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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där individen kan klara av vanliga 
påfrestningar, kan arbeta produktivt och bidra till samhället. Inom elitidrotten ställs det höga 
krav på individen vilket genererar stora fysiska och psykiska påfrestningar för individen. Det 
gör elitidrottare till en utsatt grupp för psykisk ohälsa och risktagande beteenden. 
Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa hos personer som utövar 
elitidrott. 
Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Artiklarna hämtades från Cinahl och PsycInfo. 
Litteraturöversikten är baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Både systematiska och 
osystematiska sökningar genomfördes vilket resulterade i tolv artiklar.  
Resultat: Erfarenheterna kring psykisk ohälsa hos elitidrottarna sammanfattades i tre teman: 
att leva upp till egna och andras förväntningar, bristande kunskap och stöd samt konsekvenser 
av psykisk ohälsa. Temat egna och andras förväntningar består av två subteman: att förändra 
sin identitet och att utsättas för stigmatisering.  
Konklusion: Den psykiska ohälsan inom elitidrotten ökar liksom den gör hos allmänheten i 
övrigt. Stigmatiseringen och bristen på kunskap kring psykisk ohälsa inom elitidrotten har 
visat sig vara stor. Det bör därför läggas mer resurser på utveckling och förbättring genom 
utbildning för att kunna ge bättre stöd till personer som drabbas av psykisk ohälsa inom 
elitidrotten.  
 
Nyckelord  
Bristande kunskap, elitidrottare, identitet psykisk ohälsa, stigmatisering. 
 
Abstract 

Background: Mental health is a state of well-being where the individual can cope with 
common stress, be able to work productively and to contribute to society. In the elite sport, 
there are high demands on the individual, which generates a great physical and mental stress 
in the individual. It makes elite athletes a vulnerable group for mental ill health and risk-
taking behaviors. 
Aim: The aim was to describe experiences of mental illness among people practicing elite 
sports. 
Method: A literature review was conducted. The articles were retrieved from the databases 
Cinahl and PsycInfo. The literature review was based on qualitative and quantitative articles. 
Both systematic and unsystematic searches were conducted, resulting in twelve articles. 
Results: The experiences of mental illness among the elite athletes were summarized in three 
themes: Living up to one's own and others' expectations, lack of knowledge and support, and 
consequences of mental illness. The theme, Living up to one's own and others' expectations 
consists of two sub-themes: to change ones identity and to be subjected to stigmatization.  
Conclusion: The mental illness in the elite sport increases as well as it does within the 
general population. The stigmatization as well as the lack of knowledge about mental illness 
within the elite sport have proved to be great. Therefore, it should be added more resources on 
education in order to be able to provide better support to people who suffer from mental 
illness in elite sports.  
 
Keywords  
Elite athletes, identity, lack of knowledge, mental illness, stigmatization.  
 
 



Innehållsförteckning 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

ELITIDROTTARE ....................................................................................................................... 1 
PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA .................................................................................................. 2 
PSYKISK OHÄLSA OCH ELITIDROTT…………………………………………………………...2 
STIGMATISERING INOM ELITIDROTT ........................................................................................ 3 
VÅRDVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV ......................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 5 
SYFTE ....................................................................................................................................... 5 
METOD ..................................................................................................................................... 5 

LITTERATURSÖKNING .............................................................................................................. 5 
URVAL .................................................................................................................................... 5 
ANALYS .................................................................................................................................. 6 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................................... 6 

RESULTAT .............................................................................................................................. 6 
LEVA UPP TILL EGNA OCH ANDRAS FÖRVÄNTNINGAR .............................................................. 6 
ATT FÖRÄNDRA SIN IDENTITET ................................................................................................ 7 
ATT UTSÄTTAS FÖR STIGMATISERING ......................................................................................... 7 
BRISTANDE KUNSKAP OCH STÖD ................................................................................................ 8 
KONSEKVENSER AV PSYKISK OHÄLSA INOM ELITIDROTTEN .................................................... 8 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 10 
METODDISKUSSION ............................................................................................................... 10 
RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................... 10 

KONKLUSION ...................................................................................................................... 12 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER ....................................................................................... 12 
FÖRSLAG TILL FORTSATT KUNSKAPSUTVECKLING ........................................... 13 
REFERENSER ....................................................................................................................... 14 

Bilaga I Sökstrategi, sökresultat och urval 
Bilaga II Sökmatris över utvalda artiklar 
Bilaga III Mall för kvalitetsgranskning av studie med kvalitativ metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1 
 

Inledning  
Enbart i Sverige så har cirka 30 procent av alla idrottare på elitnivå drabbats av psykisk ohälsa 
någon gång under sin aktiva karriär. Enligt Riksidrottsförbundets (2014) senaste statistiska 
undersökning om antal utövare inom idrotten i Sverige visade det sig att 3 185 000 personer 
var medlemmar i diverse idrottsföreningar och att 2 936 av dessa idrottare var aktiva i 
landslag i olika idrotter. Eftersom det är en stor del av befolkningen som utövar idrott i någon 
form kan det antas att några av dem någon gång under sin karriär drabbas av psykisk ohälsa. 
Inom elitidrotten är det mer acceptabelt med en fysisk skada än att drabbas av psykisk ohälsa. 
Vård av den fysiska hälsan har högre prioritet och vård riktad mot psykisk ohälsa är mer 
begränsad inom elitidrott. Detta kan vara en grund till att många av de elitidrottare som 
drabbas av psykisk ohälsa ofta avstår från att söka hjälp och istället lider i det tysta. 
Eftersom den fysiska hälsan prioriteras i högre utsträckning än den psykiska hälsan och att 
personer med psykisk ohälsa riskerar att stigmatiseras inom elitidrotten anser vi att detta är ett 
eftersatt problemområde. Därför avser denna studie att belysa området och öka kunskapen om 
psykisk ohälsa inom elitidrotten för att möjliggöra utvecklandet av insatser som främjar 
psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. 
 

Bakgrund 
Elitidrottare 
Elitidrottare som begrepp är svårdefinierat och det finns flera olika tolkningar där man drar 
gränsen för vem som ska klassas som elitidrottare eller inte. Riksidrottsförbundet (2019) 
använder sig i sina styrdokument av begreppen elitidrott samt elitidrottare men definierar inte 
vad begreppen innebär. De skriver dock att de själva hjälper och stödjer en elitidrottsatsning 
genom ekonomiskt stöd samt verksamhetsstöd och ger även en möjlighet att kombinera en 
elitidrottsatsning med eventuell utbildning. De skriver även att Riksidrottsförbundet strävar 
efter att ge svenska idrottare de allra bästa förutsättningarna för att nå världseliten i många 
idrotter. I en studie som MacArthur och North (2005) har gjort gällande elitidrott och 
prestation har de valt använda sig av; idrottare som har tävlat på hög nationell samt 
internationell nivå inom sina idrotter och definierat det som elitidrott. I den här studien 
definieras en elitidrottare som en person som är rankad högt i sin idrott och är aktiv i en hög 
division både nationellt som internationellt som exempelvis Zlatan Ibrahimovic, Charlotte 
Kalla och Peter Forsberg. Det kan vara både individuell idrott och lagidrott som avses, oavsett 
vilken idrottsgren det än gäller.  
 
Identiteten som elitidrottare skapar kan både ha positiva och negativa konsekvenser. Det 
positiva är att en stark atletisk identitet relateras till ett högre engagemang inom träning och 
målen man satt upp inom sin idrott. Dessutom kopplas idrottsidentiteten till positiva 
psykologiska resultat som ges från träning och goda prestationer, vilket i sin tur ger individen 
ökad självkänsla och självförtroende. De negativa aspekterna är att individen riskerar att 
utveckla en för stark identitet kopplat till sin idrott och att självkänslan då kan bli beroende av 
ens prestation. Konsekvensen blir att dåliga prestationer kan leda till att självkänsla och 
självförtroende försämras. Den starka idrottsidentiteten kan även leda till att individen har 
högre förväntningar på sig själv än allmänheten i övrigt och känner en större press för att 
lyckas vilket i sin tur genererar större risk för utbrändhet och psykisk ohälsa (Verkooijen, Van 
Hove & Giel Dik, 2012). 
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Psykisk hälsa och ohälsa 
World Health Organization (2014) beskriver begreppet psykisk hälsa som ett tillstånd av 
välbefinnande där individen kan klara av vanliga påfrestningar, kunna arbeta produktivt samt 
kunna bidra till samhället. Folkhälsomyndigheten (2017) menar att begreppet innefattar både 
individens upplevelse samt relationen mellan individen och det sociala sammanhang denne 
lever i. Sammanfattningsvis är psykisk hälsa alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa. 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som innefattar både psykiska besvär så som oro och 
nedstämdhet och allvarligare sjukdomstillstånd som är kliniskt definierade så som depression 
och olika ångestsyndrom (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 
I en rapport från Socialstyrelsen (2017) påvisas det att den psykiska ohälsan ökat med 70 % 
för unga vuxna (18–24 år) från 2006–2016 och att de är den grupp som löper störst risk för att 
drabbas av psykisk ohälsa. Diagnoserna som bidrar till ökningen är framförallt depression och 
olika ångestsyndrom. Socialstyrelsen hävdar att ökningen inte kommer att minska inom den 
närmaste framtiden på grund av att antalet nya sjukdomsfall ökar och tenderar att bli mer 
långvariga. Det finns inga givna svar på orsakerna till ökningen av den psykiska ohälsan, men 
enligt Socialstyrelsen (2017) kan det bland annat ha att göra med en ökad medvetenhet som 
medför att fler vågar berätta om sin problematik. En annan orsak som Socialstyrelsen (2017) 
tar upp är de ungas livsvillkor, vilket handlar om de miljöer dessa personer vistas i och 
inträdet i arbets- och vuxenlivet. Inom elitidrotten ställs det höga krav på individen vilket 
genererar stora fysiska och psykiska påfrestningar. Det gör elitidrottare till en utsatt grupp för 
psykisk ohälsa och risktagande beteenden. Det ska även påpekas att när elitidrottaren är i 
toppen av sin karriär överlappar det med den tidsperiod där psykisk ohälsa är som vanligast 
(18–24 år) (Rice, Purcell, De Silva, Mawren, Mcgorry & Parker, 2016). 
 
Psykisk ohälsa och elitidrott 
Idag finns det goda bevis på att fysisk aktivitet på motionsnivå främjar fysisk och psykisk 
hälsa. Det finns dock färre studier om forskning kring tävlings och elitidrottsinriktad träning 
och psykisk ohälsa. Rice et al., (2016) har gjort en del forskning kring överträning och 
ätstörningar där det har påvisats att det är upp till tio gånger så vanligt att en elitidrottare 
drabbas av ätstörningar än en person som inte utövar idrott på elitnivå. Enligt 
Idrottsforskningen (2016) är det mer än 30 procent av unga elitidrottare som berättar att de 
upplevt minst ett överträningssyndrom, så som utmattning, nedstämdhet och nedsatt 
prestationsförmåga. Några av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa för denna grupp är 
låg självkänsla, stark idrottsidentitet, skador och att man ofrivilligt fått avsluta sin karriär i 
förtid (Idrottsforskningen, 2016). 
 
Souter, Lewis och Serrant (2018) beskriver att elitidrottare har lättare för att drabbas av 
psykisk ohälsa jämfört med den generella befolkningen, vilket kan bero på de fysiska och 
psykiska krav som omgivningen och de själva har på att prestera. Elitidrottare kan vara mer 
utsatta för att utveckla depressiva symtom på grund av deras höga status och den extrema 
press de därmed utsätts för. Elitidrottsrelaterad stress kombinerat med exempelvis risktagande 
beteenden, flytt hemifrån samt ätstörningar kan även öka risken för att utveckla psykisk 
ohälsa. En av de största utmaningarna inom idrotten är att skapa en miljö där det är lika 
naturligt att prata om psykisk ohälsa och söka professionell hjälp som att söka vård för 
exempelvis ett skadat knä (Souter, Lewis & Serrant, 2018). Forskning visar att det finns olika 
faktorer som underlättar för elitidrottare att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt. Dessa 
faktorer är bland annat ett positivt bemötande och uppmuntran, tidigare erfarenheter från att få 
hjälp samt vikten av en stödjande attityd hos tränare och ledare (Idrottsforskningen, 2016). 
Moore et al,. (2018) beskriver att en stark mental hälsa är en stor resurs för idrottare i 
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förhållande till deras prestationer och utveckling. Samtidigt utsätts elitidrottare för fler 
mentala hälsoriskfaktorer än normalbefolkningen. Exempel på dessa faktorer är hög 
träningsbelastning, tuffa tävlingar samt en stressig livsstil. Statistik inom elitidrotten visar att 
den psykiska ohälsan hos elitidrottarnas växer, vilket kan vara ett samband med bland annat 
överträning och identitetskris. I Moore et al,. (2018) studie, som gjordes under en ettårsperiod, 
beskrivs att män inom elitidrotten löper 12% större risk att drabbas av psykisk ohälsa än icke 
elitidrottare. Bär och Markser (2013) beskriver att både hos vårdpersonal och hos allmänheten 
i övrigt har det antagits att förekomsten av psykisk ohälsa inom elitidrotten varit ytterst liten. 
Detta felaktiga antagande kan ha sina grunder kring uppfattningen som finns på elitidrottare, 
det vill säga att elitidrottare är psykiskt osårbara. Idrottarna själva har fått lära sig att vara 
tuffa, fokusera på prestationer och den fysiska hälsan, vilket har fått negativa konsekvenser 
för den psykiska hälsan. Björkman och Lundberg (2014) beskriver att personer med psykisk 
sjukdom blir stämplade och att de utsätts för nedvärdering, diskriminering och utstötning, 
vilket kan leda till uteslutning och statusförluster i samhället på individ- och gruppnivå.  
 
Stigmatisering inom elitidrott 
Goffman (2014) beskriver begreppet stigma som avsaknad av normerade egenskaper och 
kännetecken hos en människa. Han menar på att om en individ avviker från det normala så 
klassar samhället detta som onormalt och således blir individen stigmatiserad. Goffman 
(2014) skiljer på tre typer av stigma, de har att göra med individens kroppsliga 
missbildningar, individens personliga karaktär och hur man är som person samt vilket 
ursprung och religion man har. Björkman och Lundberg (2014) framhåller att stigma är 
socialt utformat och egenskaper som är stigmatiserande varierar under tid och i olika kulturer. 
Det som utgör stigmat är inte egenskapen i sig utan är relaterade till ett specifikt socialt 
sammanhang (Björkman & Lundberg, 2014). Stigman som kopplas till psykisk ohälsa är ofta 
större i miljöer med utpräglade maskulina normer, som exempelvis elitidrotten. Uppfattningen 
allmänheten har av elitidrottare är att de är mentalt tuffa och osårbara, vilket inte 
överensstämmer med symtom som rädsla, ångest och depression (Rice, et al, 2016). Bär och 
Markser (2013) beskriver att den psykiska ohälsan hos elitidrottare är stigmatiserande, mycket 
på grund av synen hos allmänheten, media, idrottsföreningar och även inom vården. Detta har 
resulterat i att forskningen inom detta område har stagnerat samt att det lett till en 
underutveckling av behandlingar för psykisk ohälsa inom elitidrotten.   
 
Fleming, Gucciardi och Hanton (2016) beskriver att elitidrottare har en stor press på sig från 
omgivningen. Synen som många andra människor har på elitidrottaren, tillsammans med den 
egna självbilden, är styrka, inte bara fysisk utan även mental styrka. Att då behöva blotta sig 
och visa sig svag för allmänheten gör att elitidrottaren riskerar att hamna i ett fack som inte 
överensstämmer med den bilden allmänheten har av personen. Moore, Schinke, Si och 
Stamboulova (2018) beskriver att inom idrotten är det vanligare att ta hjälp och stöd från en 
idrottspsykologisk rådgivare som fokuserar på prestationsförbättring än att ta hjälp av en 
legitimerad psykolog för den kliniska problematiken. När elitidrottare med psykisk ohälsa 
själva förklarar varför de inte sökt hjälp beskriver de stigmatiseringen som den största 
orsaken, vilket blir problematiskt då det har visat sig att tidig upptäckt och behandling ger en 
bättre prognos. På grund av stigmatiseringen så väljer många elitidrottare att inte berätta om 
sin psykiska ohälsa eller att söka hjälp för den (Moore, Schinke, Si & Stamboulova, 2018). 
Fleming et al., (2016) beskriver att stigmatisering är ett stort problem inom elitidrotten. 
Genom att visa sig svag avviker man från bilden av övriga elitidrottare, vilket enligt Goffman 
(2014), kan leda till stigmatisering och kan ta sig uttryck som att bli utstött av lagkamrater, 
ledare och föreningar. 
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Vårdvetenskapligt perspektiv 
De vårdvetenskapliga begreppen hälsa, människa och miljö är centrala när det kommer till en 
elitidrottares mentala hälsa. En idrottare på elitnivå formas in i en miljö där det handlar om att 
vinna, vilket inkluderar att visa sig mentalt stark för att skaffa sig ett övertag gentemot 
motståndare. Som individ är det viktigt att prestera för att passa in i miljön kring elitidrottaren 
och detta är något som påverkar elitidrottarens mentala hälsa. Att inte kunna leva upp till 
hårda krav och förhoppningar kan skada elitidrottarens psykiska hälsa.  
 
Hälsa 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att hälsa är ett tillstånd som berör hela människan 
och är en känsla av inre balans, en känsla av jämvikt till sin omgivning och livet i övrigt. 
Begreppet hälsa är en upplevelse som inte är samma för alla människor utan växlar mellan 
individer och olika situationer. Hälsa har olika innebörder för olika människor och består av 
olika aspekter i olika situationer. Koslander, Da silva och Roxberg (2009) beskriver det 
holistiska synsättet på hälsa som att se till alla dimensioner av individen, samt att betrakta 
individens kunskaper och resurser som värdefulla för god vård. Perspektivet tar även hänsyn 
till individers självständighet och värdighet. Synsättet strävar efter att sätta människan och 
hennes handlingsförmåga i ett sammanhang.  
 
Människa 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att konsensusbegreppet människa kan kopplas till en 
persons identitet. Med identitet menas hur människor uppfattar och ser på sig själva. Hur man 
agerar i olika sammanhang, hur kroppen agerar och reagerar, påverkar och påverkas av hur 
man är och hur man uppfattar sig själv. Identitet handlar även om hur individen tänker om 
olika företeelser på sitt eget sätt. En individs identitet påverkas även av utseendet, vilket 
kanske har ett alltför stort inflytande på människors välbefinnande. Uppfattning om 
könstillhörighet, nationalitet, känslor och tankesätt samt hur andra uppfattar en påverkar även 
det identiteten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Miljö 
Kielhofner (2012) definierar miljön som bland annat fysiska och sociala aspekter i 
omgivningen, vilket påverkar människans aktivitetsliv. I miljön finns både resurser och 
begränsningar och dessa kan både möjliggöra samt begränsa möjligheten till aktivitet. Miljöns 
inverkan på individen beror på dess möjligheter och begränsningar. Individens värderingar, 
intressen och uppfattning om sin förmåga, sociala roll och utförandekapacitet spelar roll för 
hur individen uppfattar miljön. Om inte individens kapacitet överensstämmer med miljöns 
krav, kan detta leda till nedstämdhet, oro och hopplöshet. Miljön kan dock ha olika inverkan 
på olika individer beroende på vilken tilltro till sin förmåga och kapacitet som finns. 
I fråga om miljön som social aspekt så menar Kielhofner (2012) att individer som exempelvis 
har en funktionsnedsättning kan uppleva att de utesluts ur grupper, vilket kan leda till att 
individens sociala sammanhang minskar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver även att en 
hälsosam miljö i vårdandet har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Miljön har 
dessutom en existentiell betydelse för hur individer finner sig tillrätta i världen. 
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Problemformulering 
Att den psykiska ohälsan ökar bland elitidrottare kan relateras till att psykisk ohälsa hos 
befolkningen ökar överlag. Dock har personer inom elitidrotten mer krav på sig att ständigt 
prestera, utifrån krav från såväl allmänheten som dem själva, vilket kan vara en anledning till 
att de drabbas av psykisk ohälsa. Levererar inte elitidrottaren på den nivå som förväntas så 
ökar missnöjet från omgivningen, vilket kan leda till att elitidrottaren börjar tvivla på sig själv 
och att den mentala hälsan påverkas. Eftersom det finns få studier om psykisk ohälsa i 
samband med elitidrott är det betydelsefullt att samla in den kunskap som finns inom det 
området. Den psykiska ohälsan hos elitidrottare är ett växande problem och därför är det 
ytterst viktigt att kunskapen ökas om psykisk ohälsa hos elitidrottare, för att kunna utveckla 
och erbjuda stöd som främjar hela hälsan hos personer som utövar elitidrott 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa hos personer som utövar elitidrott. 
 
Metod 
I denna uppsats har litteraturöversikt använts som metod. Såväl kvantitativa som kvalitativa 
artiklar inkluderades för att det skulle bli en så omfattande litteratursökning som möjligt inom 
det aktuella forskningsområdet (Friberg, 2017). Avsikten var att skapa en övergripande 
översikt av den befintliga forskningen inom området psykisk ohälsa inom elitidrott. 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes för att finna relevant litteratur som svarade mot syftet. 
Inledningsvis gjordes litteraturundersökningen för att ringa in ett tillräckligt stort avgränsat 
område för att få så mycket information som möjligt. Här behövde inte sökningen vara 
systematisk utan det räckte med att den var mer överblickande (Friberg, 2017). Därefter 
utfördes den egentliga informationssökningen, vilket innebar att sökningarna var mer precisa 
och målanpassade. Här valdes lämpliga sökord som var anpassade utifrån syftet. Under denna 
fas arbetades det systematiskt för att komma fram till det slutgiltiga litteratururvalet. De 
databaser som har använts under sökningarna är Cinahl och PsycINFO. Databasen Cinahl 
inriktar sig på omvårdnad och medicin (Karlsson, 2017). Databasen PsycINFO är en databas 
som innehåller material inom psykologi och beteendevetenskap. Dessa båda databaser inriktar 
sig mot ämnen som var relevanta för syftet på arbetet. Via osystematisk sökning hittades 
ytterligare tre artiklar från en annan referenslista. Dessa tre artiklar söktes upp i Google 
scholar. 
 
De sökord som användes för att hitta de artiklar som svarade mot syftet var följande: mental 
illness, mental disorder, mental health, elite sports, sports, sport performance, anxiety, 
depression, psyciatric illness, elite athletes. Sökorden kombinerades och de booleska 
sökoperatorerna ”and” och ”or” användes och på så sätt så begränsades sökningen för att få 
fram mer precisa träffar i relation till syftet (Östlundh, 2017). Ytterligare avgränsningar som 
gjordes var att studierna skulle vara publicerade tidigast 2008 och fram till dagens datum för 
att få så aktuell information som möjligt. För att få fram artiklar som endast har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter användes ”peer reviewed” som en avgränsning (Bilaga 1). 
 
Urval 
Inklusionskriterier som användes gällande studien var att artiklarna skulle vara empiriska 
studier och det skulle vara erfarenheter som var beskrivna av idrottarna själva eller av 
personer i deras närmaste omgivning. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska och 
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publicerade tidigast 2008. Det totala urvalet av artiklar bestod av 259 artiklar, där det efter 
genomläsning av titlar och abstract sedan kvarstod 39 artiklar som var relevanta för studiens 
syfte. Efter en noggrannare genomgång av innehållet i artiklarna så exkluderades ytterligare 
artiklar då det visade sig att de inte svarade mot inklusionskriterierna. Slutligen så kvarstod 12 
artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte, varav tre via osystematisk sökning (Bilaga 
II). En kvalitetsgranskning gjordes på både de kvantitativa och kvalitativa utvalda artiklarna 
enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga III. Utifrån kvalitetsgranskingsmallen 
bedömdes artiklarnas kvalitet i tre olika grader, grad I (80–100%), grad II (70-79%) och grad 
III (60-69%). Nio artiklar hamnade inom grad I och tre artiklar inom grad II. 
 
Analys 
Artiklarna lästes igenom noggrant utifrån studiens syfte för att få en grundlig förståelse för 
innehållet som helhet. Resultatet i varje artikel har sedan granskats ännu noggrannare för att 
hitta likheter och skillnader mellan artiklarna. Efter att artiklarna har granskats så har det som 
upplevdes som relevant för studiens syfte tagits fram för att analyseras enligt Fribergs (2017) 
trestegsmodell. Det första vi gjorde var att läsa de utvalda artiklarna ett flertal gånger för att få 
en så bra uppfattning som möjligt över innehållet. Därefter valdes relevanta delar ut från 
artiklarnas resultat som svarade mot syftet. Detta gjordes genom att vi färgmarkerade delarna 
vi ville använda oss av, vilka sedan sorterades utifrån likheter och skillnader. Resultaten av 
sammanställningarna jämfördes slutligen med varandra för att sedan bilda teman och 
subteman (Friberg 2017). Se tabellen för de utvalda teman under resultatet.  
 
Etiska överväganden 
När en litteraturöversikt genomförs är det viktigt att etiska överväganden tas i beaktande. 
Studier som väljs ut ska ha tillstånd från etisk kommitté eller ha noggranna etiska 
överväganden. Det är viktigt att alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas och att alla 
resultat presenteras. Detta gäller både det som stödjer och inte stödjer forskarens resultat. Att 
enbart presentera det resultat som stödjer forskarens egen åsikt räknas som oetiskt (Forsberg 
& Wennström, 2008). Vi granskade artiklarna avseende de etiska ställningstagande som gjorts 
i studierna och strävade efter att vara öppna för artiklarnas resultat utan att lägga in egna 
värderingar i det.  

Resultat  
De tre teman som framkom var; att leva upp till egna och andras förväntningar, bristande 
kunskap och stöd samt konsekvenser av psykisk ohälsa. Temat att leva upp till egna och 
andras förväntningar består av två subteman, dessa är att förändra sin identitet och att utsättas 
för stigmatisering.  
 
Teman och subteman som framkom ur analysen. 
Tema Subtema 
Att leva upp till egna och andras 
förväntningar 

Att förändra sin identitet 
Att utsättas för stigmatisering 

Bristande kunskap och stöd  
Konsekvenser av psykisk ohälsa  

 
Att leva upp till egna och andras förväntningar 
Att leva upp till egna och andras förväntningar handlar om både förväntningar kring kraven 
på att prestera som elitidrottaren har på sig själv och de krav som omgivningen har utifrån 
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föreställningar och förväntningar som finns på elitidrottare. Under detta tema framkom därför 
två subteman; att förändra sin identitet och att utsättas för stigmatisering. 
 
Att förändra sin identitet 
Flera av artiklarna skriver om identitetens betydelse för elitidrottaren och hur en förändrad 
identitet i sin tur kan påverka den psykiska hälsan. Idrottare på elitnivå har ständigt 
förväntningar och förhoppningar på sig att prestera på toppen av sin förmåga. Elitidrottaren 
förväntas inte drabbas av psykisk ohälsa, utan förväntas vara mentalt stark hela tiden, vilket i 
sin tur påverkar den egna föreställningen om hur man bör vara. Förväntningarna på 
elitidrottarna är att de är oövervinnliga och osårbara, vilket elitidrottaren ständigt behöver 
leva upp till (Jones, 2016; Houltberg, Wang, Qi & Nelson, 2018; Lebrun, Macnamara, 
Rodgers & Collins, 2018). Att kunna prestera och leva upp till den identitet som en 
elitidrottare förväntas ha kan vara svårt, framförallt i ung ålder. Även kraven på att prestera 
och samtidigt klara av sina studier och allt annat som händer i en ungdoms liv kan göra det 
svårt att leva upp till sin identitet (Du Preez et al., 2017; Gerber et al., 2017).  
 
När elitidrottaren drabbas av en allvarlig idrottsskada som gör att denne inte kan göra det som 
förväntas så ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Vid en allvarlig skada kan det 
innebära att elitidrottaren inte kan fortsätta sin idrott utan måste pensioneras från sin 
idrottskarriär. Detta kan skapa både sociala, ekonomiska samt identitetsrelaterade 
konsekvenser. Vid en skada som håller elitidrottaren borta från sin idrott under en period kan 
det i förlängningen leda till depression. När elitidrottaren inte längre kan utöva sin sport så är 
det risk för att identiteten som byggts upp förändras. För många elitidrottare är deras idrott det 
enda arbete de haft. Vidare framhåller flera av artiklarna att det fanns en stor ovisshet hos 
elitidrottarna gällande vart deras identitet tillhörde (Sebbens, Hassmen, Crisp & Wensley 
2016; Lebrun et al., 2018; Gerbel et al., 2018; Jones, 2016; Houltberg et al., 2018). 
 
Lebrun et al., (2018) beskriver de subjektiva upplevelserna hos elitidrottare med depression. I 
studien framkom att en deltagare svarade att depressionen uppkom på grund av skador som 
sedan resulterade i en ofrivillig pensionering från idrottskarriären. Det resulterade i sin tur i 
att identiteten som idrottare försvann. Ett annat svar från studien var att depression och 
psykiska ohälsa uppkom på grund av känslan av att vara styrd till att tillhöra en speciell 
identitet och inte ha kontroll över vem man är. Houltberg et al., (2018) gjorde en studie där 
det beskrivs hur identiteten och personlighetstypen påverkar elitidrottarens psykiska hälsa. 
Nittionio elitidrottare deltog i studien med både kvinnor och män. Det framkom att 18 % av 
elitidrottare hade en prestationsbaserad identitet, med en hög grad av perfektionism, rädsla för 
misslyckande och dålig självkänsla och det var dessa som hade den högsta prevalensen av 
psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan visade sig genom depression, ångest och skamkänslor. 
Elitidrottare med en målbaserad identitet, med god självkänsla, högt syfte och en positiv 
känsla efter utförd sportaktivitet, visade de högsta nivåerna av psykiskt välbefinnande 
(Houltberg et al., 2018). 
 
Att utsättas för stigmatisering 
Den rådande normen bland allmänheten om elitidrottare är att de är psykiskt starka. När 
elitidrottaren drabbas av psykisk ohälsa ses det som en svaghet hos individen vilket påverkar 
individen på ett negativt sätt (Lebrun et al., 2018). Att drabbas av psykisk ohälsa är i flera 
idrottsmiljöer inte acceptabelt och detta kan resultera i att lagkamrater, tränare och övriga 
idrottare ser den drabbade elitidrottaren som svag. Elitidrottaren följer alltså inte normen för 
hur en elitidrottare ska vara (Lebrun et al., 2018; Delenardo & Terrion., 2014). En intervjuad 
elitidrottare summerar att det inte spelar någon roll om du exempelvis jobbar som städerska 
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eller är en fotbollsspelare som tjänar 100 000 kronor i veckan, bara för att du är elitidrottare så 
är inte individen immun mot psykisk ohälsa (Lebrun et al., 2018). I Lebruns (2018) studie 
betonas att stigmatiseringen av psykisk ohälsa är en skadlig faktor i idrottsmiljöer. Deltagarna 
i studien beskriver bland annat att de undvikit att söka stöd för sin psykiska ohälsa på grund 
av risken att tränare ska välja bort dem till förmån för lagkompisar eller andra idrottare. 
 
Bristande stöd och kunskap 
Flera av artiklarna belyser erfarenheter av bristande stöd för att motverka och hantera psykisk 
ohälsa. Även kunskapen om psykisk ohälsa har visat sig vara begränsad och flera studier 
framhåller att det behövs mer utbildning kring detta ämne för att främja elitidrottarnas 
psykiska hälsa och göra det möjligt att utveckla stödåtgärder inom idrotten (Lebrun et al., 
2018; De Leonardo et al., 2014; Gouttebarge et al., 2016). 
 
Gouttebarge et al. (2018) gjorde en studie om psykiska störningar och dess konsekvenser hos 
professionella rugbyspelare, där det visade sig att nära hälften av deltagarna påpekade att de 
stödåtgärder för psykisk ohälsa de hade tillgång till var otillräckliga. Lebrun et al. (2018) 
bekräftar bristen på stöd i deras studie där den gemensamma uppfattningen hos deltagarna var 
att det behöver sättas in mer resurser och utbildning kring psykisk ohälsa för att bekämpa den 
rådande stigmatiseringen. I Gouttebarge, Fings-Dresen och Sluiters (2015) studie om psykisk 
ohälsa hos aktiva och före detta fotbollsspelare visade det sig att de aktiva fotbollsspelarna 
som hade fått dåligt stöd från tränare och lagkamrater var mer benägna att utveckla psykisk 
ohälsa. Deltagarna hade en önskan om mer stöd och information om psykisk ohälsa samt mer 
hjälp från ledare och lagkamrater. I studien deltog totalt 341 fotbollsspelare varav 26 % av de 
aktiva fotbollsspelarna led av depression samt 5 % led av utbrändhet. Lebrun et al. (2018) 
beskriver i studien att en av deltagarna inte fick någon hjälp kring sin psykiska ohälsa samt att 
dennes välmående inte uppmärksammades av varken tränare, ledare, kamrater eller familj. 
Denna brist på kunskap, utbildning och förståelse kan orsaka stor skada hos elitidrottare med 
psykisk ohälsa. Den gemensamma uppfattningen hos deltagarna var att det behövs sättas in 
mer resurser och utbildning kring psykisk ohälsa.  
 
DeLenardo och Terrion (2014) beskriver i sin studie hur fotbollsspelare upplever 
allmänhetens syn på psykisk ohälsa inom elitfotbollen. Allmänhetens syn, enligt deltagarna, 
var att psykisk ohälsa anses som en svaghet. Deltagarna antydde att denna uppfattning bland 
annat beror på bristande kunskap om psykiska sjukdomar, och de förväntningar allmänheten 
har att fotbollsspelare utstår fysiska skador och således ska kunna hantera psykiska problem 
på samma sätt. Denna brist på kunskap visar en tydlig koppling till Lebrun et al., (2018) 
forskning där det påpekas att fler resurser bör sättas in för att sprida kunskap om psykisk 
ohälsa inom elitidrotten. I De Lenardo och Terrions (2014) studie fick deltagarna även titta på 
en film om den före detta amerikanske fotbollsspelaren Michael Irvin. I filmen talar Michael 
Irvin bland annat om sin egen psykiska ohälsa och hur han lyckades hantera den under sin 
karriär. En av deltagarna i studien berättar att det är viktigt det finns förebilder som lyckats 
inom elitidrotten trots sin psykiska ohälsa och att de vågar tala öppet om problemet. De 
belyste även bristen på resurser för att motverka psykisk ohälsa och att det var något som 
måste läggas mer fokus på för att kunna tillgodose fotbollsspelarnas psykiska behov. 
 
Konsekvenser av psykisk ohälsa inom elitidrotten  
Erfarenheter av psykisk ohälsa hos elitidrottare har visat sig genom depressioner, ångest samt 
sömn- och ätstörningar. Risken för att drabbas av psykisk ohälsa har visat sig störst hos unga 
elitidrottare. Flera av artiklarna framhåller att konsekvenserna av psykisk ohälsa resulterar i 
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sämre prestationer på idrottsplanen samt beteende- och personlighetsförändringar (Lebrun et 
al., 2018; Gouttebarge et al., 2018; Jones, 2016). 
 
Lebrun et al., (2018) beskriver att gemensamt för alla deltagarna var att de beskrev hur 
symtom på psykisk ohälsa utvecklade sig över tid, exempel på dessa symtom var beteende- 
och personlighetsförändringar samt prestationsförsämring. Exempel på beteende- och 
personlighetsförändringar var bland annat ökad aggressivitet, självskadebeteende samt 
isolering från andra människor. Två av deltagarna berättar exempelvis hur deras depression 
resulterade i sämre prestationer inom sin idrott. Gouttebarge et al., (2018) gjorde en studie 
med 333 professionella rugbyspelare för att undersöka symtom på psykiska störningar samt 
dess konsekvenser. Studien gjordes under en tolvmånadersperiod och det visade sig bland 
annat att 11 % led av sömnsvårigheter och 28 % led av ångest eller depression. Cirka hälften 
av spelarna berättade att deras psykiska ohälsa har påverkat deras prestationer på ett negativt 
sätt någon gång under deras karriär. Endast 15 % av spelarna hade sökt stöd någon gång 
under sin karriär för deras psykiska ohälsa. Orsaker till spelarnas psykiska ohälsa var negativa 
livshändelser både i och utanför sin idrottsmiljö samt missnöjdhet med idrottskarriären. 
  
Nixdorf, Frank, Hautzinger och Beckman (2013) undersökte förekomsten av depressiva 
symtom och eventuella faktorer hos tyska idrottare. Av 99 vuxna elitidrottare led 15 % av 
depression och av 35 juniorelitidrottare visade det sig att 20 % led av depression. Elitidrottare 
som tävlade individuellt, visade på fler depressiva symtom än elitidrottare i lagsporter. Vidare 
hade idrottare som önskade mer psykologisk rådgivning mer depressiva symtom än de som 
hade en mindre önskan om rådgivning. En förklaring till uppkomsten av psykisk ohälsa bland 
idrottarna, enligt Nixdorf, Frank, Hautzinger och Beckman (2013), är idrottarens sätt att 
hantera känslomässiga händelser, exempelvis hur individen svarar på kritik efter en förlorad 
match eller på prestation. Nixdorf, Frank, Hautzinger och Beckman (2013) menar att om en 
individ tar åt sig eller har det svårare att svara på kritik, kan det leda till depression. 
 
Guillen och Sanchez (2009) undersökte i en studie nivåer av ångest hos spanska kvinnliga 
basketspelare samt skillnader i orsaker till den upplevda ångesten. Resultaten jämfördes 
mellan landslagsspelare och spelare på division 1-nivå och totalt deltog 84 individer i 
undersökningen. Resultatet från undersökningen var att upplevd ångest hos spelarna främst 
berodde på personliga faktorer, sämre prestationer på planen under match och träning samt 
stress över att prestera tillräckligt bra. Bland landslagsspelarna angav 55 % av deltagarna 
personliga faktorer som orsak till deras ångest. Det kunde vara allt från skador till att inte 
känna sig värdefull, till problem med dagliga rutiner. Hos division 1-spelarna var det 41,5 % 
av deltagarna som angav personliga faktorer som orsak till ångesten. Gouttebarge, Fings-
Dresen & Sluiter (2015) undersökte i deras studie prevalensen av psykisk ohälsa samt orsaker 
hos 253 före detta och aktiva fotbollsspelare. Av de 253 deltagarna var det 149 aktiva 
fotbollsspelarna och av dessa led 26 % av ångest/depression. Lebrun et al. (2018) och Nixdorf 
et al. (2013) påtalar också den prestationsbaserade stressen som en viktig faktor till psykisk 
ohälsa hos elitidrottare i deras studier. Jones (2016) undersökte i en studie vilken grupp av 
elitidrottare som löper störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa. I studien så intervjuades 
collegeidrottare, elitidrottare och pensionerade elitidrottare och där framkom det att de som 
löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa är unga idrottare. Du Preez et al. (2017) och 
Gerber et al. (2018) bekräftar att unga idrottares risk för att drabbas av psykisk ohälsa kan 
visa sig som depression, utbrändhet eller sömnstörningar. En riskfaktor för psykisk ohälsa hos 
unga elitidrottare är alkoholkonsumtion. 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Författarna till studien har valt att göra en litteraturöversikt eftersom det ansågs vara en 
lämplig metod när man vill belysa befintlig forskning samt öka kunskapen inom ett visst 
område (Friberg, 2017). En litteraturöversikt ansågs även vara lämplig för att svara på 
studiens syfte. Under de systematiska sökningarna fann författarna flera intressanta artiklar 
som svarade mot syftet på studien. Det gjordes ingen avgränsning gällande kvalitativa eller 
kvantitativa studier utan författarna har använt sig av båda delarna, för att fånga olika aspekter 
av erfarenheter av psykisk ohälsa hos personer som utövar idrott på elitnivå. Eftersom 
forskningen dessutom är begränsad inom området ansågs det nödvändigt att inkludera både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar i studien. Resultatet i denna studie har tagits fram från två 
databaser, Cinahl och PsycINFO. Dessutom användes Google Scholar i den osystematiska 
sökningen, vilket resulterade i ytterligare material. Henricsson (2017) menar att 
trovärdigheten för resultatet ökar om sökningen av artiklar har skett utifrån flera databaser 
med omvårdnadsfokus eftersom chansen att få fram relevanta artiklar då ökar. Sökord 
framtogs för att besvara studiens syfte och kombinerades sedan med varandra i olika 
konstellationer för att hitta relevanta artiklar. Genom att använda litteraturstudie som metod 
framkom att det behövs ytterligare empirisk forskning inom området.  
Syftet med studien var att undersöka psykisk ohälsa inom elitidrott hos både män och 
kvinnor. Det visade sig dock att studierna baserades mestadels på män. Hade studierna vi 
undersökte baserats på fler kvinnor hade resultatet möjligtvis varit annorlunda och det hade 
även varit möjligt att jämföra kvinnor och mäns psykiska hälsa. Ser symtomen på kvinnor och 
mäns psykiska ohälsa olika ut och lider exempelvis fler kvinnor än män av psykisk ohälsa? 
Det är frågeställningar som hade varit intressant att få svar på. Då författarna anser att det 
behövs ytterligare forskning inom området så begränsades inte urvalet avseende länder utan 
alla länder inkluderades i sökningen. Detta gjorde att det blev ett omfattande material att 
analysera. Att psykisk ohälsa eventuellt ser annorlunda ut och behandlas olika inom olika 
kulturer är något som hade kunnat tas mer i beaktande. Dock så var studierna utförda i 
europeiska länder och i Nordamerika där det mestadels råder en västerländsk kultur och på 
dessa grunder går det troligen att överföra resultatet till en svensk kontext då västerländsk 
kultur har ett liknande synsätt kring psykisk ohälsa. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade att flera elitidrottare beskrev erfarenheterna kring att utsättas för 
stigmatisering och dess innebörd inom elitidrotten. Flera elitidrottare ansåg att 
stigmatiseringen påverkar deras psykiska hälsa på ett negativt sätt och att förhållningssättet 
måste förändras inom elitidrotten. Resultatet visade att stigmatiseringen är ett stort problem 
och att synen omgivningen har på elitidrottaren som mentalt osårbar måste ändras. På ett 
liknande sätt framhåller Bauman (2015) stigmatiseringen inom elitidrotten som ett stort 
problem. Bauman (2015) är en licensierad idrottspsykolog och arbetar bland annat med 
psykisk ohälsa inom elitidrotten och har varit aktiv i att förändra stigmatiseringen och 
behandlingar inom elitidrotten. Han förklarar vidare att stigmatiseringen som är kopplad till 
elitidrottarnas psykiska hälsa drivs av föreställningar som alltid funnits inom elitidrotten, 
exempelvis normen att elitidrottare är mentalt starka och att de elitidrottare som kämpar med 
psykisk ohälsa anses vara svaga. Detta är även något som Gucciardi et al. (2016) påpekar och 
lyfter i deras forskning. De beskriver att den kultur som elitidrottaren befinner sig i påverkar 
deras attityder kring att söka psykologisk rådgivning. Detta gäller särskilt rädslan över att bli 
stigmatiserad och att anses som svag. 
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Goffmans (2014) teori gällande människans identitet, och Kielhofners (2012) teori gällande 
miljö, är båda viktiga aspekter när det kommer till stigmatisering. Goffman (2014) menar att 
människans identitet är en produkt som uppstår genom sociala sammanhang och är kopplat 
till individens handlingar. Dessa handlingar menar han uppstår som en reaktion på den sociala 
miljön. Kielhofner (2012) å sin sida beskriver begreppet miljö som fysiska och sociala 
aspekter i omgivningen samt att det finns både resurser och begränsningar i miljön. Individens 
värderingar, intressen och uppfattning om sin förmåga och sociala roll spelar stor roll för hur 
individen uppfattar miljön. Att individen inte når upp till den kravbild som finns inom miljön 
kan leda till oro och hopplöshet, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Fleming et al. 
(2016) framhåller hur kravbilden kontra prestationen kan påverka elitidrottarens psykiska 
hälsa, det vill säga hur miljön kan påverka den psykiska hälsan genom att elitidrottaren inte 
presterar utefter mål och krav från sig själv samt omgivningen. 
 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver begreppet hälsa som ett tillstånd som berör hela 
människan och är en känsla av inre balans, en känsla av jämvikt i relation till sin omgivning 
och livet i övrigt. Resultaten i de flesta artiklarna vi använt oss av visar att normen gällande 
hur elitidrottaren ska vara samt stigmatiseringen som finns inom elitidrotten är en viktig del 
av miljön och dess brister. Socialstyrelsen (2017) skriver att den psykiska ohälsan ökar bland 
unga och det påvisar att det har skett förändringar i miljöer där målgruppen vistas. Det kan 
även bero på förändringar på samhällsnivå som påverkat utvecklingen. Konsekvenserna 
innebär inte bara lidande för den som drabbas, det kan även få allvarliga konsekvenser på 
längre sikt inom skola, arbetsmarknad samt föreningsliv. För att främja ungdomars hälsa är 
det viktigt att ta reda på de bakomliggande faktorerna som leder till psykisk ohälsa. På så vis 
är det möjligt att tidigt sätta in behandlingar och insatser för att främja ett psykiskt välmående. 
Under temat konsekvenser av psykisk ohälsa framkom att även inom elitidrotten är den 
psykiska ohälsan ett växande problem bland unga och många av ungdomarna visar symtom 
på depression. Ungdomarna påpekade även bristen på hjälpinsatser vilket kan kopplas till 
brister på samhällsnivå (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Under temat bristande stöd och kunskap påvisades otillräckliga hjälpinsatser samt utbildning 
inom elitidrotten kring psykisk ohälsa. Resultatet visar på erfarenheter av att psykisk ohälsa 
inte uppmärksammas av vare sig tränare eller ledare. Bauman (2015) belyser bristen på 
utbildning, förståelse, prioritering samt resursanvändning i många idrottsorganisationer när 
det kommer till att identifiera och behandla individer med psykisk ohälsa. Idag ser man ett 
växande antal komplexa psykiska problem som börjar i yngre åldrar. Miljön som finns inom 
elitidrotten är en stigmatiserande miljö och Kielhofner (2012) skriver att miljön kan ha olika 
inverkan på olika individer beroende på vilken tilltro till sin egen förmåga och kapacitet som 
finns hos individen själv. Bauman (2015) betonar vikten av att så tidigt som möjligt främja 
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Så länge det inte finns ett fungerande samarbete 
mellan gymnasium, högskola samt tiden efter skolgång kommer den psykiska ohälsan enligt 
Bauman (2015) fortsätta att öka och den rådande stigmatiseringen fortsätta existera. Det 
framkom i artiklarna att stigmatiseringen som finns inom idrottsmiljön gör att elitidrottarna 
förväntas vara på ett specifikt sätt. Att vara elitidrottare innebär att skapa en osårbar identitet, 
vilket även Fleming et al., (2016) beskriver när de skriver om hur stigmatiseringen ser ut 
inom elitidrotten.  
 
Bauman (2015) påpekar dock att det sker förändringar kring psykisk hälsa inom elitidrotten 
just nu. I USA har olika metoder utvecklats för att förändra kulturen inom idrotten. Metoderna 
ska resultera i ett ökat stöd från psykologer och socialarbetare inom idrottsorganisationer, den 
amerikanska olympiska kommittén samt inom de olympiska styrorganen. Det ska finnas en 
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mer omedelbar tillgång till behandling av psykisk ohälsa och strategier ska utvecklas för att 
motverka stigmatisering inom elitidrotten. Det ska även satsas mer resurser på utbildning 
inom idrottsindustrin på grundnivå samt nationell nivå runt om i världen (Bauman, 2015). 
Enligt Bauman (2015) är nyckeln till förändring på organisationsnivå att ha kompetent, 
kreativ, samarbetsvillig och idrottskunnig personal. Resultatet visar på vikten av att öka 
kunskapen om psykisk ohälsa hos ledare och tränare. Sebbens, Hassmen, Crisp och Wensley 
(2016) beskriver i deras studie att det startades en workshop i Australien med syftet att utbilda 
och öka kunskapen om psykisk ohälsa hos ledare och tränare. Efter utbildningen visade det 
sig att deltagarna hade fått en ökad kunskap om tecken och symtom på psykisk ohälsa. 
Deltagarna kände sig även mer självsäkra till att hjälpa idrottare med psykisk ohälsa på grund 
av deras ökade kunskap. Även i Sverige har det utvecklats åtgärder för att främja psykisk 
hälsa inom elitidrotten. I Stockholm har det nyligen startat en verksamhet som heter 
Mottagning för elitidrott och hälsa. Verksamheten startade i februari 2015 och är ett 
samarbete mellan Stockholms läns landsting och Riksidrottsförbundet. På denna mottagning 
arbetar specialistläkare i psykiatri tillsammans med idrottspsykologer. Här görs först en 
bedömning av läkare och idrottspsykolog, därefter verkställs en planering för arbetet där 
mottagningen erbjuder psykologisk och farmakologisk behandling. En viktig förutsättning för 
att skapa ett bra behandlingsupplägg är den specifika kunskapen som verksamheten besitter 
om elitidrott. Verksamheten kommer även att utvärderas för att främja hälsa inom elitidrotten 
på ett så bra sätt som möjligt (Idrottsforskningen, 2016). 
 
Konklusion   
Många elitidrottare upplever att det finns en stor brist på kunskap om psykisk ohälsa inom 
elitidrotten. De betonar även att det är stora brister när det gäller stöd vid psykisk ohälsa. 
Stigmatiseringen inom elitidrotten är genomgående ett stort problem för elitidrottarna och 
resulterar i att många elitidrottare inte vågar tala öppet om sin psykiska hälsa på grund av 
rädsla för vad ledare, lagkamrater och allmänheten ska tycka. Det finns en önskan hos 
elitidrottarna att det borde läggas mer resurser på att främja den psykiska hälsan, dels för att 
få bättre stöd och dels för att bryta den rådande stigmatiseringen. En slutsats av denna studie 
är att psykisk ohälsa inom elitidrotten är ett oerhört stigmatiserat område. Normen och 
identiteten som byggs upp, att elitidrottare bör vara mentalt starka, är ett synssätt som måste 
förändras för att kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och erbjuda ett bra stöd till personer 
som utövar elitidrott. Det är viktigt för att individen ska kunna ha en hållbar hälsa, även efter 
en avslutad idrottskarriär. Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och framförallt 
bland unga. Det är även något som visar sig hos elitidrottarna där majoriteten som drabbas av 
psykisk ohälsa är unga. Därför är kunskap och utbildning av yttersta vikt för att tidigt i 
idrottskarriären kunna främja den psykiska hälsan och förebygga ohälsa.   
 

Praktiska implikationer  
En ökad kunskap om psykisk ohälsa inom elitidrotten är viktig ur ett omvårdnadsperspektiv. 
En ökad kunskap om elitidrottares upplevelser kring psykisk ohälsa skulle kunna främja dessa 
individers välmående och bryta stigmatiseringen. Det är viktigt för personal som kommer i 
kontakt med den här målgruppen att förstå bakomliggande faktorer som utlöser den psykiska 
ohälsan. En bredare förståelse och kunskap måste ske på både samhällsnivå och individnivå. 
Utbildning riktad till ledare och föreningar om psykisk ohälsa är något som bör utvecklas för 
att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa samt för att bryta normen att 
elitidrottaren förväntas vara mentalt osårbara.  
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Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
Resultatet visade att den psykiska ohälsan inom elitidrotten växer och att stigmatiseringen 
fortsatt är ett problem. De flesta studierna kring psykisk ohälsa kretsade kring mäns 
erfarenheter och det bör därför läggas mer resurser kring forskning om kvinnors erfarenheter. 
Det är även viktigt att diskutera psykisk ohälsa inom föreningar och vårdprofessioner för att 
öka medvetenheten och kunskapsutvecklingen kring denna problematik. Det visade sig även 
att elitidrottare som tävlade individuellt visade på fler depressiva symtom än elitidrottare i 
lagsporter. Det hade varit intressant med mer forskning på detta område för att förstå 
orsakerna kring denna förekomst. Sammanfattningsvis, efter dessa konstateranden, bör det 
forskas än mer kring detta ämne så att upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa inom 
elitidrotten synliggörs.  
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l Well-Being 

genom flera 
självberätta
nde 
indikatorer. 
Dessa 
profiler 
jämfördes 
med 
åtgärder av 
psykiskt 
välbefinnan
de 
 

 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Gerber, 
Best, 
Meerstetter, 
Walter, 
Ludyga, 
Brand, 
Bianchi, 
Madigan, 
Isoard-
Gautheur & 
Gustafsson 
2018 
Schweiz  
 

Journal of 
Science and 
Medicine in 
Sport 
Effects of 
stress and 
mental 
toughness on 
burnout and 
depressive 
symptoms: A 
prospective 
study with 
young elite 
athletes 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
förekomsten 
av symptom 
på 
utbrändhet 
och 
depression 
samt en 
möjlig 
interaktion 
mellan 
upplevd 

Kvantitativ 
metod  
 
257 deltagare 
36 % kvinnor 
64 % män 
 
6 månaders 
prospektiv 
studie 
 
 

12 % av deltagarna led av utbrändhet 
och 9 % led av depressiva symtom. 
Deltagarna med högre mental tuffhet 
led av mindre psykiska problem vid 
stress 

Grad I 80-100% 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.server.hv.se/science/journal/14402440
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.server.hv.se/science/journal/14402440
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.server.hv.se/science/journal/14402440
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.server.hv.se/science/journal/14402440


 

stress och 
mental 
tuffhet vid 
förutsägelse 
av 
utbrändhet 
och 
depressiva 
symtom 
 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Nixdorf, 
Hautzinger 
och 
Beckman. 
2013 
Tyskland 

Journal of 
clinical sport 
psychology 
 
Prevalence of 
Depressive 
Symptoms 
and 
Correlating 
Variables 
Among 
German Elite 
Athletes 

Studien 
syftade till att 
ge insikt om 
förekomsten 
av depressiva 
symtom bland 
tyska 
elitidrottare 
och eventuella 
bakomliggande 
faktorer. 
 

Kvantitativ metod 
 
162 deltagare 
 
Onlineundersökning 

15 % av deltagarna led av 
depression och det upplevdes 
mer depressiva symtom hos de 
individuella idrottarna än 
lagidrottarna. Det fanns även 
samband mellan depressiva 
symtom och kronisk stress 

Grad I 80-100% 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

https://www.researchgate.net/journal/1932-9261_Journal_of_clinical_sport_psychology
https://www.researchgate.net/journal/1932-9261_Journal_of_clinical_sport_psychology
https://www.researchgate.net/journal/1932-9261_Journal_of_clinical_sport_psychology


 

Gouttebarge, 
Hopley, 
Kerkhoffs & 
Verhagen, 
Viljoen, 
Wylleman & 
Lambert 
2018 
Nederländerna 

European 
Journal of 
Sport 
Science 
 
A 12-month 
prospective 
cohort 
study of 
symptoms 
of common 
mental 
disorders 
among 
professional 
rugby 
players 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
förekomsten av 
symtom på 
psykiska 
störningar 
under en 12 
månaders 
period samt 
konsekvenserna 
av symtom på 
psykiska 
störningar 

Kvantitativ metod 
 
595 deltagare varav 
333 deltagare 
avslutade 
uppföljningsperioden 
 
En observatorisk 
prospektiv 
kohortstudie 
 
 

Förekomsten på psykiska 
störningar var 11 % led av 
ångest. 28 % av depression. 11 
% av sömnsvårigheter. 11 % av 
ätstörningar. 95 % av 
deltagarna uppgav att deras 
symtom påverkade deras 
prestationer på ett negativt sätt 

Grad I 80-100% 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

DeLenardo, 
& Terrion  
2014 
Kanada 

Canadian 
journal of 
community 
mental health 
 
Suck It Up: 
Opinions and 
Attitudes 
about Mental 
Illness Stigma 
and Help-

Förstå attityder 
och åsikter 
från 
fotbollsspelare 
kring mental 
hälsa och 
hjälpsökande 
 

Kvalitativ metod 
 
8 deltagare (Endast 
män) 
 
Intervjuer  

Gemensamt för deltagarna var 
att de tyckte att 
stigmatiseringen kring psykisk 
ohälsa var stor inom 
elitidrotten. Deltagarna beskrev 
även att allmänheten ansåg 
elitidrottare med psykisk 
ohälsa som veka och svaga. 

Grad I 80-100% 
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javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22European%20Journal%20of%20Sport%20Science%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

Seeking 
Behaviour of 
Male Varsity 
Football 
Players 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Jones 
2016 
USA 

Journal of 
mental 
health 
Predictors 
of 
perceptions 
of mental 
illness and 
averseness 
to help: a 
survey of 
elite 
football 
players 
 

Identifiera vilka 
egenskaper, 
inklusive 
hypermaskulinitet, 
som bäst 
förutsäger 
elitfotbollspelarnas 
attityder kring 
psykisk hälsa 
 

Kvantitativ metod 
 
112 deltagare (Endast 
män) 
 
Frågeformulär 

En elitidrottare som är singel, 
idrottsstudent eller har haft en 
påtagligt stor skada samt som 
har en högre hypermaskulinitet 
löper större risk att drabbas av 
psykisk ohälsa. Att däremot 
vara gift, eller att inte ha haft 
en påtagligt stor idrottsskada 
under karriären så är man mer 
mottaglig mot att ta emot hjälp 
för att inte drabbas av psykisk 
ohälsa. 

 

Grad II 70-79% 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Gouttebarge, 
Frings-Dresen 
& Sluiter  
2015 

Occupational 
Medicine 
 

Att fastställa 
förekomsten 
av psykisk 
ohälsa och 

Kvantitativ metod 
 
253 deltagare (Endast 
män) 

Förekomsten av psykisk ohälsa 
och psykosociala skillnader 
hos nuvarande och tidigare 

Grad I 80-100% 

https://www.researchgate.net/journal/0962-7480_Occupational_Medicine
https://www.researchgate.net/journal/0962-7480_Occupational_Medicine


 

Nederländerna Mental and 
psychosocial 
health 
among 
current and 
former 
professional 
footballers. 

psykosociala 
skillnader hos 
nuvarande och 
tidigare 
professionella 
fotbollsspelare 
samt att 
utforska 
sambanden 
mellan 
psykosociala 
stressorer och 
de 
hälsotillstånd 
som studerats 

 
Observationsstudie  

professionella fotbollsspelare 
visade sig vara höga. 
Förekomsten av psykiska 
problem var främst förknippat 
med lågt socialt stöd och 
livshändelser 

 
Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Du Preez, 
Etienne, 
Graham,  
Moses, 
Ball,  
Kuah & 
Donald  
2017 
Australien 

Clinical 
Journal of 
Sport 
Medicine 
 
Depression, 
Anxiety, and 
Alcohol Use 
in Elite 
Rugby 
League 
Players Over 
a 

Undersöka 
förekomsten av 
symtom på 
ångest, 
depression samt 
alkoholmissbruk 
hos elitrugby 
spelare 

Kvantitativ metod 
 
404 deltagare under 
försäsong. 278 
deltagare under 
säsong 
 
En tvärsnitts-
epidemiologisk studie 
 

Deltagarna hade en lägre 
förekomst av depression 
jämfört med studier på 
allmänheten och andra 
idrottare, men det fanns en 
högre förekomst av ångest och 
alkoholproblem 
 

Grad I 80-100% 
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Competitive 
Season 

 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalite

tsgrans

kning 

Gouttebarge, Jonkers, 
Moen, Verhagen, 
Wylleman & 
Kerkhoffs 
2016 
Nederländerna 
 

The prevalence and 
risk indicators of 
symptoms of 
common mental 
disorders among 
current and former 
Dutch elite athletes 

Att utforska 
förekomsten av 
psykisk ohälsa hos 
nuvarande och före 
detta professionella 
elitidrottare 

Kvantitativ  
Prospektiv 
kohortstudie 
485 deltagare 
203 nuvarande  
och 282 före detta 
utövare 
 
 
 

Ett högre antal 
allvarliga skador och 
lägre socialt stöd var 
relaterade till 
förekomsten av 
psykisk ohälsa bland 
både nuvarande och 
före detta elitidrottare 

Grad I 

80-

100% 

 

 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 
 

Syfte Ansats/Metod 
Urval 
Datainsamling 

Resultat Kvalitetsgranskning 

Sebbens,  
Hassmén, 
Crisp & 
Wensley 
2016 
Australien 
 

Front Psychol 
 
Mental Health 
in Sport 
(MHS): 
Improving the 
Early 
Intervention 

Främja tidiga 
ingripanden hos 
deltagarna 
genom att lära ut 
kunskap om 
psykisk ohälsa 

Kvantitativ 
 
166 deltagare 
(hälften män, hälften 
kvinnor) 
 
Experimentell design 
 

Resultaten visade att 
deltagarna ökade kunskapen 
om tecken och symtom på 
vanliga psykiska sjukdomar  
 

Grad I 80-100% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebbens%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27445887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hassm%26%23x000e9%3Bn%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27445887
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wensley%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27445887


 

Knowledge 
and 
Confidence of 
Elite Sport 
Staff 
 

 



 

                                                                                   Bilaga III 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
  
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 
presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej  
Informantkaraktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Urval 
 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- Analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
 
- Är resultatet logiskt och begripligt?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet  
 
- Är resultatet klart och tydligt?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till  
   teoretisk referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd  
Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening? 
Är beskrivning/analys adekvat? 

 
 
Ja  
 
Ja  
 

 
 
Nej  
 
Nej 

 
 
Vet ej 
 
Vet ej  

Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 
 
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  
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