av 

den bästa (Sweeney & Gosfield, 2013). I studien berättar de manliga elitidrottarna att de tar stöd 

av varandra för att hantera med- och motgångar samt att göra de anpassningar som krävs för att 

ständigt utvecklas och bli bättre. De uttrycker tydligt hur de får arbeta och livnära sig på något 

som de älskar, får möjlighet att utmana sig själv och utvecklas tillsammans med personer med 

liknande mentalitet, vilket skapar en familjekänsla. Som tidigare nämnt skiljer sig perioderna 

mellan säsong, slutspel och sommar. Olika vanor och rutiner kan betyda att de manliga 

elitidrottarnas möjligheter för att kunna energispara påverkas i olika utsträckning under perioder 

på året. Under sommaren upplever de manliga elitidrottarna har mer tid och ork för sociala 

relationer och fritidsintressen då de inte har matcher och långa perioder av resor. Det kan också 

innebära att elitidrottarna har lättare att upprätthålla vardagslivets vanor och rutiner som kan 

underlätta energisparandet under sommaren. 

 

Sammanfattningsvis kan elitidrottens varierande intensitet ha betydelse för de manliga 

elitidrottarnas förutsättningar för aktivitetsbalans under året. Faktorer som kan komplicera 

aktivitetsbalansen är långa perioder av resor, att kunna hantera med- och motgångar samt 

anpassningar av sociala relationer och fritidsaktiviteter. Motvikten till detta och faktorer som 

främjar aktivitetsbalans är att elitidrotten ger kunskap om medveten livsstil samt att de får arbeta 

och livnära sig på något som de älskar. Dessa faktorer har ett tydligt samband med studiens 

definition av aktivitetsbalans. 
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Avslutningsvis är vikten av rätt mängd och rätt variation av aktivitet och återhämtning en central 

och viktig roll i de manliga elitidrottarnas vardagsliv. Välbefinnandet nämns i relation till 

aktivitetsbalans och elitidrotten influerar till en aktiv och medveten livsstil som främjar 

aktivitetsbalans och välbefinnandet. 

 

Metoddiskussion  
En studies trovärdighet kan värderas i förhållande till författarens redogörelse av strategier och 

tillvägagångssätt genom forskningsprocessens olika delar (Granskär & Höglund-Nilsen, 2012). 

Författarna valde en kvalitativ studiedesign för att de ansåg den vara mest lämplig för att besvara 

studiens syfte. För att studera personers subjektiva erfarenheter och upplevelser anser författarna 

att en kvalitativ studiedesign passar bättre än en kvantitativ. Deltagarna tillåts berätta och delge 

sina erfarenheter fritt utifrån semistrukturerade frågor. Detta är något som stämmer överens med 

Olsson och Sörensen (2011) beskrivning att den kvantitativa metoden bättre beskriver studier där 

syftet mer är riktat mot siffror och statistik, medan den kvalitativa metoden bättre beskriver 

kvaliteten i ord av deltagarnas egna upplevelser och fenomen.  

 

Intervjumetodik enligt Kvale och Brinkmann (2009) gav deltagarna möjlighet att uttrycka sig 

fritt på frågorna, vilket författarna ansåg berika resultatet. Intervjuguiden arbetades fram 

tillsammans med handledaren vilket Granskär och Höglund-Nilsen (2012) menar kan vara 

betydelsefullt för trovärdigheten, att en insatt person granskar innehållet. Genom att 

intervjuguiden var väl genomarbetad kunde deltagarna besvara alla frågor. Datainsamlingen 

svarade centrerat upp mot studiens syfte, vilket styrktes genom en pilotstudie. Tack vare detta 

anser författarna att forskningsprocessen effektiviserades och trovärdigheten på studien ökade. 

För att öka studiens tillförlitlighet följdes intervjuguiden och frågorna ställdes i samma ordning 

vid samtliga intervjuer, detta ger andra forskare möjlighet att återupprepa studien vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) ökar tillförlitligheten. Författarna genomförde intervjuer parallellt 

med varandra och diskuterade ihop sig mellan för att öka giltigheten att deltagarnas intervjuer 

genomfördes med likvärdiga följdfrågor. Intervjuerna gjordes via telefon vilket författarna anser 

sig skulle ha gjort annorlunda om studien hade gjorts igen. Delaktighet handlar om forskarens 

samspel under intervjun enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2012), Telefonintervjuer medför 
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att författarna missar deltagarnas kroppsspråk och risken för feltolkningar av resultatet ökar. 

Telefonintervjuer gjordes i denna studie eftersom författarna och deltagarna befann sig på olika 

orter i landet. Telefonintervjuer var även mest effektivt då författarna hade en begränsad tid att 

genomföra studien på. Samtliga deltagare godkände att författarna kunde återkomma för 

eventuella kompletteringar, detta gjordes inte då författarna ansåg att tillräckligt med data 

samlats in.   

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det ett kvalitetskrav att författarna redovisar sin 

förförståelse inom forskningsområdet. I denna studie har intresset hos författarna att studera 

elitidrottares erfarenheter av aktivitetsbalans grundat sig i att författarna utbildar sig till 

arbetsterapeuter, umgås nära elitidrottare och ena författaren utövar även ishockey på elitnivå. 

Detta har givit en förförståelse inom arbetsterapi och elitidrott, vilket också har fördjupats genom 

teoretiska studier. Förförståelsen har varit en betydelsefull utgångspunkt för författarna under 

studien men med en medvetenhet att den inte ska inverka på objektiviteten.  

 

Enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2012) är en genomgående beskrivning av studiens urval 

och bearbetning av data av vikt för att bedöma studiens giltighet. Ett annat sätt att bedöma 

giltighet är att studiens resultat har citat från intervjuerna, vilket har gjorts i denna studie. Urvalet 

av föreningar och deltagare gjordes genom ändamålsenliga urval (Holloway & Wheeler, 2002). 

Dessutom menar Holloway och Wheeler att ett ändamålsenligt urval går att använda då 

författarna har kunskap om vilka deltagare som kan bidra med bäst information till studien. 

Författarna anser att urvalsmetoden kompletterades med intervjumetodiken för att få tillräcklig 

mättnad i insamlad data. En kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) grundar sig i författarnas tolkning. De beskriver även att förförståelsen handlar om 

teoretisk kunskap, författarnas tidigare erfarenheter och förutfattade meningar, detta är något 

som kan ha inverkat i bearbetningen av data. Insamlad data har hanterats varsamt för att inte 

förvränga innehållet, men det finns fortfarande en risk att resultatet påverkats av förförståelsen. 

Att använda sin förförståelse under hela forskningsprocessen menar Granskär och Höglund-

Nilsen kunna vara till stor vikt för möjligheten att få en djupare förståelse och upptäcka ny 

kunskap. I bearbetningen av data läste författarna samtliga intervjuer och tog därefter ut 

meningsenheter var för sig för att jämföra likheter och skillnader. Därefter har diskussioner 
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tillsammans förts utifrån intervjuernas helhet, meningsbärande enheter och koder för att öka 

trovärdigheten och minska risken för feltolkningar. Studiens trovärdighet stärks även då analysen 

av data visade på många likheter i deltagarnas erfarenheter trots olika ålder, civilstånd och hur 

länge deltagarna spelat ishockey på högsta nationell nivå.   

 

Studenter och handledare har granskat studien vid ett flertal tillfällen under processen och på 

seminarier, vilket bör ha stärkt tillförlitligheten i enlighet med Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) då författarna fått tänka igenom och motiverat för sina ställningstaganden i 

forskningsprocessen.  

 

Konklusion   
Författarna anser att studien kan vara till stöd i förståelsen för hur elitidrotten kan påverka 

manliga elitidrottares upplevelse av aktivitetsbalans. Kunskapen från studien kan bidra till ökad 

medvetenhet hos elitidrottare, arbetsterapeuter och samhället i stort om hur manliga elitidrottares 

aktivitetsbalans och välbefinnande påverkas av elitidrotten. Denna kunskap kan användas i ett 

hälsopromotivt syfte där arbetsterapeuter skulle kunna medverka till att förebygga obalans för 

manliga elitidrottare genom att skapa en medvetenhet och strategier för att hantera de faktorer 

som kan komplicera aktivitetsbalans. Däremot finns ett behov av ytterligare forskning inom 

området då kunskapen är begränsad. Det vore intressant att exempelvis studera erfarenheter från 

andra elitidrotter än ishockey samt att studera kvinnliga elitidrottare och lägre divisioner. 

Kvinnliga idrottare och personer i lägre divisioner har generellt inte samma förutsättningar som 

män på högsta nationella nivå att livnära sig på sin idrott, vilket kan komplicera 

aktivitetsbalansen ytterligare. 

 

Tillkännagivande  
Ett stort tack till samtliga deltagare i studien samt deras föreningar som gjort det möjligt för att 

genomföra vårt examensarbete. Vi vill också tacka vår handledare Cecilia Björklund för hennes 

stöd under hela processen med C-uppsatsen.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Till sportchef XXX      
       
Förfrågan om medgivande att genomföra studien "Manliga elitidrottares erfarenheter av hur 
elitidrotten påverkar deras aktivitetsbalans". 
 
Idag saknas det forskning kring hur en elitidrottares välbefinnande påverkas av sin idrott. Höga 
krav ställs på en elitidrottares vardag och de har en unik arbetsmiljö med många faktorer som 
kan påverka välbefinnandet. Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som innebär att en 
person upplever rätt mängd och rätt variation av olika aktiviteter i vardagen. Det är individuellt 
hur mycket tid som behöver spenderas inom dessa aktiviteter för att uppnå en god 
aktivitetsbalans och som i sin tur kan leda till välbefinnande. Författarnas egna erfarenheter av 
elitidrott och att umgås nära elitidrottare väckte intresse för denna studie då en elitidrottares 
vardag är väldigt unik. Syftet med studien är att beskriva manliga elitidrottares erfarenheter av 
hur elitidrotten påverkar deras aktivitetsbalans. Den kunskap som kommer fram i studien kan 
belysa detta område från en ny synvinkel och vara viktig kunskap för att främja elitidrottarnas 
hälsa och välbefinnande. 
 
Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå tekniska 
universitet. Vi vänder oss till er med förfrågan om tillåtelse att lämna ut informationsbrev till de 
personer som innehar ett a-lagskontrakt, är över 18 år och kan förstå och kommunicera fritt på 
svenska. 
 
Vi avser att intervjua x personer och intervjuerna beräknas ta mellan 20-30 minuter. De x första 
som vid förfrågan tackar ja till att delta i studien kommer därefter tillsammans med författarna 
bestämma tid och plats för intervjun så snart som möjligt. Intervjutillfällena kommer att 
genomföras när det passar deltagaren och föreningen. Materialet som samlas in via intervjuer 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att att endast vi har tillgång till materialet och 
varken deltagarna eller föreningen kommer att kunna knytas till studiens resultat. 
 
När studien är färdig kommer den att publiceras på 
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html där ni har möjlighet att ta del av hela 
studien. Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via telefon eller mail.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Lisa Holm                                              Evelina Thyr                                                              
lishol-4@student.ltu.se    evethy-4@student.ltu.se  
073-xxxxxxx                                      073-xxxxxxx                                                                                                                           
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Bilaga 2 
 
Information till dig som har erfarenhet av att vara elitidrottare i Sverige 
    
Idag saknas det forskning kring hur en elitidrottares välbefinnande påverkas av sin idrott. Höga 
krav ställs på dig som elitidrottare och din vardag, du har en unik arbetsmiljö med många 
faktorer som kan påverka välbefinnandet. Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som 
innebär att en person upplever rätt mängd och rätt variation av olika aktiviteter i vardagen. Det är 
individuellt hur mycket tid som behöver spenderas inom dessa aktiviteter för att uppnå en god 
aktivitetsbalans och som i sin tur kan leda till välbefinnande. Författarnas egna erfarenheter av 
elitidrott och att umgås nära elitidrottare väckte intresse för denna studie då en elitidrottares 
vardag är väldigt unik. Syftet med studien är att beskriva manliga elitidrottares erfarenheter av 
hur elitidrotten påverkar deras aktivitetsbalans. Den kunskap som kommer fram i studien kan 
belysa detta område från en ny synvinkel och vara viktig kunskap för att främja elitidrottares 
hälsa och välbefinnande. 
 
Förfrågan om medverkan i studien "Manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrotten 
påverkar aktivitetsbalans". Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter 
vid Luleå tekniska universitet. Anledningen till att du får detta brev är att du är elitidrottare och 
vi vill intervjua dig om dina erfarenheter av aktivitetsbalans. Intervjun kommer ta ca 20-30 min 
och vi kommer ställa några frågor där du får berätta fritt om dina erfarenheter. Du är anonym och 
du har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. Materialet som vi samlar in via 
intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi har tillgång till 
materialet och varken du eller de svar du gett kommer att kunna knytas till dig i studiens resultat. 
 
Studien är frivillig att delta i och vi vill med detta brev fråga dig om du vill delta i denna studie?  
De x första som vid förfrågan tackar ja till att delta i studien kommer därefter tillsammans med 
författarna bestämma tid och plats för intervjun så snart som möjligt.  
 
När studien är färdig kommer den att publiceras på 
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html där du har möjlighet att ta del av hela 
studien.  
 
Vid intresse att medverka i studien eller vid fler frågor, ta kontakt med oss via sms, samtal eller 
mail.  
         
Med vänliga hälsningar 
 
Lisa Holm   Evelina Thyr     
lishol-4@student.ltu.se evethy-4@student.ltu.se  
073-xxxxxxx   073-xxxxxxx                 
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Intervjuguide 
Manliga elitidrottares erfarenheter av hur elitidrotten påverkar aktivitetsbalans 

  
Inledning en kort presentation om författarna och studien. 
 
Bakgrundsfrågor:  

l Ålder? 
l Bor du ensam eller med någon annan? 
l Har du några barn? Bor barnen hemma varje vecka? 
l Hur du bor lgh/hus? 
l Har du körkort? Använder du bil då du förflyttar dig mellan olika aktiviteter? 
l Hur länge du har spelat ishockey på högsta nationell nivå? 

  
Intervjufrågor: 
  

l Kan du beskriva hur en vanlig vecka ser ut för dig? 
l Tycker du att du har balans i din vardag?  
l Vad är viktigt för att du ska uppleva balans i din vardag? 
l Hur påverkar ditt elitidrottande din upplevelse av balans? 
l Upplever du att dina övriga aktiviteter under dygnet exempelvis hushållssysslor, sociala 

relationer, fritidsaktiviteter påverkas av ditt idrottande?  
l Upplever du att det finns något negativt med att var elitidrottare som påverkar ditt 

välbefinnande?  
l Upplever du att det finns något positivt med att vara elitidrottare som påverkar ditt 

välbefinnande?  
		

l Finns det möjlighet att jag kan återkomma till dig för eventuell komplettering eller 
förtydligande från dagens intervju? 
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Bilaga 4 
 
Tabell 1 - exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder för studiens fyra kategorier 
från innehållsanalysen.  
 

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Kategori  

“Jag tycker ju att det 
är viktigt att ha olika 
aktiviteter i mitt liv 
alltså olika aktiviteter 
och olika saker att 
tänka på, inte vara så 
insnöad i exakt 
samma sak.” 

Viktigt att ha 
variation av 
aktiviteter, och olika 
saker att tänk på inte 
bara samma sak. 

Variation av 
aktiviteter 

Arbetsrutiner ser olika ut 
under året 

“Om man har match 
imorgon så är man 
inte så sugen på att 
åka en lång sväng 
skidor med familjen 
om dom är lediga.” 

En lång skidtur med 
familjen är inte 
lämplig dagen innan 
match. 

Sociala 
familjelivet  

Vardagen med familj och 
vänner 

“När man vinner och 
det går bra så känns 
det inte som att man 
har några bekymmer 
och går lite sämre så 
är det klart att det 
känns lite tufft för en 
och då påverkar det 
även alla andra delar i 
livet också.” 

När det går bra 
upplevs inte några 
bekymmer, vid 
motgång kan det 
påverka alla andra 
delar i livet.   

Prestation  Att hantera med och 
motgångar 

“Jag tror vi också har 
mer kunskap än andra 
om just kost, 
vitaminer och vad 
man ska äta för att må 
bra och för att försöka 
få rätt sömn och det 
tror jag har en väldigt 
bra effekt på oss.” 

Elitidrottares kunskap 
om kost, vitaminer 
och sömn kan ha bra 
effekt på dem.  

Kunskap En medveten livsstil 

 


