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Abstrakt 

Elitidrott handlar om att prestera till nästan vilket pris som helst. Samhället har länge 

sett på elitidrottare som osårbara vinnarskallar, vilket i vissa fall kan leda till att 

elitidrottarnas känslor glöms bort i jakten på medaljer. Syftet med denna studie var att 

belysa den psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottare som blivit intervjuade av SVT 

om sin psykiska ohälsa under de senaste fyra åren.  

För att kunna utföra studien användes textanalys där flera intervjuer analyserades. 

Författaren till denna studie använde sig av databasen Retriver för att inhämta intervjuer 

med elitidrottare som upplevde sig vara drabbade av psykisk ohälsa. Femton intervjuer, 

med elva olika elitidrottare, valdes ut utifrån ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier. Sammanlagt analyserades 5933 ord och genom en kvalitativ 

innehållsanalys växte sju olika teman fram, dessa användes för att redovisa resultatet 

från intervjuerna.  

Resultatet i studien visade att elitidrottarna upplevde att de hade problem med 

psykisk ohälsa. Elitidrottarna drabbades av olika typer av psykisk ohälsa som till 

exempel depression, ätstörning, ångest och självmordstankar. I många av intervjuerna 

gick det att se ett samband mellan elitidrottarnas psykiska ohälsa och att de hade 

perfektionistiska drag och en rädsla att förlora.  

Slutsatsen blev att den upplevda psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottarna, som 

förekommer i denna studie, beskrivs som ett problem för elitidrottarna. Detta är ett 

problem som är större hos elitidrottare än hos övriga befolkningen och som måste börja 

tas på allvar.  
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1. Inledning 

Elitidrott handlar om att prestera och om att vinna till varje pris, vilket har lett till att 

samhället ser på elitidrottare som supermänniskor eller robotar som ska ha den perfekta och 

atletiska kroppen och samtidigt utföra perfekta prestationer utan att känna någonting 

(Porsteinsdóttir, Kristjánsdóttir, Saavedra, Sigurðardóttir, & Jónsdóttir, 2019; Souter, Lewis 

& Serrant, 2018). Detta bekräftar även Hellström när han pratar om sin avhandling som 

handlar om svenska sporthjältar där han påstår att medierna hjälper till att skapa den bilden av 

elitidrottare, att de är idealmänniskor i samhällets ögon (GIH, 2014). Souter m.fl. (2018) 

menar att elitidrottarens psykiska hälsa är något som ofta glöms bort i jakten på medaljer. På 

Gymnastik- och idrottshögskolans hemsida förklarar Åkesdotter och Kenttä hur samhället har 

sett elitidrottare som ”osårbara vinnarskallar” (GIH, 2019). De menar dock att denna bild av 

elitidrottare håller på att förändrats då fler och fler elitidrottare väljer att öppet berätta om sin 

psykiska ohälsa som till exempel kan bestå av depressioner, ångest eller ätstörningar, detta 

påpekas också i artikeln som Åkesdotter och Kenttä har skrivit tillsammans med Eloranta och 

Franck (2019).  

 

Svenska elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa (Gustafsson, Sagar & Stenlinig, 2017; 

Åkesdotter m.fl., 2019), denna studie ska kartlägga vissa av de svenska elitidrottarnas 

psykiska ohälsa med hjälp av intervjuer gjorda med dem. Det är fastslaget att fysisk aktivitet 

kan lindra och hjälpa vid psykisk ohälsa, så som vid depression (FYSS, 2016). Problemet är 

att elitidrottare redan ägnar sig åt fysisk aktivitet vilket betyder att den psykiska ohälsan inte 

beror på brist på fysisk aktivitet. Gustafsson m.fl. (2017) menar att den vanligaste orsaken till 

att elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa är rädslan och skammen att förlora. Den press som 

elitidrottare känner från sig själv och från andra, kan leda till en rädsla att förlora som i sin tur 

kan leda till psykisk ohälsa (Gustafsson m. fl. 2017) 

 

1.2 Definitioner 

Elitidrott = Enligt Wiktionary (2018) är elitidrott en ” nivå av idrottsutövning då man tillhör 

eliten av utövarna”. Denna studie ska använda en liknande definition, nämligen att det är 

idrott på en den högsta nivån som existerar inom den specifika idrotten. Till exempel att spela 

i den högsta serien eller att tillhöra ett landslag.  
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Psykisk ohälsa = Innebär att personen i fråga till exempel kan känna sig nedstämd, ledsen, 

orolig och ensam och det kan leda till bland annat sömnsvårigheter, minskad aptit, 

självskadebeteenden och ångest (1177 vårdguiden, 2019 b). 

 

Fysisk aktivitet = Fysisk aktivitet innebär, enlig FYSS (2011), att röra på sig på olika sätt för 

att aktivera kroppens muskler. Exempel på fysisk aktivitet kan vara att ta promenader, ta 

trapporna istället för hissen, cykla till jobbet, trädgårdsarbete och såklart att utföra olika 

träningspass. Träning är en form av fysisk aktivitet och det finns olika typer av träning som 

till exempel konditionsträning och styrketräning (Augustsson, Karlsson, Wernblom, Tomeé, 

& Augustsson, 2008; Mattsson, 2013). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Idrott och elitidrott 

Idrottsrörelsen i Sverige är stor, 3,1 miljoner svenskar är medlemmar i olika idrottsrörelser 

vilket är ungefär var tredje svensk (Riksidrottsförbundet, 2019 b). I Riksidrottsförbundets 

styrande dokument beskrivs verksamhetsidén, visionen och de värdegrunder som hela 

idrottsrörelsen ska följa (Riksidrottsförbundet, 2020). Riksidrottsförbundets (2020) mål är att 

svensk idrott ska vara den bästa i världen och deras verksamhetsidé kan enligt dem själva 

inrymmas i citatet: ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas 

under hela livet.” Elitidrott utgör en liten del av den svenska idrottsrörelsen, men 

Riksidrottsförbundet (2019 a) är tydliga med att elitidrotten är viktig för att motivera och 

inspirera svenska folket till att ägna sig åt mer fysisk aktivitet. 

 

2.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan innebära väldigt många olika saker som till 

exempel nedstämdhet, oro, ätstörning, depression, utmattningssyndrom, tvångstankar, psykos, 

bipolaritet, självskadebeteende, självmordstankar, ångest, panikångest och 

beroendeproblematik (1177 vårdguiden, 2019 b). Det finns inga exakta siffror på hur många 

som drabbas av psykisk ohälsa. Det finns däremot mer information angående prevalensen av 

depression. Anledningen är att det finns standardiserade formulär för att diagnostisera 

depression, och detta saknas för psykisk ohälsa (FYSS, 2016). DSM-5 är ett exempel på att 

sådant standardiserat formulär och där måste vissa symptom (minst fem av nio) förekomma 

under en och samma tvåveckorsperiod för att en person ska diagnostiseras med depression. 
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Eftersom depression ingår under ämnet psykisk ohälsa går det att anta att prevalensen av 

personer som är drabbade av psykisk ohälsa alltid är högre än prevalensen av personer med 

depression.  

 

Depression drabbar över 300 miljoner människor i hela världen och i Sverige och Norge 

drabbas 20 procent av befolkningen av depression någon gång i livet (Folkhälsomyndigheten, 

2019; Golding, Perera & Gillingham, 2019; Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001). I 

västvärlden är depression den främsta källan till att människor förlorar friska levnadsår 

(FYSS, 2016). I Sverige gjordes en utredning, på uppdrag från regeringen, där det framgick 

att psykisk ohälsa var den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning (Regeringskansliet, 

2011). Depression blir i slutändan kostsamt för både samhällen och för individerna själva. 

 

Depression är även den vanligaste orsaken till suicid (Franzén Bohman, 2000 & FYSS, 2016). 

I Sverige ses självmord som ett stort folkhälsoproblem, år 2018 var det 1574 personer som tog 

sitt liv (Mind, för psykisk ohälsa, 2020). I övriga världen dör cirka 800 000 människor varje 

år av självmord och faktum är att självmord räknas som den vanligaste dödsorsaken för 

människor som är mellan 15–29 år (Mind, för psykisk ohälsa, 2020). 

 

En annan form av psykisk ohälsa är utmattningssyndrom som är ett tillstånd där personen 

upplever stor trötthet och avsaknad av energi (1177 vårdguiden, 2020). Utmattningssyndrom 

kan i folkmun kallas både att gå in i väggen och att bli utbränd och det kan vara 

sammanlänkat med en depression, men alla som har utmattningssyndrom blir inte 

deprimerade (1177 vårdguiden, 2020). Ångest är också något som många människor drabbas 

av, och det finns många olika typer av ångest (1177 vårdguiden, 2019 c). Exempel på ångest 

kan vara panikångest, olika fobier, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest och 

olika tvångssyndrom. Ångest kan kännas olika beroende på vem du är och vilken typ av 

ångest du känner. Det finns ångest som är så allvarlig så att personen hindras från att leva ett 

normalt liv, då bör personen i fråga söka hjälp. Symptomen för ångest kan till exempel vara 

att man känner yrsel, får hjärtklappning och svettningar och/eller en känsla av obehag (1177 

vårdguiden, 2019 a). 

 

Ätstörning är en annan typ av psykisk ohälsa som innebär en överdriven fixering på vikt och 

mat (1177 vårdguiden, 2019 d). En ätstörning är skadligt för kroppen eftersom kroppen inte 

får tillräckligt mycket mat och i sällsynta fall kan en ätstörning leda till döden på grund av 



 

4 

 

svält. Det finns olika typer av ätstörningar, de vanligaste är anorexia, bulimi och 

hetsätningsstörning. Symptomen för ätstörningar kan till exempel vara att hoppa över 

måltider, bli mer fixerad vid vikt och mat, att äta stora mängder onyttig mat i ensamhet, att 

kräkas upp maten, att träna överdrivet mycket och att bli väldigt kroppsfixerad. Nedstämdhet, 

depression, ångest och självmordstankar är också vanligt i samband med ätstörningar (1177 

vårdguiden, 2019 d). Enligt svenska psykiatriska föreningen finns det är stort mörkertal när 

det handlar om ätstörningar, de uppskattar att 10 procent av alla kvinnor som är unga vuxna 

eller befinner sig i övre tonåren har ätstörningssymptom (Svensk psykiatri, 2015). 

Anledningen till att mörkertalet är så stort beror på att väldigt få av de som drabbas söker 

vård, enligt Ätstörningar.se (2014) var det 100 000 personer som hade fått diagnosen 

ätstörning år 2014 och siffrorna stiger för varje år.  

 

2.3 Elitidrottare och psykisk ohälsa 

Golding m.fl. (2019) påpekar i sin litteraturöversikt att elitidrottare ofta känner krav att 

prestera på topp, vilket skapar stress och ångest som i sin tur leder till psykisk ohälsa. Collins, 

Florence, Àine och Sheelagh, (2018) menar att media framställer elitidrottare som starka och 

osårbara förebilder, det är denna bild av elitidrottare som samhället har matat oss med. 

Elitidrottare ska vara supermänniskor som ska prestera till varje pris, och samhället förväntar 

sig resultat. Detta skapar en psykisk ohälsa hos elitidrottare som glöms bort, eller så ser 

samhället mellan fingrarna för att de vill se de fantastiska prestationer som elitidrottare klarar 

av (Souter m.fl., 2018; Collins m.fl., 2018). Gustafsson, Sagar och Stenlinig (2017) framhåller 

rädslan och skammen att förlora som de största bidragande orsakerna till psykisk ohälsa hos 

elitidrottare.  

 

Golding m.fl (2019) undersökte prevalensen av depressiva symptom hos elitidrottare och 

räknade ut att medelvärdet var 23,7 procent. Det fanns studier i deras litteraturöversikt som 

kunde påvisa en prevalens på över 30 procent och även en studie som hade en prevalens på 

6,7 procent vilket var långt under typsnittet så den studien drog därmed ner medelvärdet. I en 

annan studie, med betydligt färre deltagare, uppvisade 16,7 procent av elitidrottarna 

depressiva symptom (Ivarsson, Elbe, Nylandsted, Fallby, & Dankers, 2018). Det kan alltså 

fastslås att depression förekommer hos elitidrottare runt om i världen (Ivarsson m.fl., 2018; 

Golding m.fl., 2019). Kenttä menar att psykisk ohälsa är ett stigmatiserat ämne i samhället 

men att det är ännu mer stigmatiserat i idrottsvärlden (UR, 2017). 
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Det är vanligt förekommande att elitidrottare drabbas av någon typ av ätstörning som en följd 

av pressen att prestera (Bonci m.fl., 2008; Porsteinsdóttir m.fl., 2019). Stigmatiseringen som 

bland annat Kenttä pratar om är ännu större hos elitidrottare när det gäller ätstörningar (UR, 

2017). Det kan finnas olika anledningar till att elitidrottare drabbas av ätstörningar, 

Porsteinsdóttir m.fl. (2019) menar att det finns en ständig förväntan att elitidrottare ska ha en 

perfekt atletisk kropp, vilket i slutändan kan leda till en manisk kontroll av matintag. 

Elitidrottare som till exempel ägnar sig åt idrotter där vikten är i fokus, med till exempel 

viktklasser eller uthållighetsidrotter, där det är bra att vara lätt i kroppen, drabbas oftare av 

ätstörning än elitidrottare som inte är beroende av vikt eller utseende (Porsteinsdóttir et al., 

2019; UR, 2017).  

 

Enligt samhället är det ofta så att elitidrottare ska ha en idealkropp, detta skapar en press på 

elitidrottare som försöker leva upp till samhällets förväntningar vilket kan bli skadligt. Kenttä 

pratar mycket om detta i föreläsningen ”Ätstörningar inom elitidrotten” där han bekräftar att 

ätstörning är vanligare hos elitidrottare, och då speciellt bland de elitidrottare som är beroende 

av utseende eller vikt, än hos övriga populationen (UR, 2017). Under den föreläsningen 

diskuterar han problematiken med att karaktärsdragen hos en ”bra elitidrottare” stämmer 

överens med symptomen hos någon som har anorexia. Kenttä förklarar även hur det kan vara 

svårt att upptäcka om en elitidrottare har en ätstörning eller om den bara utför sin träning så 

som planerat. Han tar ett exempel där en elitidrottare har ätit mat och får ångest, för att dämpa 

ångesten går hen ut och springer i tre timmar. Detta beteende är något som tränare och 

medtävlande berömmer, medan det hade ringt varningsklockor om en person som inte var 

elitidrottare hade gjort samma sak (UR, 2017). 

 

2.3.1 Svenska elitidrottare och psykisk ohälsa  

Åkesdotter m.fl.. (2019) studerade prevalensen av psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare och 

drog slutsatsen att 50 procent någon gång drabbats av psykisk ohälsa under sin karriär. 

Psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare har länge varit ett stigmatiserat område eftersom det 

har funnits en bild av att elitidrottare är osårbara supermänniskor (Centrum för 

idrottsforskning, 2016; Souter m.fl., 2018). I artikeln ”Elitens osynliga ohälsa” hävdar 

Åkesdotter att elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa i något högre grad än resterande 

befolkning (Centrum för idrottsforskning, 2016). Psykisk ohälsa innebär svårigheter och 

lidande som för elitidrottare kan innebära inställda träningspass och tävlingar. En vanligt 

förekommande typ av psykisk ohälsa hos elitidrottare är ätstörning och enligt Frisk och fri 
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(2017) är ätstörningar vanligare bland elitidrottare än hos den övriga populationen i samhället. 

Den traditionella idrottspsykologin har länge fokuserat på att förbättra elitidrottares 

prestationsförmåga, alltså att göra elitidrottare till robotar som stänger ute sina känslor för att 

kunna prestera, men detta håller på att förändras (Åkesdotter m.fl., 2019). 

 

Under den senaste tiden har, enligt Åkesdotter m.fl. (2019) och Centrum för idrottsforskning 

(2016), fler och fler svenska elitidrottare öppet berättat om sin psykiska ohälsa, Åkesdotter 

m.fl. (2019) menar att stigmatiseringen som har funnits är på väg att försvinna. Dock påpekar 

Kenttä i sin föreläsning att det fortfarande finns en stigmatisering kring ämnet psykisk ohälsa 

hos elitidrottare, speciellt när det gäller ätstörningar (UR, 2017). Collins m.fl. (2018) 

diskuterar också stigmatiseringen som finns i samhället angående elitidrottare och psykisk 

ohälsa. De poängterar att det har blivit bättre men att det fortfarande är ett problem i många 

idrotter. Riksidrottsförbundet har tillsammans med Beroendecentrum Stockholm öppnat en 

mottagning för elitidrottare för att kunna förebygga och/eller behandla psykisk ohälsa (Region 

Stockholm, 2015). Kenttä berättar att det först fanns ett motstånd till att öppna en mottagning 

för att hjälpa elitidrottare som drabbats av psykisk ohälsa, då det gick emot bilden av hur 

samhället såg på elitidrottare, som osårbara människor utan problem (UR, 2017). Kenttä och 

andra forskare inom området argumenterade för att en sådan mottagning behövdes, nu har 

sammanlagt 330 elitidrottare sökt hjälp på mottagningen i Stockholm sedan den öppnades för 

fem år sedan (SVT, 2020 b). Det har också öppnats en till mottagning för elitidrottare i 

Malmö, även den har som uppdrag att hjälpa elitidrottare som har drabbats av psykisk ohälsa 

(Psykiatri Skåne, 2020). 

 

3. Teoretiskt perspektiv  

3.1 Perfektionism 

Perfektionism är ett begrepp som hänvisar till en strävan efter perfekta prestationer (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). Perfektionism anses vara en essentiell del för idrottare som vill bli 

elitidrottare. Denna idé, om att bara det perfekta är gott nog, betraktas som gynnsamt när det 

handlar om en idrottsprestation. Idén kan dock komma att påverka elitidrottaren negativt om 

denne blir besatt av att bara det perfekta duger, då föds en rädsla och en överdriven oro för att 

misslyckas och förlora. Det finns således både något positivt och negativt med perfektionism 

inom elitidrott. Dessa känslor och en ständig rädsla för att misslyckas kan påverka det 

psykiska måendet och bidra till psykisk ohälsa (Hassmén m.fl., 2003).  
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En teori är att besattheten kring perfektionism bidrar till oro, stress, dålig självkänsla och kan 

påverka en elitidrottares psykiska hälsa negativt (Solstad, Abrahamsen, Halvari, Haraldsen, & 

Nordin-Bates, 2019). Solstad m.fl. (2019) menar att de personer som är perfektionister ser sig 

själva som misslyckanden om inte deras prestationer är perfekta, detta leder allt som oftast till 

oro och ångest då det är näst intill omöjligt att utföra perfekta prestationer. 

 

3.2 Fear of failure  

Fear of failure (Rädsla att förlora) är en annan teori som handlar om rädslan som finns i att 

misslyckas (Fifer, Conroy & Kaye, 2007). Fifer m.fl. (2007) menar att fear of failure kan 

påverka olika prestationer eller kan göra så att prestationerna uteblir. Känslor som skam, 

dåligt självförtroende, dålig självkänsla, förnedring, misslyckande och att framtiden blir 

osäker är starkt förknippade med fear of failure. Motivation och kognition kan också påverkas 

av fear of failure och en förlängning av det innebär att även resultatet påverkas. Fear of 

Failure och perfektionism är starkt sammankopplade (Fifer m.fl. 2007; Hassmén m.fl., 2003). 

 

4. Problemformulering  

Fysisk aktivitet kan ofta användas som en behandlingsmetod mot psykisk ohälsa men 

Lindegård, Jonsdottir, Börjesson, Lindwall och Gerber (2015) diskuterar också hur fysisk 

aktivitet och idrott kan leda till mer stress. I FYSS (2016) finns det instruktioner för vilken 

typ av fysisk aktivitet man bör utföra om man har depressiva symptom. Dessa 

rekommendationer är 150 minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet eller 75 minuter med 

hög intensitet varje vecka, samt två till tre muskelstärkande pass i veckan (FYSS, 2016). 

Problemet är att elitidrottare drabbas av de depressiva symptomen trots att de utför fysisk 

aktivitet (Collins m.fl., 2018; Golding m.fl., 2019; Åkesdotter m.fl., 2019). Gustafsson m.fl. 

(2017) drog slutsatsen att rädslan och skammen att förlora var de största orsakerna till psykisk 

ohälsa inom elitidrott medan Golding m.fl. (2019) påpekar istället att pressen och kravet att 

prestera på topp skapar stress och ångest hos elitidrottarna som i sin tur leder till psykisk 

ohälsa. Prevalensen för psykisk ohälsa är högre hos elitidrottare än hos övriga befolkningen 

enligt Åkesdotter m.fl. (2019). Föreliggande studie ska inte titta på prevalensen, istället ska 

denna studie belysa den psykiska ohälsan hos svenska elitidrottarna med hjälp av intervjuer 

utförda av SVT. 
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5. Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa den psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottare som 

blivit intervjuade av Sveriges television (SVT) om sin psykiska ohälsa under de senaste fyra 

åren. 

 

6. Metod 

6.1 Textanalys 

För att kunna belysa svenska elitidrottares psykiska ohälsa användes textanalys. Textanalys är 

en undersökningsmetod där forskaren analyserar innehållet i en eller flera texter (Malmö 

Universitet, 2011). Ordet textanalys betyder ordagrant att sönderdela en väv, alltså att ”repa 

upp” en text för att på ett noggrant sätt kunna studera och sedan analysera texten. Malmö 

Universitet (2011) förklarar hur texter används för att skapa mening och för att kommunicera, 

de pratar också om hur texter påverkar och är funktionella. De beskriver också hur texter kan 

uppfattas på olika sätt beroende på vart och hur de kommuniceras och vilket det valda mediet 

är (Malmö Universitet, 2011). Texterna som förekommer i denna studie är skrivna av 

journalister och är publicerade på internet i from av intervjuer vilket betyder att texterna är av 

beskrivande karaktär och är publicerade på en offentlig plattform. 

 

6.2 Studiedesign 

Studiens design var av deskriptiv (förklarande) och kvalitativ karaktär. Deskriptiv forskning 

innebär att forskaren observerar företeelser och beskriver mönster och/eller fenomen som 

framkommer i forskningen (Hassmén & Hassmén, 2008). Kvalitativ forskning anses vara en 

nyare typ av forskning än den kvantitativa forskningen (Backman, 2016). I den kvantitativa 

forskningen mäts resultatet med hjälp av statistik och matematik som utmynnar i siffror. Den 

kvalitativa forskningen fokuserar istället på ord, skrivna eller verbalt uttalade, handlingar, 

bilder, föremål med mera. Den kvalitativa forskningen i denna studie handlade om tolkningar 

av ord. Kvalitativ forskning kan också handla om ett sökande efter likheter och/eller 

skillnader mellan individer i olika eller liknande sammanhang (Backman, 2016).  

 

6.3 Datainsamling   

Internet är fullt med information från till exempel tidningar, TV och radio och det drog denna 

studie nytta av. Studien använde sig av SVT (Sveriges Television) då det är ett public service-
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företag vilket innebär att de bedriver sin verksamhet oberoende och i allmänhetens tjänst och 

förhåller sig neutrala, opartiska och sakliga i sina beskrivningar som ska spegla Sverige (SVT, 

2020 e). För att få tillgång till SVT:s arkiv utfördes en sökning i databasen Retriver som är ett 

digitaliserat mediearkiv som innehåller artiklar från tusentals källor, där ibland SVT (Retriver, 

2020). Författaren hittade Retriver genom mailkorrespondens med SVT (personlig 

kommunikation, 21 februari 2020). SVT förklarade att de själva inte tillhandahöll någon 

databas med deras artiklar och gav då tippset om att använda Retriver. Utan internet och 

Retriver skulle den typen av information inte gått att inhämta på grund av för lite tid och 

resurser.  

 

Studien utgick från en teori om att elitidrottarna skulle svara mer öppet under intervjun då 

elitidrottarna själva hade valt att gå ut med sin psykiska ohälsa, än om en forskare skulle sökt 

upp individerna för att be om intervjuer. Dock var författaren medveten om att det kunde vara 

journalisternas tolkningar som framställdes i intervjuerna.  

 

6.4 Urvalskriterier och sökningen 

Urvalet utgick från ett antal inklusions- och exklusionskriterier som framkommer nedan i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabell över inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Intervjupersonerna skulle vara elitidrottare Dubbletter av samma intervju 

Intervjupersonerna skulle själva anse sig vara drabbad 

av psykisk ohälsa 

Intervjuer där intervjupersonerna inte beskrev någon 

typ av psykisk ohälsa 

Intervjuer som blivit publicerad på SVT:s hemsida i 

textformat 

 

Intervjuer som blivit publicerade under de senaste 

fyra åren 

 

 

Urvalet var elitidrottare som själva ansett sig blivit drabbad av psykisk ohälsa och valt att gå 

ut med det offentligt till SVT. SVT:s intervju med elitidrottaren skulle även vara publicerad i 

textformat under de senaste fyra åren både för att säkerställa att informationen var aktuell, 

men också för att det var själva texten som skulle analyseras. 
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När en studie använder sig av material från internet är sökningen väldigt viktig (Bryman, 

2018). Sökningen är beroende av att rätt sökord har valts och att sökningen görs i en så bred 

sökmotor som möjligt. För att försäkra sig om att rätt sökord valdes gjorde författaren olika 

textsökningar på Google, som är en av de största sökmotorerna på internet (Google, 2020), för 

att se vilka ord som elitidrottarna oftast använde när de beskrev sin psykiska ohälsa. 

Författaren skrev orden ”elitidrottare” och ”psykisk ohälsa” i Googles sökruta och läste sedan 

igenom olika intervjuer och artiklar och antecknade vilka ord som användes av elitidrottarna 

och journalisterna när de beskrev de fenomen som denna studie vill undersöka. Bryman 

(2018) poängterar detta, att sökningen bara kan bli så bra som de sökord som används. De 

sökord som användes vid datainsamlingen var sport, psykisk ohälsa, mental ohälsa och 

ätstörningar, sökningen gjordes i databasen Retriver (Retriver, 2020) och det totala antalet 

träffar blev 47 intervjuer. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterierna blev det 

slutgiltiga antalet 15 intervjuer. Sammanlagt var det 11 elitidrottare bland de 15 utvalda 

intervjuerna, tre av elitidrottarna hade deltagit i två intervjuer och en hade deltagit i tre. 

Studien valde att ta med alla intervjuer fastän det kunde förekomma upprepningar när 

elitidrottarna hade intervjuats fler än en gång. Alla intervjuer som uppfyllde 

inklusionskriterierna analyserades oavsett hur många ord de innehöll. Antalet ord per intervju 

och elitidrottare varierade från 265 ord till 1518 ord, sammanlagt analyserades 5933 ord. 

 

6.5 Presentationer av elitidrottarna  

Nedan kommer en kort presentation av de elitidrottare vars intervjuer valdes ut att analyseras i 

denna studie. Intervjuerna valdes ut efter att ha uppfyllt de gällande inklusions- och 

exklusionskriterierna (se tabell 1). Det som kommer att presenteras är elitidrottarens fiktiva 

namn, om elitidrottaren är lagidrottare eller individuell idrottare, meriter och antalet ord i 

intervjun/intervjuerna.  

 

Elitidrottarna i denna studie har givit sitt godkännande till att deras intervjuer publiceras 

offentligt, vilket innebär att andra personer också kan ta del av och använda sig av materialet i 

intervjuerna. Dock valde författaren att inte använda deras rätta namn eftersom elitidrottarna 

inte givit sitt godkännande till att medverka i denna studie. Anledningen till att meriterna 

uppges är att upplysa läsaren om att även personer som har vunnit OS-guld och VM-guld kan 

drabbas av psykisk ohälsa. 
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• Karl är en individuell elitidrottare som både han VM- och EM-medaljer, han är 

rankad femma i världen i sin idrott. Karls intervju bestod av 271 ord. 

• Elisabeth är en individuell elitidrottare och befinner sig i toppskiktet i världen i sin 

idrott. Elisabeths intervju bestod av 344 ord. 

• Fanny är en individuell elitidrottare som har flera SM-guld. Fannys intervju bestod av 

265 ord. 

• Hanna är en lagidrottare och på sin meritlista har hon OS-, VM-, och EM-medaljer 

och är en av världens bästa i sin idrott. Hannas intervju bestod av 301 ord. 

• Nina är en individuell elitidrottare som befinner sig i toppskiktet i Sverige i sin idrott. 

Ninas intervju bestod av 472 ord. 

• Linnea är en individuell elitidrottare som har både UVM- och JVM-medaljer på sin 

meritlista. Linneas intervju bestod av 333 ord. 

• Josefin är en individuell elitidrottare och har OS-, UVM-, JEM- och SM-medaljer på 

sin meritlista. Josefin hade deltagit i två intervjuer, båda är med i denna studie och de 

bestod av 1517 ord. 

• Martin är en individuell elitidrottare och på sin meritlista har han VM-, EM- och SM-

medaljer. Martin hade deltagit i tre intervjuer, alla tre är med i denna studie och de 

bestod sammanlagt av 901 ord. 

• Niklas är en lagidrottare som befinner sig i toppskiktet i Sverige i sin idrott. Niklas 

hade deltagit i två intervjuer, båda är med i denna studie och de bestod av 456 ord. 

• Gustav är en lagidrottare som befinner sig i toppskiktet i världen i sin idrott. Gustav 

hade deltagit i två intervjuer, båda är med i denna studie och de bestod av 765 ord. 

• Hampus är en lagidrottare som befinner sig i toppskiktet i Sverige i sin idrott. 

Hampus intervju bestod av 308 ord. 

 

 

6.6 Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att hitta teman, likheter och skillnader i 

intervjuerna (Hassmén & Hassmén, 2008; Sandelowski, 2000). Som Bryman (2018) påpekar 

kan man använda sig av kvalitativ innehållsanalys när material från internet ska analyseras. 

En kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som har till uppgift att sammanfatta en 

samling information (Bryman, 2018; Sandelowski, 2000). Sandelowski (2000) förklarar hur 

en kvalitativ innehållsanalys är en föränderlig analysmetod till skillnad från en kvantitativ 
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analys som använder sig av bestämda koder och värden som ofta presenteras i siffror. De 

koder eller system som används i kvalitativ innehållsanalys formas ofta allt eftersom 

materialet analyseras. Dessa koder kallas för teman (Bryman, 2018; Sandelowski, 2000).  

 

Analysprocessen började med ett moment som kallas för kodning (Bryman, 2018). Det 

innebar att författaren läste igenom intervjuerna noggrant flera gånger och strök under ord och 

fraser som upprepades för att på så sätt kunna identifiera nyckelord och nyckelfraser. Sedan 

samlades de nyckelord och nyckelfraser som hade liknande betydelse ihop till teman 

(Bryman, 2018). Processen ledde fram till två huvudteman med sju underteman (se tabell 3). 

Detta förklarar Sandelowski (2000) med att ett kodningssystem ofta växer fram när forskaren 

lär känna innehållet i materialet. Många av elitidrottarna hade många saker gemensamt och 

författaren kunde se hur likheterna var många, men det fanns även många skillnader. 

 

Nedan går det att utläsa hur det gick till när det första temat växte fram. Med hjälp av 

nyckelord och nyckelfraser valde författaren att skapa ett tema om hur dessa 

tävlingsmänniskor vill prestera och vara perfekt genom kodning (Bryman, 2018; 

Sandelowski, 2000).  

 

Tabell 2. Exempel på hur ett av temana växte fram. 

Nyckelord/nyckelfraser Tema: 

tävlingsmänniska, klara av allt, blev för mycket, 

skulle vara världsklass, vara perfekt, perfekt 

verklighet, perfekta, strävan efter perfektion, allt 

skulle vara perfekt 

Att vara perfekt och prestera perfekt – 

tävlingsmänniska. 

 

På samma sätt som i det första temat skapades alla sju teman, dessa sju teman delades in i två 

huvudteman beroende på vad temat beskrev. De två första temana beskrev den allmänna 

bilden av elitidrottare, de resterande fem temana beskrev möjliga konsekvenser som kommer 

av att vara elitidrottare (se tabell 3). 
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Tabell 3. Tabell över de teman som växte fram. 
 

Teman 

Huvudtema 1 - Bilden av elitidrottare 

Att vara perfekt och prestera perfekt – tävlingsmänniska 

Osårbara elitidrottare – ”om du visar svaghet är du körd” 

Huvudtema 2 - Möjliga konsekvenser/följder av elitidrott 

Utbränd – ”gå in i väggen” 

Depression – ”ett mörker” 

Ätstörning 

Självmord!? 

Ångest – en kamp mot sina demoner 

 

 

6.7 Tillförlitlighet 

Istället för att använda begreppen reliabilitet och validitet kommer denna studie att använda 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet då dessa begrepp är mer anpassande för 

kvalitativ forskning (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008). Ett fjärde begrepp kommer 

också att förekomma som är bekräftelsebarhet. Dess fyra begrepp är på det engelska språket 

credibility (trovärdighet), dependability, (pålitlighet), transferability (överförbarhet) och 

confirmability (bekräftelsebarhet) och ger, enligt Bryman (2018) en bra bedömning av en 

kvalitativ studie. Denna studie sammanfattar dessa fyra begrepp med ordet tillförlitlighet 

precis som Bryman (2018) gör i sin bok. För att kunna hävda att en studie har en hög 

tillförlitlighet så krävs det att studiens genomförande sker på ett trovärdigt sätt, samt att detta 

genomförande tydligt beskrivs i metoddelen. Det krävs också att metodvalet är relevant för 

studiens syfte (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Denna studies metodval var textanalys där texterna inhämtades från internet (Malmö 

Universitet, 2011). De texter som hämtades in var intervjuer med elitidrottare som ansåg sig 

själva vara drabbade av psykisk ohälsa. Anledningen till att valet av metod var relevant var att 

det inte fanns tid och resurser att utföra intervjuerna med elitidrottarna själv. Eftersom det 

redan fanns intervjuer på internet blev en textanalys en naturlig väg att gå för att kunna 

besvara syftet med studien.  
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I denna studie beskrivs sökningen tydligt och det finns tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier som ökar tillförlitligheten. Forskaren valde en passande studiedesign samt 

ett passande urval och redogjorde varför dessa val gjordes. Forskningsprocessen genomfördes 

och beskrevs sanningsenligt och tydligt så att framtida läsare kan förstå alla steg i processen 

och på så sätt göra om samma studie. Författaren till denna studie strävade efter att vara 

transparent i alla steg i forskningsprocessen, från början till slut. 

 

I kvalitativ forskning handlar det ofta om forskarens egna tolkningar, därför är det viktigt att 

vara tydlig med när dessa tolkningar sker. Denna studie var tydlig med när författaren gjorde 

egna tolkningar av informationen och när det kunde finnas en tredje part som tolkade 

informationen, nämligen journalisterna som hade utfört intervjuerna med elitidrottarna. Att 

författaren var medveten om och tydlig med hur tolkningarna gjordes i studien ökar 

tillförlitligheten (Hassmén & Hassmén, 2008).   

 

6.8 Etiskt ställningstagande 

Att intervjua en människa med psykisk ohälsa i forskningssyfte kräver ett tillstånd, 

forskningen måste bli godkänd vid en etikprövning (Vetenskapsrådet, 2018). Dock krävdes 

det inget godkännande i denna studie då de intervjuade personerna redan godkänt sitt 

medverkande i SVT (personlig kommunikation med ordförande för forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle, 6 mars 2020). Denna studie använde sig av redan publicerade intervjuer 

eftersom det inte fanns tid att ansöka om ett tillstånd för forskning som rör människor. Det 

ska kommas ihåg att det alltid är forskarens ansvar att se till att forskningen som utförs är 

sanningsenlig, moralisk försvarbar och av god kvalitet (Codex, 2020). Det såg författaren till 

genom att vara transparant och ärlig genom hela forskningsprocessen genom att redogöra för 

alla steg i studien, som till exempel att tydligt visa hur sökningen i Retriver gick till. 

Författaren såg även till att använda så många citat som möjligt i resultatet för att ge en så 

sanningsenlig bild som möjligt av intervjuerna.  

 

Enligt Codex (2020) ska författaren skydda identiteten på de personer som deltar i studien, 

därför har författaren valt att använda fiktiva namn på elitidrottarna. Författaren har också valt 

att inte skriva ut vilken idrott elitidrottarna är aktiva inom. Andra uppgifter, så som citat och 

elitidrottarnas livssituationer, har författaren valt att skriva ut vilket kan betyda att 

elitidrottarnas identitet går att ta reda på. Dock vill författaren poängtera att elitidrottarna är 
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offentliga personer som har gett sitt godkännande till att bli publicerade i offentliga medier, 

därför anser författaren att det är försvarbart att använda elitidrottarnas citat och liknande.  

 

7. Resultat 

Resultaten i denna studie belyser den psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottare som har 

deltagit i intervjuer som var utförda av SVT under de senaste fyra åren. Intervjuerna skulle 

också vara publicerade på SVT:s hemsida i textformat. Resultatet redovisas i de teman som 

växte fram under analysprocessen. Studien kommer använda citaten så som journalisterna har 

skrivit dem. 

 

Alla elitidrottare som blivit intervjuade av SVT hade haft någon slags kontakt med psykisk 

ohälsa, enligt dem själva. Det som ska poängteras är att det var elitidrottarna själva som 

definierade att de hade depressioner, ätstörningar och ångest med mera. Det fanns inget 

läkarintyg eller liknande som kunde konfirmera elitidrottarnas psykiska ohälsa. Studien utgick 

ifrån att det som påstods i intervjuerna var korrekt, men det går inte att veta med säkerhet.  

 

7.1 Bilden av elitidrottare 

7.1.1 Att vara perfekt och prestera perfekt – tävlingsmänniska  

Några av intervjupersoner redogjorde för hur de ville vara perfekta och inte bara när det 

gällde deras elitidrott, de ville vara perfekta överallt hela tiden. De ville ha ett perfekt liv, en 

perfekt kropp och en perfekt elitidrottskarriär. Jagandet efter det perfekta var någonting som 

många nämnde. 

 

Det ständiga strävandet efter att alltid göra allt perfekt var något som Karl berättade om i sin 

intervju, han försökte vara perfekt men till slut inte gick, ”man är ju en tävlingsmänniska i 

alla lägen och ville klara allt på bästa sätt” sa han i intervjun. Jagandet efter det perfekta var 

även något som Hanna pratade om, hon berättade om hur det inte går att leva med en ständig 

känsla av att bara det perfekta duger. Hennes ord var ”det blir för mycket för en liten 

människa att bära”. Även Hampus vittnade i sin intervju om att allt ”blev för mycket” med 

att prestera både i idrotten och i övriga livet, precis som för Linnea. Linnea nämner i sin 

intervju hur hennes psykiska ohälsa började med stressen att hinna med allt och att hela tiden 

prestera på topp, både inom idrotten och skolan.  
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Hanna spekulerade själv i sin intervju att hennes psykiska ohälsa berodde på den pressen hon 

hade på sig själv, ”varje moment på varje träning skulle vara i världsklass” säger hon i 

intervjun. Den pressen Hanna la på sig själv ledde inte till något bra, hon berättar att hon till 

och med spelade bättre när hon kunde ha en mer avslappnad syn på livet. Om Hanna hade 

vetat det hon vet idag hade hon gjort allt annorlunda. Hon förklarade att om hon inte hade lagt 

den pressen på sig själv så hade hon kunnat njuta mer och kanske till och med åkt på semester 

någon gång. 

 

Pressen från samhället, genom sociala medier, var något som Elisabeth berättade om. Hon 

menade att samhället ställde krav på att hon skulle vara perfekt och det spelade ingen roll om 

det var hemma, i skolan eller på träning och tävling. Elisabeth beskrev det själv som ett 

maniskt beteende där hon till exempel alltid hade kliniskt rent hemma för att det skulle se 

perfekt ut. ”Allt skulle vara perfekt. Så hjärnan var påslagen 24/7 och det är tröttsamt, man 

orkar inte” berättade hon. En vardag som redan var krävande med elitsatsningen och skolan 

blev bara tyngre och tyngre för Elisabeth och hon beskriver själv att hon till slut inte orkade 

mer.  

 

Elitidrottarna beskriver alltså hur de både försöker vara perfekta och även prestera perfekt 

inom idrotten och i övriga delar av livet. De beskriver också hur den strävan leder till psykisk 

ohälsa. 

 

7.1.2 Osårbara elitidrottare – ”om du visar svaghet är du körd” 

Vissa av elitidrottarna vittnade om att de kände att det var svårt att prata om sin psykiska 

ohälsa i idrottsmiljön. Både Hampus och Niklas uttryckte hur svårt de tyckte att det var att 

visa och prata om sina psykiska problem. De menade att det finns en bild av att en 

elitidrottare, som dessutom är man, ska klara av allt utan att känna efter. En annan 

intervjuperson som också pratade om hur elitidrottare förväntas prestera var Gustav (SVT, 

2020). Han menade att om en elitidrottare berättar om sin psykiska ohälsa så påverkas 

elitidrottarens karriär negativt. ”Om du visar svaghet är du körd” säger Gustav. Dock så 

kände Gustav att det blev bättre när han hade berättat om hur han mådde och när han fick 

hjälp. Han berättade också om hur han önskar att fler vågar berätta och söka hjälp innan det är 

för sent. 
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I detta tema vittnar elitidrottarna om hur de påverkas av bilden som finns av att elitidrottare 

inte ska må dåligt eller drabbas av psykisk ohälsa. De berättar om hur de länge inte vågade 

prata öppet om hur de mådde på grund av att de var oroliga för hur omgivningen skulle 

reagera. 

 

7.2 Möjliga konsekvenser/följder av elitidrott 

7.2.1 Utbränd – ”gå in i väggen” 

Viljan att vara perfekt ledde till utbrändhet för många av intervjupersonerna. Karl berättar hur 

han tappade all energi. Han orkade inte träna och jobba vilket ledde till en långvarig 

sjukskrivning. ”Det var så illa att så fort jag lyckades kliva upp på morgonen så längtade jag 

bara efter att få gå och lägga mig” berättade Karl och fortsätter med att förklara hur det 

började med långvariga förkylningar och hur ångesten och utbrändheten kröp sig på.  

 

Hampus beskriver också hur orken och energin tog slut. ”Jag kunde inte gå runt huset” 

berättade Hampus i sin intervju och förklarade också hur allt började med huvudvärk som 

bara blev värre och värre. Han tyckte att det var väldigt jobbigt att han inte kunde vara den 

pappa som han ville vara. Elisabeth vittnade även hon om hur energin tog slut på grund av sin 

psykiska ohälsa .  

 

Martin förklarar i sin intervju att han kände sig utbränd vilket ledde till att han kände sig 

omotiverad, han berättade också om att han har fått ändra på sitt tankesätt för att inte bli 

utbränd igen. ”Tidigare var det bara fullt ös, nu tänker jag mer långsiktigt” säger Martin och 

fortsätter sen och förklarar att det psykiska är lika viktigt som det fysiska men att det är svårt 

att hitta balansen när man är elitidrottare och allt handlar om att prestera. 

 

All press som elitidrottarna beskriver att de känner ledde till att deras energi tog slut vilket 

ledde till utbrändhet.  

 

7.2.2 Depression – ”ett mörker” 

Många av intervjupersonerna pratade om depression som en stor del av deras psykiska ohälsa. 

Karl, som tidigare berättade om hur han knappt ville kliva upp ur sängen, säger att hans 

psykiska ohälsa till slut ledde in i en depression med en lång sjukskrivning.  
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Elisabeth nämnde inte ordet depression men berättade om hur hon inte orkade mer och var 

tvungen att söka hjälp för att kunna ta sig ur sin psykiska ohälsa. Inte heller Nina nämnde 

depression i sin intervju men hon beskrev att hennes psykiska ohälsa gick så långt att även 

hon inte orkade mer. Hampus, som inte heller nämner ordet depression, berättade i sin 

intervju att han var tvungen att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. 

 

Niklas berättade om sin psykiska ohälsa i två intervjuer där han beskriver det som ett mörker 

(SVT, 2019 c och d). Han nämnde alltså inte ordet depression, men berättade om hur han 

länge hade brottats med psykisk ohälsa. Niklas återgav i sin intervju hur svårt han tyckte att 

det var att utöva sin elitidrott samtidigt som han bar på sitt mörker, som han kallade det. 

Hanna pratade också om ett mörker i sin intervju. Det påpekades i hennes intervju att hon 

hade en brist av B12 i kroppen som kan leda till depression, vilket det gjorde i hennes fall. 

Hon säger själv att hon mins det som en väldigt mörk tid i hennes liv.  

 

Linnea led även hon av en depression som i hennes fall kan ha börjat med en skada. Hon blev 

tvungen att söka hjälp men berättar att hon ännu inte har kommit ur sin depression. Hon 

förklarar också hur depressionen har påverkar hennes motivation till att träna och tävla, men 

hon berättar också att hon ändå fortsätter på grund av att hon vill visa att hon fortfarande kan. 

”Jag vet inte vad det är som driver mig riktigt, men det är väl tanken på att jag kan, fast det 

inte alltid är så lätt att ta sig till träningarna” säger Linnea i intervjun. Josefin berättade i sin 

intervju om hur hon länge hade kämpat mot en svår depression och hon förklarade hur hennes 

idrott inte betydde någonting för henne när depressionen var som allra mörkast. 

 

Fanny berättade om en annan sida av myntet, hon ansåg att hennes elitidrott kunde hjälpa 

henne ur depressionen. I hennes intervju förklarade Fanny hur hon länge hade ”fajtats” med 

oro och depression och hur idrotten var en ventil. Hon tror också att hennes depression har 

hjälpt henne i sitt idrottande, ”jag tror att du måste ha något i dig som är jävligt mörkt för att 

kunna ha ett driv och att kunna sätta dig i utsatta situationer som fajter”.  

 

Även Gustav berättade om hur hans mående ibland hjälpte honom att prestera, dock så mådde 

han inte bra. Det framkom i Gustavs intervju att han har en bipolär sjukdom vilket innebär att 

han pendlar mellan mani och depression. ”Det sjuka var att när jag var manisk så var jag ofta 

en bra…” förklarade Gustav i sin intervju.  
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I detta tema beskriver elitidrottarna hur deras elitidrottande ledde till depressioner förutom i 

ett fall, Fanny, som redan hade en depression. Hen beskrev istället hur elitidrotten hjälpte 

henne i sin depression. 

 

7.2.3 Ätstörning 

Det har nämnts tidigare att Elisabeth kände press från samhället, genom sociala medier, att 

hon var tvungen att vara perfekt. I hennes fall ledde detta till en ätstörning, ”jag åt alldeles 

för lite och tränade för mycket”. Hon förklarade hur det började med att hon påverkades av 

sociala medier där hon ständigt matades med perfekta bilder, perfekta kroppar och perfekta liv 

och det ledde till kroppshets. Hon beskrev det med egna ord som att ”det var där det började. 

Men ser perfekta grejer på sociala medier och tror att det är så – och sen till slut blir det en 

slags verklighet, att alla andra har det så bra och varför ser inte jag sådär ut eller varför är 

jag inte sådär stark eller har ett sånt perfekt liv”.  

 

Fanny, som fick hjälp av sin idrott för att orka med sin depression, berättade i sin intervju att 

hennes elitidrottande påverkar henne negativt också. Det hon syftade på då var att hon måste 

gå ner i vikt inför hennes matcher för att kunna väga in i hennes viktklass. ”Det är inte 

konstigt att det påverkar en psykiskt. Det tror jag det gör för de flesta, även om man inte 

pratar om det. Det blev jobbigt för mig att ”cutta” vikt inför matcher” förklarade Fanny som 

anser att detta är ett problem med idrotter där vikten är i fokus. 

 

Nina var elva år när hennes liv togs över av tankar om kost och mat. Anledningen till att hon 

ville gå ner i vikt var att hon såg ett samband mellan att vara lätt i kroppen och prestera bra. 

Nina trodde att hon var tvungen att gå ner i vikt för att kunna prestera bättre vilket ledde till 

att hon blev väldigt sjuk i anorexia. Nina trodde själv att även förebilderna inom hennes idrott 

påverkade henne, ”om man vill bli bäst så kollar man ju på de bästa, de påverkar ju en” sa 

hon och fortsatte att berätta att hon nu är medveten om att det inte bara är de lättaste 

elitidrottarna som presterar. Nina tar de bästa norska elitidrottarna inom hennes idrott som 

exempel, ”tar man till exempel … och … så är ju de väldigt olika byggda, men de presterar ju 

ungefär på samma nivå, det är viktigt att komma ihåg”. 

 

I Josefins intervjuer berättade hon om sin depression som ledde till en ätstörning. ”Stress är 

ganska respektingivande, du visar att du jobbar för någonting, du är driven. Men när det 

tippar över till att man inte har kontroll över sig själv” förklarade Josefin i en av hennes 
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intervjuer. Hennes driv tippade över i för mycket stress som i sin tur ledde till hetsätning och 

sedan intag av laxermedel för att få ut maten igen. Josefin berättade om hur hon skämdes för 

mycket för att våga berätta om sin ätstörning tidigare, ”En ätstörning var i mitt fall ännu mer 

tabu att prata om än en depression. Vem kunde tro att en professionell idrottare inte kan 

kontrollera sin diet”. Hon kunde berätta om sin depression tidigare men ätstörningen var det 

svårare att prata om. Hon förklarade, ”jag började hetsäta 2015, det är tre år sedan. Jag 

började leva ett destruktivt liv en tid därefter. Hade jag känt mig bekväm med att prata om att 

jag hetsäter och sedan tar laxeringsmedel för att jag har så mycket ångest och måste bli av 

med det jag har ätit, hade jag varit bekväm med det då hade jag ju sagt det redan när jag 

började prata om min depression hösten 2016. Men jag höll det för mig själv”.  

 

Ätstörningen som beskrivs i detta avsnitt varierar sig mellan elitidrottarna men det 

gemensamma är att de känner att det är ett stort problem i deras idrottande.  

 

7.2.4 Självmord!? 

Att drabbas av självmordstankar och känslor av att inte orka eller vilja leva kan vara ett 

symptom på depression eller ätstörning. Det anses som väldigt allvarligt om det går så pass 

långt i den psykiska ohälsan så att personen drabbas av tankar på att ta sitt eget liv (1177 

Vårdguiden, 2017). Vissa av elitidrottarna nämner att de har tankar och/eller känslor av att 

inte orka mer. Detta kan tolkas som att de pratar om att de inte orkar leva. Dock har 

författaren valt att bara redovisa de som uttryckligen pratade om livet i detta tema.  

Nina beskrev att hon både led av depression och ätstörning och beskrev att när hon mådde 

som sämst ville hon knappt leva, hon sa att ”det var ett mörker och jag tappade allt 

självförtroende, jag ville knappt leva när jag var på botten”. Även Josefin kämpade med både 

depression och ätstörning, även hon berättade om självmordstankar som kom när det var som 

värst, ”jag hade en dödslängtan, men jag vågade inte ta livet av mig”. Gustav berättare om 

hur hans depression fick honom att inte vilja leva. Han sa i intervjun att han var nära att begå 

självmord, flera gånger, när han var som djupast i sin depression, ”tankarna på att avsluta 

allt… det var riktigt nära”. 

 

Vissa av elitidrottarna var tydliga med att de haft känslor eller tankar om att ta sitt eget liv 

medan andra uttryckte det mer subtilt där det kunde gå att tolka som att det var självmord de 

menade. 
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7.2,5 Ångest – en kamp mot sina demoner 

Ångest var något som nämndes många gånger i de olika intervjuerna och blev därför ett eget 

tema. Ångesten tas upp på olika sätt i de olika intervjuerna och var ofta en del av någon annan 

typ av psykisk ohälsa och kan därför vara svår att skilja från till exempel elitidrottarens 

depression eller ätstörning. 

 

Alexander Öhgrens beskrivning av hur svårt det var att kliva upp ur sängen på morgonen 

berodde på ångest enligt honom själv. Fannys kamp mot sin psykiska ohälsa innehöll även 

den en kamp mot ångest. En kamp mot någonting som fanns i hennes huvud. Hon berättar hur 

hon ville ”bevisa för sig själv att man är större än sin ångest och sina demoner”. Även 

Josefin pratade om ångest i sina intervjuer. Hon berättade om hur hon hetsåt och sedan tog 

laxermedel för att dämpa sin ångest. Hon pratade också om hur hon inte kunde äta mat utan 

att få ångest men att hon nu har fått hjälp genom både terapi och medicin .  

 

Linnea nämnde inte ordet ångest i sin intervju, däremot pratade hon om tvångstankar som är 

en typ av ångest (1177 vårdguiden, 2018). I hennes intervju skrivs det om hur hon rasade från 

stjärnglans till depression och tvångstankar. Linnea berättade i sin intervju om sina 

tvångstankar och tvångshandlingar och om hur de fortfarande är kvar. ”När jag går till bilen 

kan jag tänka att det sitter någon där” berättade Linnea som också har spelat i en videoblogg 

vid namn ”livet är skit ibland”. 

 

Både Hampus och Gustav berättade också om ångest i deras intervjuer. Hampus ångest gjorde 

så att han inte kunde gå ur huset, Gustav kände att ångesten var så tung att han blev tvungen 

att självmedicinera med alkohol. Det var innan Gustav hade blivit diagnostiserad med bipolär 

sjukdom. Han blev även diagnostiserad med ADHD och posttraumatiskt stressyndrom och 

dessutom skulle han prestera i världsklass. Hans ångest blev så påtaglig att han en gång var 

tvungen avbyta en match, Gustav fick panikångest i periodpausen mellan andra och tredje 

perioden och var tvungen att åka hem. Hans lösning för att dämpa ångesten blev alkohol, ”jag 

drack för att dämpa min ångest. När jag söp lugnade jag ner mig. Det var det enda jag kände 

till. Det var det enda som fick mig att må bra”.  

 

Elitidrottarna beskriver hur ångesten blev ett problem i deras vardag och hur jobbigt det var 

att känna denna ångest. Vissa pratade om hur de gjorde för att dämpa ångesten och andra 

pratade om hur ångesten påverkade dem. 
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8. Diskussion 

Elitidrottare ses ofta som supermänniskor som har till uppgift att prestera och vinna medaljer 

till vilket pris som helst. Men medaljen har en baksida och den kan bland annat visa sig i form 

av psykisk ohälsa (Souter et al., 2018; Åkesdotter, 2019). Syftet med studien var att belysa 

svenska elitidrottares psykiska ohälsa. Studiens resultat visar till stor del att de svenska 

elitidrottarnas psykiska hälsa påverkas av pressen som kommer av att vara elitidrottare. 

Resultatet visar även på andra saker, så som till exempel att elitidrotten kan hjälpa personer ur 

sin psykiska ohälsa. Elitidrottens effekter är komplexa och går inte att förstå helt med hjälp av 

denna studie, de flesta, av de elitidrottare som förekommer i denna studie, pratade om de 

negativa effekterna på den psykiska hälsan som kommer med elitidrottande. 

 

Nedan följer en resultatdiskussion där författaren reflekterar och diskuterar de olika resultaten 

i studien utifrån studiens bakgrund. Efter det följer en metoddiskussion. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Elitidrotten är viktig i Sveriges samhälle, den sammanför och förenar människor som sitter på 

arenor och framför TV-apparater och hejar på dessa elitidrottare som utför magnifika 

prestationer (Riksidrottsförbundet, 2019 b). I Sverige utgör elitidrotten en väldigt liten del av 

landets idrottsrörelse men den är ändå väldigt viktig. Det är elitidrotten som inspirerar och 

motiverar. Det är elitidrottarna som blir hjältar, förebilder och idoler och det är bland annat 

tack vare elitidrotten som barn i samhället håller sig fysiskt aktiva vilket på sikt bidrar till 

bättre hälsa (GIH, 2014; Riksidrottsförbundet, 2019 a).  

 

Elitidrottare har länge hållit alla känslor inom sig, vilket har gjort att samhället har glömt att 

elitidrottare trots allt bara är människor (Souter m.fl., 2018). Faktum är att elitidrottare är 

människor av kött och blod som har känslor precis som alla andra. På senare tid har fler och 

fler elitidrottare vågat berätta om sina känslor vilket ha lett till att samhället nu har förstått att 

detta är ett problem (Åkesdotter m.fl., 2019). Elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa i större 

utsträckning än den övriga populationen i samhället (Centrum för idrottsforskning, 2016; 

Åkesdotter m.fl., 2019). Denna studie visar att svenska elitidrottare drabbas av allt från 

depressioner, ätstörningar, ångest och tvångshandlingar. Författaren tycker sig se en röd tråd i 

resultatet, nämligen perfektionistiska drag hos elitidrottarna. 
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Tidigare studier visar att bilden av elitidrottare varit att de är supermänniskor som ska klara 

allt (Centrum för idrottsforskning, 2016; Souter m.fl., 2018), den känslan säger sig vissa av 

elitidrottarna i denna studie också ha. Gustav säger till exempel i sin intervju att man som 

elitidrottare inom hans idrott är ”körd” om man visar svaghet, man ska vara perfekt som 

elitidrottare. Med att visa sin svaghet menar Gustav att berätta om sin psykiska ohälsa, hans 

känsla var alltså att han skulle förlora på att berätta om sin psykiska ohälsa. Det finns många 

studier som påpekar att elitidrottare inte vågar prata om sin psykiska ohälsa och inte heller 

söka nödvändig hjälp (Centrum för idrottsforskning, 2016; Golding m.fl., 2017; Gustafsson 

m.fl., 2017; Porsteinsdóttir m.fl., 2019; Souter m.fl., 2018; Åkesdotter m.fl., 2019). 

Depression är en vanlig form av psykisk ohälsa och flera av elitidrottarna beskriver 

symptomen för detta men de nämner inte ordet depression. Elisabeth, Nina och Hampus 

beskrev i sina intervjuer hur de inte orkade mer och hur det fick söka hjälp för sin psykiska 

ohälsa, men ordet depression förekom inte någonstans i deras intervjuer. Anledningen till 

detta kan vara att de fortfarande känner någon form av skam över hur de mår. Eller så är det 

så att de helt enkelt inte har fått en depressionsdiagnos. Ett tredje alternativ kan vara att de 

berättade för journalisten om sin depression men att denne journalist valde att inte skriva ut 

det. Författaren tror att det handlar om skammen och inte att det är journalisten som har valt 

bort ordet. Det finns fortfarande en stigmatisering och en bild av att elitidrottare ska vara 

osårbara (Centrum för idrottsforskning, 2016; Golding m.fl., 2017; Gustafsson m.fl., 2017; 

Porsteinsdóttir m.fl., 2019; Souter m.fl., 2018; Åkesdotter m.fl., 2019).  

 

En som däremot använder ordet depression är Gustav, hans psykiska ohälsa blev så dåligt att 

han drabbades av depression och självmordstankar till den grad att han blev tvungen att söka 

hjälp. När Gustav till slut vågade berätta möttes han istället av förståelse, från både 

idrottsvärlden och övriga samhället. Den förståelsen visar på att samhället kanske är redo för 

att förstå att elitidrottare inte är osårbara. Gustav säger också att han önskar att fler vågar söka 

hjälp innan det blir för sent. Med ”att det blir för sent” tror författaren att han menar innan 

hans strävan mot det perfekta leder något misslyckande, som därefter leder till depression och 

självmordstankar som i sin tur kan leda till självmord. 

 

En av elitidrottarna, Fanny, beskrev en annan sida av elitidrotten. Hon beskrev det som att 

hennes elitidrott hjälpte henne i sin depression, men hon beskrev också att hennes 

viktfokusering, som var en annan del av hennes psykiska ohälsa, tog mycket energi. Detta då 

hon var tvungen att äta och träna ”perfekt” för att kunna väga in till tävlingar. Fastän Fanny 
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beskriver hur elitidrott kan vara positiv landar det ändå i att hennes elitidrottande påverkar 

hennes mående negativt eftersom det finns en viktfokusering i hennes idrott. Hon som redan 

är skör i sin depression kanske också blir mer sårbar av denna fokusering på att gå ner i vikt, 

äta rätt och träna rätt. Författaren tror att Fanny kan utveckla en ätstörning till följd av 

viktfokuseringen som hon berättar om. Dels är hon redan deprimerad, vilket författaren anser 

gör henne mer sårbar, dels är det vanligt att elitidrottare som tävlar inom idrotter som har 

viktklasser drabbas av ätstörningar (UR, 2017). 

 

Precis som Gustav berättar Niklas och Hampus om hur svårt det är att prata om sin psykiska 

ohälsa när man är elitidrottare. Denna bild, av att elitidrottare ska vara supermänniskor, har 

byggts upp under en lång tid men författaren anser att det är bra att fler och fler vågar dela 

med sig av sina innersta känslor. På det sättet kan bilden av dessa ”supermänniskor” kanske 

ändras och det kan bli mer accepterat att även elitidrottare har känslor och att de inte är 

perfekta. Det kanske också föds en ny förståelse om hur jobbigt och pressat liv dessa 

elitidrottare har som alltid måste vara bäst och prestera ”perfekt”. Den pressen på sig själva 

kanske inte resterande befolkningen har. Om en person till exempel tar en lite längre lunch på 

jobbet, eller glömmer att ringa det där telefonsamtalet, kommer inte andra att döma personen 

på samma sätt som om en elitidrottare skippar ett träningspass och därför inte vinner SM som 

den alltid brukar göra.  

 

Som vi ser i resultatet har den psykiska ohälsan hos elitidrottarna lett så långt som till 

självmordstankar hos vissa av dem. Gustav säger till och med att han varit nära att ta sitt liv 

flera gånger. Och många av de andra uttrycker att de inte orkar mer. Nina och Josefin säger 

båda två att de kom så långt i sin psykiska ohälsa att de inte ville leva. Återigen tror 

författaren att det kan vara perfektionistiska tankar som kan ligga till grund för Ninas och 

Josefin psykiska ohälsa. Om vi tillsammans i samhället kan förändra bilden av att elitidrottare 

ska vara osårbara och perfekta tror författaren att det kommer kunna rädda människors liv.  

 

Men är det verkligen dåligt att alltid sträva mot att vara perfekt? Att sträva mot perfektion är 

något som de flesta elitidrottare har gemensamt, Hassmén m.fl. (2003) menar till och med att 

det är nödvändigt att ha perfektionismen i sig som elitidrottare. Vem som helst kan kanske 

inte bli elitidrottare eftersom alla inte kan eller vill sträva efter perfektion hela tiden. Om vi 

tittar på intervjuerna kan vi också se att vissa elitidrottare ångrar att de aldrig blev ”nöjda”, 

utan att det alltid kunde presteras lite bättre. Hanna, som har varit utsedd till världens bästa i 
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sin idrott, lyckades bättre när hon lärde sig att slappna av. Hanna hade satt upp som mål att 

göra varje moment på varje träning i världsklass, det målet är som upplagt för att misslyckas 

eftersom det är på gränsen till omöjligt att ens göra ett moment perfekt. Det blev till slut för 

mycket press för att Hanna skulle klara av det, hon var tvungen att be om hjälp för att försöka 

släppa perfektionismen. Precis som Solstad m.fl. (2019) skriver så påverkades Hanna negativt 

av sin perfektionism, hon presterade till och med bättre när hon släppte den. Så stämmer det 

som Hassmén m.fl. (2003) påpekar i sin bok, att elitidrottare med fördel ska ha 

perfektionistiska drag?  

 

Det var inte bara Hanna som pratade om att hennes strävan efter perfektion var dålig för 

henne. Även Karl, Linnea och Elisabeth gav sina skildringar av hur perfektionismen kröp sig 

på i alla delar av deras liv. Elisabeth beskrev det som att hennes hjärna var påslagen 24 

timmar om dygnet och Karl berättade hur tävlingsmänniskan i honom ville klara allt på bästa 

möjliga sätt hela tiden. Inte heller för dessa elitidrottare tjänade perfektionismen dem. De 

orkade till slut inte prestera alls. Så då kommer frågan återigen, är det egentligen till fördel för 

elitidrottare att ha perfektionistiska drag?  

 

Fler och fler elitidrottare berättar öppet om sin psykiska ohälsa, men enligt Josefin är det mer 

accepterat att ha en depression än att ha en ätstörning. Enligt henne rankas alltså ätstörning 

som mer tabu och är ett mer stigmatiserat ämne än till exempel depression, detta bekräftade 

Kenttä i sin föreläsning om elitidrottare och ätstörningar (UR, 2017). Josefins citat ”vem 

kunde tro att en professionell idrottare inte kan kontrollera sin diet” är väldigt talande. 

Josefin menar alltså att samhället inte förstår att elitidrottare, vars jobb i mångt och mycket 

består av att bygga upp sina kroppar med hjälp av träning, bra kost och vila, inte kan 

kontrollera sitt kaloriintag. Då är vi tillbaka i hur samhället ser på elitidrottare, att de ska vara 

presterande robotar med perfekta atletiska kroppar utan problem och känslor (Centrum för 

idrottsforskning, 2016; Golding m.fl., 2017; Gustafsson m.fl., 2017; Porsteinsdóttir m.fl., 

2019; Souter m.fl., 2018; Åkesdotter m.fl., 2019). Samhällets acceptans om att elitidrottare 

kan drabbas av depression har alltså kommit längre än acceptansen om att de kan drabbas av 

ätstörningar enligt Josefin. 

 

Det kan anses som intressant att Åkesdotter m.fl. (2019) påstår att fler och fler vågar öppna 

sig om sin psykiska ohälsa när ätstörningar fortfarande är ett stigmatiserat ämne enligt 

Josefin. Även Collins m.fl. (2018) påstår i sin studie är stigmatiseringen kring elitidrottare och 
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psykisk ohälsa är på väg bort, men hur är det då med ätstörningar och den tabu som Josefin 

pratade om i sin intervju? Enligt Svensk psykiatri (2015) går det inte att veta hur många som 

är drabbade av ätstörningar i Sverige då mörkertalet är stort på grund av att det är så 

skamfyllt. De som har en ätstörning skäms för mycket, den skammen kanske till och med är 

större för elitidrottare, som enligt samhället ska vara perfekta, ha perfekta kroppar och inte ha 

några känslor. Har vi inte kommit så långt i utvecklingen som Åkesdotter m.fl. (2019) påstår, 

vågar verkligen elitidrottare vara ärliga med hur de mår? 

 

Nina delade med sig av hur hon tittade på sina förebilder, som var smala, och märkte att hon 

presterade bättre när hon gick ner i vikt, till en början i alla fall. Hon menar att många av de 

bästa inom hennes idrott är smala, vilket kan stämma. Men hon påpekar också att det finns 

elitidrottare inom hennes idrott som är muskulösa och ändå presterar på topp. Nina berättade 

att hon fick problem med sin ätstörning redan som elvaåring. Hon trodde att hon var tvungen 

att vara smal och lätt i kroppen för att bli bättre, detta är något som många elitidrottare också 

känner (UR, 2017). Många unga som håller på med idrotter där det kan vara positivt att vara 

lätt i kroppen kan alltså drabbas av ätstörningar, Nina är ett exempel på det. Frågan är hur 

dagens ungdomar påverkas av att eliten är smala? Det är förståeligt att unga människor ser 

upp till och tar efter det de ser på TV och på olika tävlingar, men det är väldigt sorgligt om 

det ska leda till ätstörningar och depression. Elitidrott är skoningslöst på det sättet när 

elitidrottare är beredda att göra vad som helst för att bli bättre, till och med svälta sig själv. 

Att elitidrottare pressar sig så hårt för att bli bättre och för att vinna kan ha ett samband med 

både teorin om rädslan att förlora och perfektionism.  

 

Enligt Hassmén m.fl. (2003) föder perfektionism en överdriven rädsla att misslyckas, vilket 

kan likställas med teorin fear of failure. Fear of failure är starkt förknippat med dåligt 

självförtroende, dålig självkänsla och en allmän rädsla för att misslyckas (Fifer m.fl., 2007). 

Ingen av idrottarna nämner uttrycket ”rädd att förlora” men många av citaten handlar om hur 

de vill prestera perfekt vilket leder till en rädsla att förlora och misslyckas (Hassmén m.fl., 

2003). Många berättade om att de kände en stress att klara av allt. Till exempel så pratade 

Linnea om stressen att hinna med allt i vardagen, från träning till att sköta om hemmet, och 

Elisabeth kände press utifrån, främst från sociala medier, att vara perfekt på alla plan. Det kan 

ha varit så att den stressen började i en rädsla att förlora, en rädsla att misslyckas. Kanske en 

rädsla att misslyckas med att vara elitidrottare men även en rädsla att misslyckas som 

människa, eftersom det även tog sig uttryck i övriga delar av livet.  
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Alla elitidrottare drabbas inte av psykisk ohälsa men enligt Åkesdotter m.fl. (2019) kan de 

vara uppåt 50 procent av alla elitidrottare som någon gång drabbas av det, vilket är betydligt 

fler än i övriga samhället. Frågan är bara om alla som drabbas av psykisk ohälsa har vågat 

berätta om det och vågat söka den hjälpen de behöver? Mycket pekar på att det finns ett 

mörkertal eftersom det fortfarande finns en bild av att elitidrottare ska vara osårbara 

vinnarskallar som dessutom ska klara av allt och prestera på topp hela tiden. Många av 

elitidrottarna, vars intervjuer är med i denna studie, har stora problem på grund av sin 

psykiska ohälsa. De pratar både om självmordstankar och hur de tappade lusten att leva. 

Josefin, Gustav, och Nina uttalar tydligt i sina intervjuer att de drabbades av känslor av att 

inte vilja leva. Även vissa andra av elitidrottarna uttryckte att det blev för mycket och hur det 

inte orkade mer, som till exempel Hampus, Hanna, Elisabeth och Linnea. Om man studerar 

deras intervjuer går det att upptäcka att deras driv mot att bli bäst var en stor del i att de 

hamnade i dessa känslor av att inte vilja leva och inte orka mer. De ville prestera, bli bäst och 

vinna och ingenting skulle få hindra dem. De försökte att nå fram till de där perfekta 

prestationerna men deras psykiska hälsa sa ifrån med ångest, depressioner, ätstörningar och 

självmordstankar.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att elitidrottarnas psykiska ohälsa uttrycker sig på olika sätt 

för de olika elitidrottarna. Det visade sig också att den psykiska ohälsan ofta blir ett problem 

för elitidrottarna i fråga. Vissa av elitidrottarna kunde inte träna och tävla, någon av dem var 

tvungen att sjukskriva sig och vissa av dem gick in i så djupa depressioner att de drabbades av 

självmordstankar. Syftet med studien var att belysa den psykiska ohälsan hos de svenska 

elitidrottare som blivit intervjuade av SVT om sin psykiska ohälsa under de senaste fyra åren 

och det kan fastslås att den psykiska ohälsan upplevs som ett problem för de elitidrottare som 

förekommer i denna studie. De beskriver hur deras strävan efter perfektion i alla delar av 

deras liv ledde till depressioner, ätstörningar, ångest och självmordstankar. Det framkom även 

att elitidrottarna kände av samhällets bild, av att de ska vara perfekta och osårbara, vilket 

ledde till att elitidrottarna först inte ville berätta om sin psykiska ohälsa i rädsla för hur 

omgivningen skulle reagera. 
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8.2 Metoddiskussion  

8.2.1 Metodval och studiedesign 

Fördelen med en textanalys, som användes i denna studie, var att intervjuerna med 

elitidrottarna redan fanns där ute på internet, redo att analyseras. Därmed sparades tid, både 

den tid det skulle ha tagit att intervjua och transkribera men också den tiden som det skull ha 

tagit att ansöka om en etisk prövning. En annan fördel var att elitidrottarna redan hade 

godkänt sitt medverkande i en intervju som dessutom var offentligt publicerad. De hade också 

själva valt att gå ut med sin psykiska ohälsa vilket kan ha bidragit till en mer öppen och ärlig 

intervju.  

 

En nackdel med att inte utföra intervjuerna själv var att det inte gick att bestämma vilka frågor 

som elitidrottarna skulle svara på, och därmed gick det inte heller att ställa några djupgående 

följdfrågor (Bryman, 2018). En annan nackdel med att använda internet, för att inhämta 

materialet, är att internet förändras hela tiden. Hemsidor kan förändras och till och med 

försvinna vilket skulle innebära elitidrottarnas intervjuer kan försvinna och det skulle 

försämra tillförlitligheten (Berg, 2015; Bryman, 2018). 

 

8.2.2 Urval och datainsamling 

Urvalet i denna studie utgick från ett antal inklusions- och exklusionskriterier (se tabell 1). 

Dessa kriterier byggde på syftet med studien, därmed blev urvalet elitidrottare som själva 

ansåg sig vara drabbad av psykisk ohälsa och valt att delta i en intervju med SVT, som är ett 

public service-företag som ska förhålla sig neutrala och opartiska (SVT, 2020 e). Antalet 

elitidrottare som uppfyllde kriterierna var 11, vilket är tillräckligt många om detta hade varit 

en intervjustudie. Dock var inte detta en intervjustudie vilket betydde att längden på 

intervjuerna inte gick att påverka. Vissa intervjuer var så korta att de bara bestod av drygt 260 

ord, andra intervjuer var betydligt längre och vissa personer hade blivit intervjuade flera 

gånger vilket resulterade i fler ord att analysera. Det som ändå pekar på en fördel med 

publicerade intervjuer är att journalisterna förmodligen bara har tagit med det väsentliga, 

vilket betyder att 260 ord kan innehålla ”matnyttigt” resultat. Men återigen så kan det även 

vara så att journalisterna har tolkat elitidrottarna fel och/eller tagit bort delar av intervjuerna 

som de inte ansåg var relevanta för artikeln, men som kunde ha varit relevanta för denna 

studie. Citaten som används i denna studie kan med andra ord vara journalisternas ord och 

inte elitidrottarnas.  
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Datainsamlingen skedde i databasen Retriver som enligt SVT skulle ha alla SVT:s artiklar 

lagrat (Retriver, 2020). Anledningen till att Retriver användes var alltså att det var en bra 

databas för att komma åt SVT:s artiklar enligt SVT (personlig kommunikation, 21 februari 

2020). Valet som gjordes angående val av databas och val av ”mediekanal” gjordes utifrån det 

som beskrivs ovan, att SVT är ett public service-företag och att SVT rekommenderade 

Retriver som databas. Författaren var medveten om att intervjuerna med elitidrottarna var 

genomförda och skrivna av journalister på SVT, vilket betyder att det inte gick att veta med 

säkerhet om det var elitidrottarna egna ord eller om journalisterna hade gjort egna tolkningar. 

De citat som användes i studien skrevs som att det var elitidrottarnas egna ord för att göra det 

enkelt för läsaren. Det kan ha varit så att SVT journalister tolkade och ändrade citaten på ett 

sådant sätt så att betydelsen och innehållet ändrades. Om journalisterna ändrade innehållet i 

intervjuerna för att höja underhållningsvärdet, vilket SVT inte ska göra enligt deras riktlinjer 

(SVT, 2020), skulle hela resultat- och diskussionsdelen av denna studies trovärdighet sänkas.   

 

8.2.3 Databearbetning och analys 

Författaren anser att de teman som togs fram i denna studie, med hjälp av kodning, 

representerar alla ämnen som elitidrottarna berörde i sina intervjuer på ett bra sätt. Kodningen 

kunde kanske ha sett ut på ett lite annorlunda vis om någon annan hade utfört den, men i stora 

drag tror författaren att resultatet hade sett ut på ett liknande sätt oavsett vem som hade utfört 

kodningen. 

 

8.2.4 Tillförlitligheten 

Tillförlitligheten i denna studie granskas med hjälp av de fyra begreppen credibility 

(trovärdighet), dependability, (pålitlighet), transferability (överförbarhet) och confirmability 

(en möjlighet att styrka och konfirmera). Om en kvalitativ studie kan säga sig ha lyckats med 

dessa begrepp har studien i fråga en bra tillförlitlighet (Bryman, 2018). Trovärdigheten i 

denna studie höjs av att elitidrottarna har gått ut med sina riktiga namn, detta visar också att 

vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa. Antalet elitidrottare i denna studie, elva, är 

något för få för att trovärdigheten och pålitligheten ska vara helt tillfredställande (Bryman, 

2018).  Överförbarheten är god då redogörelsen för hur sökningen gick till är tydlig vilket 

innebär att vem som helst kan utföra en likadan sökning i Retriver och hitta samma intervjuer.  
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Denna studie använde sig av redan utförda intervjuer vilket innebar att innehållet i 

intervjuerna kan ha innehållit tolkningar av SVT:s journalister. Detta sänker tillförlitligheten 

eftersom författaren inte kunde kontrollera sanningshalten i intervjuerna med elitidrottarna.  

 

8.2.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes i denna studie handlade främst om att författaren ville 

försäkra sig om att hela studiens utförande skulle redovisas sanningsenligt, utan att 

undanhålla information. Författaren har försökt att på ett övertygande sätt beskriva alla 

delarna i studien på ett tydligt sätt för att öka trovärdigheten. Det är författarens ansvar att se 

till att studien är sanningsenlig, moralisk försvarbar och är av god kvalitet, det har författaren 

tagit ansvar för genom att vara tydlig, öppen och transparent samt genom att skriva en utförlig 

text (Codex, 2020).  

 

Codex (2020) säger också att forskare ska skydda identiteten på de personer som deltar i olika 

studier. Denna studie valde att använda elitidrottarnas citat och annan information som kan 

leda till att deras identitet inte är skyddad. Eftersom elitidrottarna, som hade blivit intervjuade 

av SVT, hade gett sitt godkännande till att bli publicerade behövde inte författaren till denna 

studie söka tillstånd, som annars krävs vid forskning som rör människor (Vetenskapsrådet, 

2018). Författaren anser att det är försvarbart att använda elitidrottarnas citat och annan 

relevant information eftersom de är offentliga personer som dessutom själva valt att gå ut 

offentligt med sin psykiska ohälsa. Det skulle kunna argumenteras för att författaren inte 

skulle ha skrivit ut citat och annan information för att bättre skydda elitidrottarnas identiteter, 

men då hade författaren behövt tagit bort så mycket relevant information att det hade blivit 

svårt att utföra någon analys av materialet. Med detta i åtanke anser författaren att materialet 

hade blivit för ”tunt” om elitidrottarnas identiteter skulle ha skyddats helt. 

 

9. Fortsatt forskning  

För att kunna utföra en större undersökning, eller till och med kunna undersöka underliggande 

orsaker till svenska elitidrottares psykiska ohälsa, skulle det behövas mer material. Med mer 

material menas fler intervjuer, längre intervjuer och med fler elitidrottare. Med en 

intervjustudie eller en enkätstudie skulle forskaren ha mer kontroll över vilket material som 

inhämtas och på det viset skulle forskaren kunna styra vilka frågor som elitidrottarna skulle 

svara på. Framtida studier skulle också med fördel utföras av fler än en person. På det viset 



 

31 

 

kan troligtvis resultatet diskuteras på ett djupare plan eftersom fler ögon kan titta på resultatet 

och tolka det på olika sätt. I denna studie var det vara ett par ögon och en hjärna som 

bearbetade resultatet vilket kan ha lett till en ensidig diskussion.  

 

10. Slutsats  

Syftet med studien var att belysa den psykiska ohälsan hos de svenska elitidrottare som blivit 

intervjuade av SVT angående sin psykiska ohälsa under de senaste fyra åren. Studien visade 

att de olika elitidrottarna hade drabbats av psykisk ohälsa på många olika sätt. Det som alla 

hade gemensamt var att de kände att den psykiska ohälsan var energikrävande och jobbig för 

dem. De flesta kände att de var tvungna att vara perfekta hela tiden inte bara i sin idrott utan 

också i alla aspekter av livet. Perfektionismen och rädslan att förlora var återkommande i 

många intervjuer.  

 

Elitidrottare är inte perfekta supermänniskor utan känslor, de är sårbara människor av kött och 

blod som också drabbas av utbrändhet, depression, ätstörningar, ångest och andra typer av 

psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har till och med visat sig drabba elitidrottare i större 

utsträckning än den övriga befolkningen i Sverige. De elitidrottarna om förekommer i denna 

studie kan inte representera alla elitidrottare. Denna studie kan dock, tillsammans med den 

tidigare forskningens resultat, visa på en någorlunda sanningsenlig bild av den psykiska 

ohälsan hos svenska elitidrottare. Slutsatsen blir alltså att den psykiska ohälsan är ett problem 

för de elitidrottare som nämns i studien, ett problem som har lett till bland annat ångest, 

depressioner, ätstörningar och självmordstankar. Stigmatiseringen omkring psykisk ohälsa 

hos elitidrottare håller på att försvinna och samhället börjar, med hjälp av intervjuer som 

dessa och kanske med hjälp av studier som denna, få se att elitidrottare inte är perfekta 

osårbara vinnarskallar utan känslor.  
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