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“Det är svårt att spela ishockey samtidigt som man är deprimerad, det 

är en tuff miljö att vara i och framförallt väldigt svårt att prata om det 

och få hjälp […] man ska vara tuff och hård och bita ihop i många 

lägen och då kanske det är fel att visa sig svag i mångas ögon”  

 

Jacob Tenemyr (2018).  
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Abstrakt 

Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk 

elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och 

kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju 

med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med 

svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i 

media.  

 

Resultatet indikerar på att en stor del av ishockeyrörelsen är överens om att psykisk 

ohälsa är ett problem inom idrotten. Det går också att dra slutsatser om att det på många 

håll idag arbetas för lite med frågan från föreningarna och förbund och att problemet 

inte tas på tillräckligt stort ansvar. Däremot är de flesta överens om att det i dagens 

samhälle är enklare än någonsin att öppna upp sig kring sin psykiska ohälsa, vilket även 

visar sig i ishockeyn där flera personer öppet valt att prata om sin ohälsa under det 

senaste året.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som gjort denna rapport möjlig. Först och främst vill 

vi tacka Hockeysverige.se som gav oss ovärderlig hjälp när de valde att retweeta vår 

tweet till sina drygt 51 000 följare, där vi eftersökte ishockeyintresserade personer som 

ville ställa upp och delta i vår enkätundersökning. Stort, stort tack till alla er 456 

personer som delade med er av era tankar och erfarenheter kring ämnet! 

 

Vidare vill vi rikta ett tack till dig på Ishockeyförbundet som uttryckte dig väldigt 

intresserat och engagerat i arbetet kring ämnet i sig men också i vår uppsats. Att 

ishockeyförbundet uttryckte sitt engagemang är någonting som verkligen har inspirerat 

oss till att göra ett så bra arbete som möjligt! 

 

Ett tack ska även riktas till vår handledare Tobias Stark, som onekligen brinner väldigt 

mycket för ishockey, som hjälpt oss med förslag på inriktningar, utmanat oss att alltid 

göra någonting ännu bättre och som även sett till att vi aldrig hamnade helt ur kurs.  

 

Stort tack även till alla er andra som också retweetade, till er som skrev uppmuntrande 

kommentarer, till er som berättat om att vi skriver om ett viktigt ämne och även till dig 

som just nu läser rapporten! 

Växjö, 22 maj 2019 
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Begreppslista 

I rapporten kommer en rad förkortningar på organisationsnamn att användas. För att 

läsaren ska förstå samtliga förkortningar så förklaras samtliga begrepp nedan:  

 

RF - Riksidrottsförbundet  

SIF - Svenska Ishockeyförbundet 

SHL - Svenska hockeyligan 

SDHL - Svenska damhockeyligan 

SICO - Svensk Ishockeys Centralorganisation  

 

I enkätundersökningen är samtliga respondenter helt anonyma. Något som dock kan 

vara intressant är att det har gjorts skillnader på manliga och kvinnliga respondenter. 

Genomgående i rapporten görs följande förkortningar:  

 

MR - Manlig respondent 

KR - Kvinnlig respondent  

 

Ett förtydligande är också att när det skrivs om ishockeyspelare på seniornivå, så menas 

spelare som spelat a-lagsishockey på en nivå under vad de själva definierar som elit. 
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Definition av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som är brett, och kan definieras samt tolkas på olika sätt. 

Denna studie går efter Folkhälsomyndigheten (2018) beskrivning där de menar att 

psykisk ohälsa är en övergripande term som rymmer olika former av psykiska besvär 

och sjukdomar. Psykiska besvär beskriver tillstånd då människan har psykisk obalans, 

såsom ångest, oro, nedstämdhet, depression eller sömnsvårigheter. Dessa besvär kan 

påverka funktionsförmågan i olika grad, men är inte så omfattande att en diagnos kan 

sättas. En person som lider av psykisk sjukdom har flera symtom som uppfyller 

kriterierna för en diagnos.  
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1. Inledning 

Under det senaste året har debatten om psykisk ohälsa inom ishockey uppmärksammats 

alltmer. Exempelvis har Jonathan Hedström, som är en före detta ishockeyspelare i 

bland annat SHL och NHL skapat stora rubriker genom att tala om problematiken med 

utgångspunkt tagen i sina egna erfarenheter av ätstörningar. Han säger att han fick 

tendenser till ätstörningar redan i de sena tonåren, när en ledare ansåg att Hedström var 

tjock, men det var först i Nordamerika som problemen på riktigt blev allvarliga. 

Spelarna vägdes varje vecka och eventuell viktökning innebar straff i form av 

extraträning (Fransson 2018). Problemen blev så pass problematiska för Hedström att 

han valde att bryta sitt kontrakt mitt under slutspelet 2006 för att flytta hem till Sverige 

(Fransson 2006). Ett år senare vann Anaheim lagets första och hittills enda Stanley Cup. 

En fråga som är omöjlig att besvara, men som ändå går att ställa sig själv är att om inte 

tränaren hade ansett att det var nödvändigt att spelarna vägde sig varje vecka, så hade 

antagligen Hedström mått betydligt bättre, spelat kvar i Anaheim och således även 

vunnit mästerskapet. Hedström fick aldrig vinna ett mästerskap varken i sina olika 

klubblag eller i de  landslag han representerade under sin ishockeykarriär. Idag föreläser 

Hedström runt om i Sverige om sina egna upplevelser av de psykiska problem han hade 

under karriären (Nord 2018).  

 

Även Robin Lehner, ishockeymålvakt i NHL-laget New York Islanders har i hela sitt 

vuxna liv dolt att han har haft grova psykiska problem. Mitt under en match 2018 

började Lehner känna tryck i bröstet, utmattningssymptom och yrsel. Till följd av detta 

drabbades han av en panikattack efter matchen. Lehner var rädd att massmedia skulle få 

reda på hans ohälsa och valde att åka hem istället för att få medicinsk hjälp på ett 

sjukhus (Lehner 2018). Normer i form av att elitidrottare är starka, osårbara och inte ska 

visa sig svaga är faktorer som gör att dessa individer kan ha svårt att prata om ämnet. 

Att lida av psykisk ohälsa och inte våga ta hjälp på grund av att ämnet är tabu kan leda 

till stora konsekvenser (Åkerlund 2018). Lehner blev efter matchen så deprimerad att 

han började att självmedicinera med stora mängder alkohol tillsammans med 

sömnpiller. När spelare och ledare i laget började inse att han inte mådde bra valde han 

att söka hjälp för sitt drog- och alkoholmissbruk på ett beroendecenter, där han lades in 

under ett par veckor. På centret diagnostiserades han med ADHD, posttraumatiskt 
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stressyndrom och bipolär sjukdom (Lehner 2018). I samband med detta bytte Lehner lag 

i NHL och säsongen efter rehabiliteringen spelade han sin livs ishockey och blev även 

nominerad till Vezina Trophy, som är utmärkelsen för årets bästa målvakt i NHL 

(Bodin 2019). 

 

Andreasson (2006) menar att den moderna tävlingsidrotten är skapad av män för män i 

syfte att framhäva manliga egenskaper. Maskulina normer i form av att elitidrottare är 

mentalt tuffa och osårbara hindrar idrottare från att söka hjälp när de mår psykisk dåligt 

(Åkesdotter 2016). Jacob Tenemyr som har erfarenhet av att spela ishockey i både 

Allsvenskan och Division 1 (Elite Prospects 2019) menar att en ishockeyspelare anses 

vara tuff, hård och inte visa sig svag. Då tuff- och hårdheten är en norm inom 

idrottsrörelsen kan det uppfattas som tabubelagt att visa tecken på svag- samt sårbarhet. 

Detta leder till att idrottare inte tar steget att söka hjälp för sitt nedsatta välmående 

(Åkesdotter 2016). Åkesdotter (2016) visar i en svensk enkätundersökning, gjord av 

elitidrottare som representerat det svenska landslaget i en mängd olika idrotter, att 30 

procent av deltagarna svarar att de upplevt psykisk ohälsa. Fortsättningsvis menar 

Åkesdotter att i miljöer med en utpräglad maskulin norm kan det vara svårare att blotta 

sin psykiska hälsa. Detta kan vara en förklaring till att ämnet psykisk ohälsa varit 

tabubelagt inom ishockeyn, som ofta upplevs maskulin (Åkesdotter 2016). 

Ishockeyprofiler som bland annat Hedström, Lehner, samt Tenemyr som nämnts ovan 

har valt att öppet berätta om sin psykiska ohälsa vilket har startat en diskussion.  

 

Ett ofta förekommande fenomen som ses i idrottsvärlden är att när utövare skadar sig 

fysiskt, får idrottaren medicinsk assistans omedelbart. Om någon spelare får en psykisk 

åkomma så förekommer inte denna hjälp. Idrottaren får ofta klara sig själv, med 

anledning av att ämnet fortfarande anses vara tabu- och skambelagt (Mårtensson 2018).  
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska synen på psykisk ohälsa inom svensk ishockey 

på herrsidan. Fokus ligger såväl på individuella upplevelser samt hantering av frågan. 

Ambitionen är att stimulera till debatt.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur ser synen på och upplevelsen av psykisk ohälsa ut inom ishockeyrörelsen? 

 

2. Hur kan psykisk ohälsa påverka dels vardagslivet men även idrottskarriären?  

 

3. Vad kan ishockeyrörelsen göra för åtgärder för att motverka psykisk ohälsa? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt tecknas en bild av kunskapsläget i anslutning till studiens syfte. 

Inledningsvis behandlas ishockeyns maskulinitet och kultur, som sedan övergår till den 

generella bilden av maskulinitet inom idrotten. Avslutningsvis presenteras den bild av 

hur psykiska välmåendet påverkas av elitidrott.  

 

3.1 Ishockeyns maskulinitet och kultur 

Forskning om psykisk ohälsa inom den svenska ishockeyrörelsen är obefintlig. Däremot 

finns förhållandevis mycket forskning om ishockeyn som manlighetsprojekt kopplat till 

svaghet och traditionella manlighetsegenskaper såsom kraft, våld och disciplin. En av 

de forskare som har utmärkt sig genom att göra betydelsefulla insatser på fältet är 

sociologen Kristi Allain. I artikeln “Real Fast and Though”: The Construction of 

Canadian Hockey Masculinity (2008) lyfter Allain i tidskriften Sociology of Sport 

Journal maskuliniteten i kanadensiska ishockeyligan (CHL). Allain undersöker hur 

kanadensisk ishockey är konstruerat för att stödja hegemonisk maskulinitet. Hon menar 

på att det är önskvärt att alla elitishockeyspelare i Kanada är stora, hårda och tuffa. 

Redan vid ung ålder lär sig pojkar den hegemoniska maskuliniteten och dess normer 

som finns i omklädningsrummet. Detta beteende är en faktor som går i arv via tränare 

eller andra äldre inom klubben. Vidare menar Allain att omklädningsrummet är en plats 

där ishockeyspelare kan ge grovt uttryck för sin maskulinitet, vilket kan ge upphov till 

förnedringar och ibland även fysiskt våld mot andra. Omklädningsrummet är en plats 

där utövarna inte får visa sig feminina. Män som uttrycker känslor, såsom sympati, 

rädsla och omtanke kan anses vara feminina, vilket inte betraktas som positivt i en 

hegemonisk idrottsvärld.  

 

Universitetslektor Tobias Stark (2005) lyfter i artikeln Kejsarens nya kläder : Tankar 

kring sexualitet och alkohol inom ishockeyn alkoholen som utlösare för oönskade 

beteende inom idrotten, tillsammans med manlighetskulturen inom ishockeyvärlden. 

Vidare anser Stark att det inte är ovanligt att det inom ishockeykulturen förekommer 

missbruk, otrohet och sexuella övergrepp. Ishockeymiljön är extremt manlig och 

könssegregerad. En ishockeyspelare är van vid att objektifieras och spelaren ska vara på 
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ett visst sätt för att passa in i miljön. Att tala nedlåtande om kvinnan och kvinnliga 

egenskaper är något som är vanligt i ishockeykulturen. I artikeln diskuteras även att 

ishockeyspelare kan refereras till produkter, som ska leverera och riskerar att bli 

bortbytta utan att spelaren har något val. Det är ovanligt att se människan bakom 

ishockeyspelaren. Vidare diskuteras i artikeln om detta synsätt är rätt sätt att fostra 

atleter på. Författaren anser att en lösning på ishockeykulturen och dess maskulina, 

könssegregerade miljö kan vara att verkställa en mer demokratisk organisation där 

idrottens patriarkala- samt hierarkiska strukturer tar mindre plats. Detta kan leda till att 

kulturen är mer öppen för människor oavsett bakgrund. 

 

3.2 Maskulinitet 

Den idrottsvetenskapliga forskningen rörande genus och manlighet är omfattande. För 

svensk del har inte minst etnologen Jesper Fundberg gjort betydande insatser i ämnet.  

Fundberg (2003) menar att maskulinitet kan uttrycka sig på varierande sätt i olika 

situationer. Relationer utvecklas och förtydligas individer emellan i en specifik kontext. 

Detta gör att manlighet kan uttryckas på olika sätt för samma individ, då kontexten har 

en betydande roll för hur manlighet upplevs.  

 

En annan betydande forskare är sociologen Jesper Andreasson. Andreasson (2006) som  

i sin avhandling Idrottens Kön - Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag 

skriver om manlighet i en idrottslig värld och hur det ofta ställs krav på en hårdför 

mentalitet och solid manskropp. Idrotten visar ofta omsorgsfullt utformade manliga 

kroppar i rörelse som strider mot varandra, där en kombination av storlek, kondition, 

styrka, skicklighet, planering och träning avgör vem som kommer segrande ur striden. 

Männen i en handbollsklubb som studeras i avhandlingen tar stort avstånd till det som 

betraktas som mjukt, vekt, slappt, sladdrigt och disciplinerat och anser att det är 

kvinnliga drag.    

 

Andreasson (2006) påstår att historiskt sett råder enighet om att idrott är skapad av män 

för män. Manlighet har följt idrotten genom tiderna, då de yngre männen imiterat de 

äldre manliga lagkamraterna. Genom att beteende går i arv via imitation samt 

observation har normativiteten av manlighet infogats i idrottsutövandet. Maskulina 

idrottsliga ideal såsom tuffhet, kraft, mod, styrka och inte visa sig svag har växt fram. 
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Andreasson menar att inom lagidrott finns det ofta en kultur som gör att individer ska 

undvika att framställa eller presentera sig på ett sätt som strider mot kulturen som 

framträder i gruppen. Exempelvis finns denna kultur i ett omklädningsrum och 

Andreasson anser att maskuliniteten dominerar och individen förväntas agera på ett 

specifikt sätt. Om en person är annorlunda och inte följer normerna riskeras 

utanförskap. 

 

3.3 Elitidrottens påverkan på det psykiska 

välbefinnandet 

En undersökning har gjorts om psykisk ohälsa av International Federation of 

Professional Footballers, som är den internationella spelarföreningen inom professionell 

fotboll. Mer än 300 nuvarande och tidigare professionella spelare deltog i 

undersökningen. Undersökningen visade att det fanns ett tydligt samband mellan 

symptom på psykisk ohälsa och skador, nyligen inträffade händelser i livet och missnöje 

över idrottskarriären (FIFPro 2014).  

 

Cecilia Åkesdotter (2016) visar i en svensk enkätundersökning, gjord av elitidrottare 

som representerat det svenska landslaget i en mängd olika idrotter, att 30 procent av 

deltagarna svarar att de upplevt psykisk ohälsa. Vanliga riskfaktorer för att få psykisk 

ohälsa kan vara en väldigt stark idrottsidentitet, perfektionism, en låg självkänsla, 

skador samt ofrivilliga karriärsavslut. Symptomen som deltagarna i undersökningen 

uppfattade var depressiva symtom, ångest, stress och överträning. 

 

Rice, Purcell, De Silva, Mawren, McGorry och Parker (2016) skriver att de fysiska 

effekterna av elitidrott har varit väl dokumenterade, men anser att det endast finns ett 

par stycken högkvalitativa studier om just psykisk hälsa och välbefinnande för 

elitidrottare. Författarna granskar den psykiska hälsan hos elitidrottare och kommer 

fram till att de har väsentligt större risk att drabbas av ångest och depression än den 

allmänna befolkningen som inte idrottar på hög nivå. Forskningen visar på att idrottare 

är sårbara mot en rad psykiska problem, såväl som mot missbruk och substanser, vilket 

kan vara relaterat till både idrotts- och icke idrottsrelaterade faktorer. Till exempel kan 

skador, överträning och utbrändhet vara orsaker som leder till psykisk ohälsa. Bevisen 

för att andra psykiska tillstånd såsom ätstörningar, stress och substansanvändning skulle 
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drabba elitidrottaren mer än andra är dock mindre konsekvent och författarna vill inte 

dra någon slutsats om det. De menar på att det behövs göras fler högkvalitativa studier 

för att lättare kunna identifiera och agera på idrottarnas mentala hälsa. Författarna 

hävdar även att idrottare inte söker vård i tillräckligt stor grad för sina besvär och anser 

att det beror på bristande förståelse av psykisk ohälsa, samt att det kan ses som en 

svaghet att söka hjälp. Elitidrottare kan även anse att kulturen som finns i idrotten inte 

tillåts att lyfta deras psykiska problem. Vidare framkommer det att utövarna inte söker 

hjälp på grund av att idrottsliga organisationer ofta kan förminska problematiken med 

psykisk ohälsa hos elitidrottare 

 

Schinke, Stambulova, Si och Moore (2017) har skrivit en artikel som framhäver att 

mental hälsa spelar stor roll för idrottare, i förhållande till deras prestationer och 

utveckling. De fysiska utmaningarna inom idrott, som hög träningsbelastning, tävlingar, 

stress över att prestera eller skador påverkar idrottarnas psykiska hälsa. Författarna 

hävdar att detta kan leda till olika konsekvenser i form av psykisk ohälsa såsom 

relationsproblem, traumatisk stress, ångest, depression, aggression, ätstörningar eller 

beroendeframkallning vilket i sin tur kan leda till allvarliga fysiska konsekvenser. 

Stress, skador och psykiska besvär kan även påverka utövarens prestationsförmåga. För 

utövaren kan dessa faktorer hindra träning, karriärövergång och rehabilitering. 

Författarna menar även att risken för psykisk ohälsa är störst då elitutövare är som mest 

aktiva inom sin idrott, i form av träning- och tävlingsnivå. Det är då elitutövare kan 

uppleva höga och intensiva psykiska och fysiska krav. 

 

Souter, Lewis och Serrant (2018) menar i en artikel att större, oftast negativa 

livshändelser ökar risken för psykisk ohälsa bland elitidrottare. Studien visar på att 

idrottsutövare kan lida av psykisk ohälsa innan idrottskarriären, men att ohälsan ofta 

förstärks när idrottare utsätts för de mängder av stressfaktorer som förekommer inom 

elitidrott. Författarna menar att en skada kan öka risken av att bli drabbad av psykisk 

ohälsa hos elitutövare. De tidigare idrottare som drabbats av flera allvarliga skador eller 

behövt genomgå operation löpte 2–7 gånger större risk att drabbas av psykisk ohälsa, 

jämfört med de tidigare idrottare som inte drabbats av skador eller operationer. 

Depression, ångest och sorg var de vanligaste symptomen som de skadedrabbade 

idrottsutövarna upplevde. 
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Souter, Lewis och Serrant (2018) menar att elitidrottare ställs inför en enorm belastning 

i form av fysisk träning, tävling eller rehabilitering. Dock förekommer mer än endast 

träning för elitidrottare, andra faktorer kan påverka utövarna psykiskt såsom möten och 

kontraktsförhandlingar. Elitidrottare har ständigt prestationskrav på sig både från interna 

och externa faktorer. Vilket kan leda till stress, ångest, depression, överträning samt 

prestationsångest, vilket sin tur påverkar elitidrottares psykiska hälsa. Det är ovanligt att 

elitidrottare söker hjälp eller pratar om sin psykiska hälsa under karriären, då de ofta är 

oroliga över den skadliga effekten som skulle kunna uppstå, i form av till exempel 

petning eller avslut av kontrakt. Avslutningsvis menar författarna att förutfattade 

meningar om att idrottsmän är mentalt tuffa och starka även påverkar att utövarna inte 

söker hjälp för psykisk ohälsa. 
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel redogörs studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt. Teorierna kommer 

användas som utgångspunkt genom studien för att fördjupa förståelsen.  

 

 

4.1 Hegemonisk maskulinitet 

Coakley och Pike (2014) framställer hur idrotten länge setts som något att utöva för 

hetrosexuella män. Enligt Andreasson (2007) finns det en idealbild hur individer ska 

vara i idrottsmiljön där maskulinitet domineras och eftersträvas, likt sociologen Raewyn 

Connells (2008) maskulinitetsteori. Connell (2008) menar att maskulinitet är uppbyggt 

kring hegemoni. Med hegemoni menas en ledande position bland män som många 

strävar efter. Hegemonisk maskulinitet är en kultur som präglas av hierarki och 

patriarkalt maktförhållande. Män bör eftersträva en hegemonisk maskulin målbild, 

beteende som anses annorlunda eller feminina leder till att dessa hamnar längre ner i 

hierarkin. Vidare menar Connell (2008) att det förekommer förutbestämda egenskaper 

och beteenden som den hegemoniska manligheten bör ha, dessa ses som vanliga och 

mest naturliga. Hegemonisk maskulinitet är vad Connell (2008) uttrycker en allmänt 

accepterad strategi, med detta menas att den hegemoniska manligheten ändras över tid 

men även också i olika kulturer eller i socioekonomiska grupper. Då den hegemoniska 

manligheten kan se olika ut under varierande tid, kultur, eller socioekonomisk grupp 

skiljer sig även normerna för manlighet sig åt i respektive kontext. Den hegemoniska 

manligheten är en idealbild, ingen individ lever upp till den. 

 

Connell (2008) uttrycker även att människan inte föds till att bli maskulin, det är något 

individen utvecklar och formas till att vara. Samtliga maskulina förhållningssätt är 

skapta av människorna i respektive kontext. Både yttre- samt inre faktorer påverkar hur 

individen formas.  

 

4.2 Jaget och maskerna 

Enligt Connell (2008) strävar män efter en hegemonisk maskulin målbild för att bli 

accepterad i kontexten. Enligt Fundberg (2003) uttrycks maskulinitet varierande 
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beroende på situationer, manlighet kan uttryckas olika för samma individ beroende på 

sammanhang. Vidare menar Connell (2008) att beteende som anses annorlunda eller 

feminina leder till att individer hamnar längre ner i herarkin. Då individer strävar efter 

en hegemonisk maskulin målbild kan upprättande av vad sociologen Erving Goffman 

(2014) kallar för fasad förekomma.  

 

I Goffmans bok Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik (2014) 

beskrivs hur individer agerar och reagerar mot varandra i vardagliga sammanhang. 

Goffman menar att alla människor spelar en roll gentemot andra personer för att göra ett 

intryck om hur individen är. För att göra andra tillfreds vill människan övertyga sin 

omgivning.  Goffman menar att en persons fasad kan liknas vid en mask som används 

då människan går in i en roll. Goffman diskuterar även inramning som en fysisk plats 

såsom ett klassrum eller ett omklädningsrum. När individen är både i rollen samt 

inramningen gäller det att upprätthålla rollen för andra personer, såsom att dölja 

handlingar som inte överensstämmer med rollen hen har. Goffman använder även 

uttrycken främre- samt bakre regionen. Den främre regionen är den plats där 

framträdandet äger rum, där individen går in i sin roll och agerar på det sättet och även 

upprätthåller de normer som förväntas av hen. Den bakre regionen är den plats där 

individen inte behöver dölja sina handlingar. 

 

4.3 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Att sträva efter hegemonisk maskulin målbild, samt upprätthålla en fasad för att 

övertyga omgivningen om hur individen är leder in till Robert Karasek och Töres 

Theorell (1990) teori Krav-kontroll-stöd-modellen. Om individer går in i en annan roll 

för att övertyga omgivningen kan möjligen kraven uppfattas för höga. Krav, kontroll 

och stöd har stor påverkan på individens hälsa på sin arbetsplats. Beroende på riktning 

kan dessa aspekter antingen te sig positivt eller negativt på hälsan. Enligt modellen kan 

en person klara av högt ställda krav om personen kan fatta nödvändiga beslut och 

känner sig ha stöd av sina chefer. Samtidigt är det lätt att bli stressad av enklare krav när 

individen inte får någon hjälp eller kan styra situationen. 

 

Aspekten krav kan vara att individen är kravsatt i sitt arbete. Det kan vara 

produktionskrav, som till exempel att hålla en deadline i ett arbete. Det kan också vara 
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psykologiska krav, vilket kan delas in i kognitiva, kvalitativa, kvantitativa eller 

emotionella krav. Författarna beskriver att den mentala arbetsbelastningen handlar om 

hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en arbetsuppgift. Både produktions- 

och psykologiska krav kan påverka individens välmående.  

 

Den kompetensen en individ har i sitt arbete och hur stor möjlighet det finns att fatta ett 

beslut bidrar tillsammans till aspekten kontroll. Författarna hävdar att ju mer kontroll en 

person har i sitt arbete, desto mer positivt påverkas dess välmående. Kontroll och stress 

är relaterade till varandra när en individ känner att den håller på att förlora kontrollen 

över en situation.  

 

Stöd är en viktig aspekt för att individens välmående och innebär att det är viktigt att 

känna stöd av chefer, kollegor eller andra närstående på arbetsplatsen för att må bra. Det 

är viktigt att få god vägledning i arbetet och återkoppling på det som producerats.  

 

4.4 Sammanfattning av teorier 

Connells (2008) forskning om maskulinitet tillämpades med anledning av att kunna 

förstå hur den maskulina kulturen speglas inom ishockeyrörelsen. Forskningen 

bedömdes relevant för studiens syfte då idrottsrörelsen, enligt Coakley & Pike (2014), 

ofta betraktas som mansdominerad. Att kunna förstå hur maskulinitet präglas i 

ishockeyrörelsen samt fokusera på hur maskulinitet har en betydande roll för individens 

välmående kompletterades Connells (2008) forskning med Jaget och maskerna som 

visar på att människan upprättar en fasad och går in i en roll beroende på individens 

olika sammanhang (Goffman 2014). Det ansågs relevant att väva samman dessa 

teorierna för att personer går in i en roll för att upprätthålla de maskulina normer som 

finns i kontexten. Att upprätthålla normer och agera på ett visst sätt för att övertyga 

omgivningen leder in till Krav-kontroll-stöd-modellen som innebär att individer kan 

uppleva att kraven är för höga då individerna upprätthåller, vad Goffman (2014) menar 

är en fasad. Vidare kan saknaden av kontroll innebära att individen agerar på ett visst 

sätt för att tillfredsställa andra. Denna teori ansågs relevant då studien eftersträvar 

förståelse för utövarnas mående.  
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras metoderna som använts till studien. Studiens 

forskningsmetod och dess datainsamling presenteras och följs av urval samt bortfall. 

Därefter presenteras bearbetning av data, och avslutningsvis redogörs källkritiska 

ställningstaganden följt av etiska övervägande. 

 

5.1 Datainsamling 

Metoden i studien kallas för mixed method-tillämpning. Denna metod används för att 

kombinera kvalitativ- och kvantitativ data. En fördel av mixed method-tillämpning är att 

det är lättare att få en större inblick i ämnet, vilket leder till att mer olika data samlas in, 

samt att få en större förståelse av det som studeras. Till exempel kan kvalitativ- och 

kvantitativ data användas för att bestyrka varandra (Jones & Gratton 2010).  För att öka 

kunskapen om fallet, samt problematisera utifrån fler synvinklar hämtas information 

från flera källor. Metoderna som använts för att generera data är innehållsanalys, 

enkätundersökning och intervju, som tillsammans representerar de insamlingsmetoder 

som lämpar sig bäst för att samla in, tolka och analysera granskningsområdet. Dessa 

metoder används för att få ett mångfacetterat resultat med en helhetlig bild av 

problematiken genom människors egna erfarenheter, den allmänna synen och 

ishockeyorganisationers uppfattningar kring frågan.  

 

5.1.1 Enkätundersökning 

För att samla in data för att få en övergripande bild av rådande attityder kring psykisk 

ohälsa bland ishockeyintresserade personer genomfördes en enkätundersökning. 

Enkäten framställdes och innehöll öppna såväl som slutna frågor. Anledningen till att 

båda tillvägagångssätten valdes var att alternativet passade studiens syfte. Bryman 

(2011) menar att fördelen med öppna frågor kan tänkas vara att respondenterna kan 

svara med egna ord, samt möjlighet att uttrycka fullständiga åsikter eller upplevelser av 

ämnet. En nackdel som fanns i åtanke innan enkäten publicerades, och som upptäcktes 

under bearbetning av enkäten var att en del respondenter inte svarade speciellt utförligt 

på de öppna frågorna (Bryman 2011). Dessa frågor var även svårare att bearbeta då 
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respondenterna själva kunde välja hur mycket de ville svara, vilket ledde till svårigheter 

att dra statistiska kopplingar. De slutna frågorna hade flervalsalternativ där 

respondenten valde det svarsalternativ som lämpade sig bäst på den specifika 

frågeställningen. De slutna frågorna är lätta att bearbeta då frågorna är okomplicerade 

att besvara. 

 

Enkätundersökningen var webbaserad och låg ute på nätet under två veckors 

tid.  Enkäten innefattade 19 frågor, fördelat på tre olika delar. Första delen var 

bakgrundsfrågor. I denna del användes slutna frågor då detta var mest lämpligt som 

svarsalternativ. Bakgrundsfrågorna var till för att skapa en bild av vilka respondenterna 

är. Svarsalternativen som skapades beräknade täcka de variationer av svar som var 

möjliga för respektive fråga. För att täcka möjliga uteslutande svarsalternativ lades 

svarsalternativet “Annat” till, där respondenten själv hade valmöjligheten att fylla i 

passande svar. Andra delen var riktad till de individer som spelar eller har spelat 

ishockey som upplever att de drabbats av psykisk ohälsa. Denna del innehöll både 

slutna och öppna frågor, där de öppna frågorna tillämpades som följdfrågor på de slutna 

frågorna. Syftet var att respondenterna skulle få beskriva med egna ord hur deras 

psykiska ohälsa påverkat idrottskarriären, vardagslivet samt hur deras mående följts upp 

av individens förening. Svarsantalet minskade i andra delen, då den riktade sig till en 

specifik målgrupp. Svaren var svårare att bearbeta, dock gav frågorna respondenten 

utrymme för att lämna oförutsedda svar och uttrycka egna åsikter (Bryman 2011). 

Tredje delen i enkätundersökningen omfattade även den slutna samt öppna frågor, dock 

var denna del mer allmän och riktade sig till samtliga respondenter. Efter två veckor 

stängdes enkäten, antal svar från respondenter var då uppe i 456 stycken.  

 

En aspekt som funnits i åtanke vid val av metod är att det fanns risk att en 

enkätundersökning inte ger fullständig information. Det är svårt för de ansvariga att 

hjälpa respondenterna om de inte förstår frågorna, och det är även en risk att 

respondenterna väljer att skicka in enkäten delvis obesvarad, då det är valfritt hur 

utläggande och på vilka frågor personen väljer att svara (Bryman 2011). Det är delvis 

med tanke på denna risk som datan till rapporten är hämtad från fler än en metod.  
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5.1.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen i studien är gjord på tidigare utgivna intervjuer och dokument i 

massmedia kopplat till psykisk ohälsa inom ishockey. Att använda dagstidningar, 

tidskrifter och andra produkter från massmedia stödjer Bryman (2011) som förslag till 

tänkbara källor för analys. Flertalet sökningar gjordes för att hitta relevanta intervjuer 

och artiklar där ishockeyspelare berättade om sina problem. Efter att intervjuerna 

granskats sållades majoriteten bort, då intervjuerna inte var djupgående nog att ge oss 

tillräckligt med data till att använda i studien. Tillslut valdes berättelser från fyra 

ishockeyprofiler som haft mod att öppet berätta om sin psykiska ohälsa ut för en 

innehållsanalys. En positiv aspekt med innehållsanalys är att en tidningsartikel inte 

skrivs för att någon senare ska göra en innehållsanalys på den och att respondenterna 

således inte påverkas av att uppsatsskrivarnas närvaro. Det kan också vara svårt att få 

kontakt och genomföra intervjuer med välkända elitishockeyspelare, därför kan redan 

befintliga intervjuer brukas till detta, vilket får stöd av Brymans (2011) teori om att 

kända människor kan vara problematiska att få kontakt med. Ytterligare en anledning 

till att bruka andrahandskällor som insamling av data istället för att göra intervjuer med 

samma respondenter är att de redan blivit intervjuade kring ämnet. Att åter intervjua 

respondenterna hade eventuellt inte lett till djupare data än vad som redan förekommer, 

då respondenterna besvarat sina tankar kring ämnet ett flertal gånger. 

 

En svaghet med att skriva en innehållsanalys kontra till exempel att intervjua personer 

är att författarna själva inte kan ställa de frågor som de anser vara relevanta för studien. 

Mycket innehåll får genomsökas för att sedan välja ut de bitar som är av intresse. En 

innehållsanalys kan bara vara så bra som de dokument som den bygger på (Bryman 

2011). 

 

5.1.3 Intervju 

Den tredje metoden som användes i studien var en semi-strukturerad intervju med en 

representant för Svenska Ishockeyförbundet. Att göra en intervju med Svenska 

ishockeyförbundet gjordes med anledning av att det kan tyckas ligga i förbundets 

intresse att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa. Vid en semi-strukturerad intervju 

använder sig intervjuaren av någon form av manus, där intervjuaren har ett relativt 
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tydligt fokus (Bryman 2011). I detta fall skapades en intervjuguide (se bilaga 9.1) som 

användes vid intervjun för att få svar på frågorna. Bryman (2011) menar att vid en semi-

strukturerad intervju är det viktigt att frågorna i intervjuguiden rymmer flexibilitet och 

gör det möjligt att den intervjuade med egna ord kan redogöra för hur den upplever en 

viss sak.   

 

Planen var även att göra en intervju med elitishockeyspelarnas fackförening SICO. Ett 

initiativ till intervju togs och en representant från SICO meddelade att de avsåg att 

återkomma inom ett par dagar. Efter detta svar har de inte kunnat nås mer, trots 

åtskilliga försök att återigen komma i kontakt med dem. Därav finns ingen intervju med 

SICO med i studien.  

 

5.1.4 Elitföreningar  

Ursprungsplanen var att göra en kartläggning av hur svenska elitklubbar arbetar med 

frågan om psykisk ohälsa. Mer precist ville författarna till denna studie ta reda på om 

föreningarna hade någon erfarenhet av psykisk ohälsa inom föreningen och i så fall hur 

föreningen har agerat vid dessa tillfällen, men också hur föreningarna arbetar mot 

psykisk ohälsa på daglig basis samt om de har något material eller riktlinjer gällande 

problemet. Ett mejl skickades till samtliga föreningar som spelade i SHL, 

Hockeyallsvenskan eller SDHL under säsongen 2018/2019. Då intresset från 

föreningarna inte var stort nog togs ett beslut om att inte gå vidare med denna metod. 

Endast fyra föreningar valde att svara på mailet. Tolkas på valfritt sätt.  

 

5.2 Urval  

Urvalsprincipen som tillämpats i denna studie bygger på olika strategier beroende på 

de flertalet tillvägagångssätt som använts vid insamling av data.  

 

5.2.1 Enkätundersökning 

För webbenkäten användes ett slumpmässigt urval, det är upp till individer själva att 

delta i enkätundersökningen. Dock fanns en önskvärd målpopulation, en population som 

är av intresse för undersökningen (Hassmén & Hassmén 2008). Enkäten skapades och 
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låg ute på webben via Google docs. För att förmedla enkäten och få stor spridning togs 

kontakt med Hockeysverige.se. Anledningen till att Hockeysverige.se kontaktades var 

att de är en etablerad svensk webbsida som dagligen uppdaterar läsare om senaste nytt 

inom ishockeyvärlden, vilket i sin tur leder till att sannolikheten att ishockeyspelare tar 

del av enkäten ökar. En länk till enkäten lades ut på Twitter, med omedelbar hjälp av 

Hockeysverige.se som retweetade till sina drygt 51 000 följare, vilket ledde till att 

enkäten fick ett stort spridningsområde. De individer som såg länken till 

enkätundersökningen på Twitter fick göra ett aktivt val om de var intresserade av att ta 

del av undersökningen eller inte. En nackdel med enkätundersökning är att det är oklart 

hur generaliserbart urvalet är (Bryman 2011), för i detta fall hela ishockey-Sverige. Data 

från enkätundersökningen bör därför ses som en indikation på verkligheten och inte som 

en definitiv sanning. Dock är det fördelaktigt att få stor spridning med många svar från 

personer med olika bakgrunder. 

 

5.2.2 Massmedia 

Urvalsprincipen som används för att studera offentliga intervjuer och reportage i 

massmedia är vad Bryman (2011) kallar målstyrt urval. Målstyrt urval innebär att 

författarna till denna studie strategiskt valt respondenter som är relevanta för syfte och 

frågeställning kopplat till arbetet. Då syftet med studien är att undersöka synen på 

psykisk ohälsa och hantering av frågan är urvalsgruppen relativt tydlig, nämligen i form 

av andrahandskällor såsom intervjuer och reportage med ishockeyprofiler som drabbats 

av psykisk ohälsa. Medvetenhet finns kring att det inte är möjligt att dessa utvalda 

individer kan generalisera en populations tankar, känslor och funderingar, utan detta 

tillvägagångssätt använts som ett verktyg för att få förståelse av en specifik social 

företeelse (Bryman 2011). De intervjuer som valdes kan tänkas påverka debatten då de 

är några av de mest uppmärksammade svenska fall av psykisk ohälsa inom ishockeyn 

på senare år. Källorna representerar ishockeyspelare som har spelat eller just nu spelar 

på elitnivå. Nedan motiveras urvalet av samtliga intervjuer;  

 

Jonathan Hedström - Hedström har på senare tid fått utrymme i media. Åtskilliga 

artiklar i dags- samt kvällstidningar har belyst att Hedström föreläser om sina psykiska 

problem. Hedström har haft en betydande roll i debatten om psykisk ohälsa inom 

ishockeyrörelsen, då han försöker skapa förändring genom att öppet prata om sina 
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erfarenheter och upplevelser. Urvalsprocessen ledde till ett urval av två intervjuer med 

Hedström. Skälet till urvalet grundar sig i att första intervjun publicerades 2011, det vill 

säga att artikeln är relativt gammal. Dock förekommer där information om hans mående 

i stor utsträckning under hans tuffaste tid. Mycket har hänt i Hedströms liv sedan 2011 

och därför valdes även en ytterligare intervju som datainsamlingsverktyg. Denna 

intervju är från 2019, där Hedström beskriver hur han sökt hjälp, samt belyser åsikter 

om hur han anser att ishockeyrörelsen bör arbeta med frågan.  

 

Robin Lehner - Lehner, som länge haft stora psykiska problem i form av bland annat 

alkoholism och depression har skrivit en lång artikel på webbsidan The Athletic. Då det 

är hans egna ord, tankar, känslor och funderingar förstärks trovärdigheten markant. Den 

utvalda artikeln är skriven på engelska, vid förekommande av citat från Lehner i studien 

är dessa citat fritt översatta till svenska av författarna.  

 

Anton Grundel - En intervju gjord av Färjestad BK:s kommunikatör Stefan Eriksson. 

Inga rubriker försöker skapas, så som det många gånger förekommer inom massmedia 

när intervjuer görs. Kommunikatören är aningen tillbakadragen och låter Grundel ta 

plats, svara utförligt samt berätta med egna ord sin historia. Anledningen till intervjuns 

uppkomst är att lyfta Grundels hälsa och mående, som ledde till att han var tvungen att 

sluta spela ishockey.  

 

Jacob Tenemyr - Även här föll urvalet på två artiklar. En gästkrönika skriven av 

Tenemyr själv, där han beskriver sitt mående med egna ord. För att komplettera 

krönikan valdes ytterligare en intervju. I andra intervjun berättar Tenemyr sin historia 

utförligt. Författarna till denna studie upplever inte att journalisten vill skapa rubriker 

genom att ta citat ur sin kontext, istället får Tenemyr utrymme att svara ingående.  

 

5.2.3 Intervjuer 

Författarna till denna studie ansåg att granska hur organisationer inom ishockeyrörelsen 

arbetar kring frågan om psykisk ohälsa. Detta gjordes lämpligast via en intervju med en 

representant från Svenska ishockeyförbundet. Som tidigare nämnt togs initiativ till att få 

intervjuer med både spelarfacket SICO och elitföreningar runt om i landet. Dessvärre 
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visades inget intresse från deras sida vilket ledde till att inga intervjuer kunde 

genomföras.  

 

5.4 Bortfall  

En indikation att ha i åtanke är att ju större och mer komplex datainsamlingen är, desto 

större är risken för bortfall (Hassmén och Hassmén 2008). Författarna lyfter externt- 

respektive internt bortfall som författarna till denna studie har i åtanke under analys av 

datainsamling. Externt bortfall förklarar Hassmén och Hassmén (2008) med att vissa 

personer inte vill delta i undersökningen. I denna studie kan det innebära dels att 

individer som tidigare har erfarenhet kring psykisk ohälsa gör ett aktivt val att inte delta 

i enkätundersökningen. Externt bortfall kan även uppstå om föreningar väljer att inte 

besvara oss på hur de arbetar mot psykisk ohälsa.  

 

Internt bortfall kan i denna studie innebära bortfall på vissa delar av 

enkätundersökningen, exempelvis kan vissa individer välja att ej besvara samtliga 

frågor (Hassmén & Hassmén 2008). Respondenterna kan ha varierande skäl när de 

beslutar att inte besvara samtliga frågor i enkäten. Detta kan exempelvis bero på att 

respondenten inte kan, inte vill eller missat att svara på frågan. Författarna till denna 

studie respekterar detta och hyser förståelse kring att en del frågor kan vara känsliga för 

vissa individer. Det uppmärksammades ett tydligt bortfall i en del frågor i 

enkätundersökningen. 

 

Då förmedlingen av enkäten var via internet och Twitter, fick författarna till denna 

studie räkna med fler bortfall. Alla människor har inte tillgång eller möjlighet att ta del 

av enkätundersökningen då den ligger ute på internet. En farhåga som fanns innan 

enkäten förmedlades via Twitter var att samtliga åldersspann eventuellt inte skulle 

representeras jämnt fördelat. Den äldre generationen använder möjligtvis inte Twitter i 

samma utsträckning som den yngre generationen gör. Twitter har även en åldersgräns 

på 13 år, vilket gör att studien förmodligen inte kommer sakna svar från barn och unga 

(Twitter 2018). Detta bekräftades efter att enkäten avslutats, då 81 % av respondenterna 

var mellan 18–35 år gamla, 3,1 % var under 17 år och 2,8 % var äldre än 55 år. Däremot 

ses inte detta som enbart negativt då studien främst riktade in sig på vuxnas mående.  
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Ett annat internt bortfall att ha i åtanke är de intervjuer i massmedia som använts. 

Eventuellt kan personerna i intervjun även där välja att inte dela med sig av samtlig 

information, känslor eller tankar. En negativ aspekt gällande de offentliga intervjuerna 

är att författarna till denna studie inte är medvetna om ishockeyprofilerna avböjt vissa 

frågor från journalisten. Thurén (2003) uppmärksammar källkritik och menar att det är 

ett betydelsefullt sätt att hantera information på. Författaren anser att förfalskning inte är 

ovanligt samt irrelevanta rubriker för att fånga läsarnas intresse till att börja läsa 

artikeln. Som nämnt tidigare valdes de offentliga intervjuerna som källor efter noga 

bearbetning, där den centrala delen var att intervjuerna var djupgående och personliga. 

 

5.5 Bearbetning av data 

5.5.1 Enkätundersökning 

För att kunna sammanställa enkätundersökningen på att hanterbart sätt valdes att koda 

det inhämtade materialet. För att kategorisera datan från enkätundersökningen användes 

dels Google Docs plugin-verktyg Advanced Summary. Detta verktyg brukades för att 

lätt hitta samband mellan flera olika svarskategorier, då det var enkelt att ställa in så att 

bara svar från utvalda frågor visades. Till exempel var det smidigt att i programmet dra 

samband mellan ålder, tidigare spelarbakgrund och form av psykisk ohälsa. Då 

Advanced Summary har brister i att dra samband av öppna frågor användes även Google 

Kalkylark som ett komplement. De öppna frågorna i enkäten kunde i Google Kalkylark 

bearbetas och grupperas i olika kategorier (Bryman 2011). I programmet var det till 

exempel möjligt att sortera ut så att bara utförliga svar från en specifik målgrupp 

visades. Detta för att kunna belysa och uppmärksamma anonyma personers berättelser 

och redogöra för dem i arbetet.  

 

5.5.2 Massmedia 

Datan som samlades in från intervjuer av ishockeyprofilerna som redogör för sin 

psykiska ohälsa bearbetas genom att sammanställa till studien relevant data i 

resultatdelen. Under processens gång har det varit nödvändigt att kritiskt välja och även 

sortera bort bland materialet för att kunna presentera så relevanta och tillförlitliga data 

som möjligt (Bryman 2011). Data från insamlingen har bearbetats och analyserats för 
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att kunna svara på frågeställningarna. För att underlätta analysen och för att få en 

klarare överblick av innehållet har viktiga delar färgmarkerats med annan bakgrundsfärg 

(Jones, Brown & Holloway 2013). 

 

5.5.3 Transkribering av intervjun 

Intervjun med representanten från Svenska Ishockeyförbundet gjordes digitalt via ett 

möte på Microsofts programvara Skype. På så vis hade båda parter både ljud och bild 

under intervjun. Respondenten godkände att ljudet från intervjun spelades in och 

sparades för att lättare kunna bearbetas och slutligen granskas. I direkt anslutning efter 

samtalet transkriberades intervjun där ljudet spelades upp samtidigt som författarna till 

denna studie ordagrant skrev ner vad som sades i intervjun. Bryman (2011) menar att en 

orsak till att spela in och transkribera samtalet är att det bidrar till att förbättra minnet, 

samtidigt som det är lättare att göra korrekta tolkningar om intervjun spelas upp och 

analyseras flertalet gånger. Det är även viktigt att ha materialet nedskrivet så att det 

simplifierar när data från intervjun ska användas i rapporten. Ejvegård (2009) anser att 

det är viktigt att tänka på att respondenten ofta blir försiktigare i sina svar när hen vet att 

samtalet spelas in.  

 

5.6 Källkritik  

I dagens moderna samhälle överöses människan med information. Därför är det viktigt 

att det finns en metod för att bedöma sanningshalten i den informationen författarna tar 

del av. Källkritik är en metod för att bedöma sanningshalten i olika påståenden om 

verkligheten. Källkritiken används som ett hjälpmedel med att uppmärksamma fel och 

osanningar i exempelvis en berättelse eller intervju (Thurén 2003).  

 

De källor som använts för insamling av empiri i denna studie är dels primära samt 

sekundära källor.  De primära källorna är främst från enkätundersökningen, citat som 

använts av respondenter är direkt inklistrade i det empiriska materialet. Inga 

redigeringar så som meningsbyggnad eller stavfel är gjorda, detta för att garantera 

källornas äkthet. De sekundära källorna är hämtade från webbsidor, ofta i form av dags- 

och kvällstidningar. En betydelsefull faktor att ha i åtanke gällande källor tagna från 

massmedia anser Thurén (2003) är att journalister möjligtvis lägger upp intervjuer på ett 
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sätt så att respondenten svarar på ett önskvärt sätt. Thurén menar att det inte är ren lögn, 

men att det samtidigt inte är hela sanningen.  

 

I denna studie har just journalisters påverkan på respondenten funnits i åtanke, då 

journalister många gånger vinklar artiklar för att locka läsare. Vidare menar Thurén att 

förvrängning och falskhet är vanligt när information hämtas från internet. För att 

säkerställa äkthet har därför författarna till denna studie läst in sig på minst två artiklar 

från varierande dags- och kvällstidningar gällande en specifik individ som berättar om 

sin psykiska ohälsa. Genom att inhämta information från fler webbsidor undersöks 

trovärdigheten. Uppges liknande information från respondenten i artiklarna kan 

slutsatser om pålitlighet dras. Det är också väsentligt att ha i åtanke när senaste 

uppdateringen av artikeln gjordes för att ta reda på om den fortfarande är relevant och 

således aktuell för studien längre (Ejvegård 2009). Ejvegård (2009) anser att forskarna 

hela tiden ska bedöma sina källor, söka samt använda sig av källan som betraktas mest 

tillförlitlig, vilket även författarna under studiens gång försökt sträva efter.  

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 

individskyddskravet, vilket kan konkretiseras i fyra allmänna krav: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitet-, och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

personer som är med i uppsatsen så som uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

skall vara informerade om syftet av arbetet. Samtyckeskravet handlar om att 

undersökningsdeltagare har rätt att bestämma över sin egen medverkan och att 

författarna måste få ett samtycke för att kunna använda den datan i arbetet. 

Konfidentialitetskravet innebär om att alla personer ska ges största möjliga 

konfidentialitet och inga namn på personer som lämnar känsliga uppgifter får 

offentliggöras. Nyttjandekravet är det sista kravet och innebär att den insamlade datan 

rörande enskilda personer enbart får brukas för forskningsändamål.  

 

Psykisk ohälsa kan kännas både utlämnande och känsligt för personer som lider av 

symptomen. Då ämnet är relativt outforskat och att relativt få personer inom idrotten 

öppet pratar om sin psykiska ohälsa kan ämnet beskrivas närmast som tabubelagt. 

Författarna till rapporten hyser respekt för detta och har inte avseende att vinkla texter, 
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fara med osanning eller få någon person som omnämns att känna sig obekväm. 

Enkätundersökningen som gjordes var anonym, vilket innebär att ingen känner till vilka 

specifika individer som besvarat frågorna. Ett flertal namn på personer som lider av 

psykisk ohälsa har dock publicerats i texten, men då de har offentligt uttalat sig i 

massmedia om ämnet och enbart en innehållsanalys på deras ord är gjord, så menar 

Bryman (2011) att det är accepterat att använda sig av deras namn.  
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6. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras resultat från enkätundersökningen, innehållsanalyser samt 

intervjun med Svenska Ishockeyförbundet. Samtliga resultat från insamlingsmaterialet 

är sammanställt och uppdelat utefter teman för att lättare kunna få en övergripande 

bild av resultatet. Detta vävs samman med analys utifrån de nämnda teorierna och den 

tidigare forskningen. Detta med syfte att svara på studiens frågeställningar, och således 

vad som avses studeras.  

 

6.1 Påverkan på idrottsprestationen 

Av de 456 respondenterna som deltog i enkätundersökningen var 393 personer 

ishockeyspelare eller före detta ishockeyspelare. 53,6 % av gruppen spelare har tidigare 

upplevt eller har idag psykisk ohälsa. Nedan beskriver ett urval respondenter hur 

symptomen ångest, oro, sömnsvårigheter och stress har påverkat deras idrottsliga 

prestationer:  

 

MR:68: “Har gjort så att man inte kan prestera på grund av trötthet 

som kommer från sömnsvårigheterna på grund av oron/stressen dagen 

innan match”. 

 

MR:164: “Dåligt självförtroende och prestationsångest vilket gjort att 

jag haft svårt att prestera på en nivå jag egentligen vet jag kan 

prestera”. 

 

MR:344: “Blev mindre träning pga. Lite sömn och kanske lite 

depression”. 

 

MR:122: “Svårt att prestera på match/träning och tappad motivation i 

omgångar”. 

 

KR:265: “Tappat i vikt, minskad motivation, oro och rädsla!”. 
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KR:153: “Det har helt klart påverkat mig negativt, jag har inte känt att 

jag riktigt nått min fulla potential”. 

 

MR:188: “Fick svårt att prestera och tappade tillslut lusten att spela 

eftersom jag kände att jag hade mer i mig än vad jag fick ut”. 

 

KR:394: “Stressen och oron som kan komma under vissa perioder 

under säsongen gör att man inte får ut sitt max under varken träning 

eller match. Vilket i längden självklart påverkar framsteg och även 

motivationen”. 

 

Utöver de som har haft symtomen ångest, oro, sömnsvårigheter och stress har 17 % av 

deltagarna i enkätundersökningen som spelar eller tidigare spelat ishockey haft psykisk 

ohälsa i form av depression. Nedan yttrar sig flera av dem hur deras idrottsliga 

prestationer påverkats av depressionen:  

 

MR:243 “Tappade all motivation till att fortsätta min satsning, flyttade 

hem till moderklubben för att spela för det är skoj, men 

barndomsvännerna i en klubb jag älskar. Ingen press bara skratt”. 

 

KR:308 “Jag mådde så dåligt och bröt ner min kropp så pass mycket 

av hockeyn att jag fick sluta under ett års tid och började igen när jag 

var friskare”. 

 

KR:227 “Dåligt självförtroende och stor prestationsångest. En stor 

anledning till att jag slutade spela på elitnivå”. 

 

MR:208 “Ville inte gå upp ur sängen. Blev tillslut sjukskriven från 

hockeyn en halv säsong innan jag slutade helt”. 

  

MR:331 “La av pga hjärnskakning. Ohälsan kom lite innan smällen, 

men mycket sämre efter”. 
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Även ishockeyprofilerna Grundel, Tenemyr och Lehner beskriver hur den psykiska 

ohälsan påverkat deras idrottsliga prestationer. Till exempel berättar Grundel att de 

idrottsliga prestationerna påverkats av sin psykiska ohälsa. Grundel berättar att han levt 

med prestationsångest i 12–13 år. Grundel menar att han kände att han var tvungen att 

prestera hela tiden för att andra skulle bli nöjda. Han fortsätter med att berätta att 

personliga problem får tas itu med senare och att spelare inom ishockey inte kan ta 

ledigt en dag från jobbet när man mår dåligt utan då är risken stor att spelaren i fråga 

mister sin plats i hierarkin inom laget (Färjestad BK 2019). Tenemyr är inne på samma 

spår då han valde att avsluta sin pågående ishockeysäsong 2018 på grund av depression. 

Vidare menar Tenemyr att han inte kände motivation, kraft eller ork att spela klart 

säsongen (Rönnkvist 2018). Lehner (2018) menar på att när han hade sina maniska 

perioder hade han ett stort självförtroende samtidigt som han kände att han hade mycket 

energi och knappt behövde sova eller vila inför match. Under sina deprimerade tillfällen 

påverkades såväl hans sinnen som kropp. Lehner kände sig i fysiskt dåligt skick varje 

dag som deprimerad, och ville varken träna eller knappt spela match. Vidare berättar 

Lehner om den sista ishockeymatchen han spelade innan han valde att söka hjälp: 

 

Lehner: “Spelet började som vanligt, men några minuter in kände jag 

mig utmattad. [...] Jag började känna lite smärta i bröstet och andades 

tungt. Under pausen kände jag verkligen att någonting var fel. Jag satt 

med vår tränare på ett kontor och började lugna ner mig lite. [...] 

Kanske var jag bara trött?. Den andra perioden började och allt blev 

värre. Smärtan i bröstet kändes nu mer som ett tryck. Mot slutet av 

perioden började allt bli suddigt och jag kunde inte fokusera, […] men 

jag kämpade som jag alltid gjorde.  Klockan på resultattavlan tickade 

ner så långsamt. Jag ville bara komma tillbaka till 

omklädningsrummet. När klockan äntligen slog noll gick jag tillbaka 

och satte mig i tränarens rum. Jag kunde knappt få av mig min 

utrustning. Jag bröt ihop. Jag fick en stor, fullskalig panikattack. […] 

Jag kommer inte ihåg mycket efter det. Efter att ha kontrollerats av 

våra lagläkare skickades jag hem för att komma bort från rinken. Jag 

valde att inte gå till sjukhuset eftersom media och alla andra då skulle 

få reda på det, vilket jag inte ville. På väg hem gjorde jag en sak som 
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jag ofta gör. Jag drack öl. Jag gick hem och drack… och drack…” 

(Lehner 2018).  

 

6.1.1 Prestationshinder 

Ishockeyn har en kultur som domineras av maskulinitet, individer förväntas agera på 

specifikt sätt. Ideal såsom att ishockeyspelare är tuffa, starka och modiga män har växt 

fram genom tiderna (Andreasson 2006). Grundel menar som tidigare skrivet att han led 

av prestationsångest, med anledning av att han var rädd att mista sin plats i hierarkin 

inom laget (Färjestad BK 2019). Connell (2008) menar att beteende som anses vara 

annorlunda eller feminina leder till att individen hamnar längre ner i hierarkin. Grundel 

valde att inte blotta sin prestationsångest, och sårbarhet i ishockeymiljön då det kan 

anses feminint att blotta svagheter (Allain 2008). Att vara feminin genom att visa 

känslor hade kunnat leda till att Grundel förlorat sin plats i hierarkin (Connell 2008). 

Kulturen i ishockeyrörelsen gör att det förekommer förväntningar på hur i detta fall, 

Grundel ska vara. Är personen annorlunda och inte följer normer riskeras utanförskap 

(Andreasson 2006). Grundel menar även på att elitidrottare har ständiga prestationskrav 

på sig både inifrån laget, och utifrån såsom av fans och media (Färjestad BK 2019). 

Detta resonemang stöds av Karasek och Theorell (1990) teori om Krav-kontroll-stöd-

modellen. Karasek och Theorell (1990) menar på att det är lätt att misslyckas och må 

dåligt om individen har för höga krav på sig och saknar stöd från ledare.  

 

KR:394 är inne på liknande spår, respondenten menar att stress och oro påverkade 

henne under vissa delar av säsongen. Detta ledde till att hon inte fick ut max på träning 

samt match. KR:394 upplevde krav från idrotten vilket påverkade hennes framsteg och 

motivation. Produktions- och psykologiska krav påverkar individens mående (Karasek 

& Theorell 1990). Pettersson (2015) är inne på liknande spår och menar på att rädslan 

för att misslyckas hos elitidrottare är en stor anledning till psykisk ohälsa och 

prestationsångest. En del respondenter menar att prestationsångest eller upplevelsen av 

att inte kunna prestera på max påverkade respondenternas lust att fortsätta med 

ishockey. Schinke et. al. (2017) menar att idrottarens prestationsförmåga samt 

idrottsliga utveckling påverkas av faktorer såsom stress, prestationskrav och psykisk 
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ohälsa. Detta uttrycker respondenterna, då dessa faktorer ledde till att MR:188 tappade 

lusten för ishockey och KR:227 valde att sluta spela på elitnivå.  

 

Souter et. al. (2018) som även de menar på en skada kan öka risken av att bli drabbad av 

psykisk ohälsa. Grundel, som fick sluta spela ishockey på grund av en hjärnskakning 

har fått betydande psykisk ohälsa sedan skadan (Färjestad BK 2019). Han är långt ifrån 

ensam om detta och även MR:331 berättar om att han slutade spela ishockey efter en 

hjärnskakning och att symptomen ökade dramatiskt efter skadan. Att lida av psykisk 

ohälsa efter en skada får stöd i forskningen av bland annat Rice et. al. (2016) som menar 

att både skador, överträning och utbrändhet kan leda till psykisk ohälsa.  

 

6.2 Påverkan på vardagen 

Totalt är det 211 respondenter i enkätundersökningen som har spelat ishockey och som 

har idag eller har upplevt psykisk ohälsa. Av dessa var det 114 personer som valde att 

svara på hur de upplever att den psykiska ohälsan har påverkat vardagen. Totalt 90 % av 

dessa respondenter anser att deras psykiska ohälsa har påverkat deras vardagsliv 

negativt. Av de svarande var en stor majoritet tidigare elit- samt seniorspelare. Flera av 

de nuvarande eller tidigare elitspelare som valt att svara på frågan beskriver nedan hur 

de upplever att vardagen drabbats:  

 

KR:265: “Enkla sysslor blir svåra. Ibland orkar jag inte gå ur sängen”.  

 

KR:299: “Det påverkade jobbet men även hemmalivet. Var stressad 

över allt, för att jag inte tränade tillräckligt mycket i förhållande till 

lagkompisarna, jobbade för lite, att jag aldrig var hemma på helgerna 

osv. Det blev en ond cirkel”. 

 

MR:391: “Har fortfarande depression i omgångar (8 år efter 

karriären)”.  

 

MR:46: “Inte orkat göra saker. Stannat inne. Svårt att koppla av och få 

bort tankar”.  
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KR:394: “Ja, under de perioderna är man alltid trött och seg man orkar 

knappt ha ett liv utanför hockeyn. Det enda man orkar med är att träna 

sen hem och sova i stort sett”. 

 

KR:197: “Jag kunde inte vistas i sociala sammanhang utan att få 

ångest. Jag hade svårt att äta (vilket såklart inte är bra när man 

elitidrottar). Jag hade svårt att äta med andra människor, skolmatsalen 

var en kamp varje dag, eller när vi var på bortamatcher och behövde 

äta på restaurang/hotell. Jag kunde inte sova och låg vaken länge 

innan jag somnade”. 

 

MR:122: “Ökat sömnbehov, tappade lusten att hitta på saker under en 

period och ville bara vara hemma i soffan eller sängen”.  

 

MR:422: “Svårt att arbeta utanför ishockeyn”. 

 

Grundel som lider av sviterna från en hjärnskakning, vars vikt minskade från 79 till 65 

kilo under första året efter skadan berättar att han i dagsläget har svårt att hantera 

vardagen. I intervjun berättar han dels om att han inte har orkat träffa vänner för att 

umgås eller ens äta lunch på över ett år. Grundel fortsätter berätta om sina svårigheter 

med att göra två saker samtidigt samt att ta hand om både sig själv och sin familj: 

 

Grundel: “Jag kan kastas in i en bubbla och så hör jag ingenting […] 

Jag blir helt paralyserad och får huvudvärk och kommer inte ihåg 

sakerna jag ska göra. [...] Jag kan inte fatta något beslut och orkar inte 

tänka på någonting” (Färjestad BK 2019). 

 

Hedström berättar om hur han mådde samt att han miste vänner genom sin ohälsa:  

 

Hedström: “Började sova dåligt, extremt mycket ångest framförallt, 

jag har ju mått extremt dåligt under många år. Du tappar ju kompisar 

också, för du blir så inne i din lilla värld. Det enda det handlar om är 

ju egentligen mat och träning som det var för mig. [...] Då säger man 
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ju nej till polare om man blir bjuden på middag för då har man inte 

kontrollen” (TV4 2019). 

 

Hedström förklarar även vidare i en artikel i Dagens nyheter att han har haft problem 

med både mat och sömn vilket tillslut gjorde att kroppen började ta rejält med stryk: 

 

Hedström: “Drack jag en öl eller grogg ägnade jag så mycket kraft åt 

att fundera över hur mycket jag behövde träna för att bli av med 

kalorierna att jag var tvungen att gå hem efter ett par timmar för då var 

jag mentalt helt slut. [...] I flera år sov jag inte en hel natt i sträck. 

Eftersom njurarna var kassa var jag tvungen att gå upp och pissa flera 

gånger varje natt, och oavsett när jag lagt mig så vaknade jag vid fem” 

(Fransson 2011). 

 

Lehner som haft stora problem med missbruk berättar om att sitt sista halvår innan han 

valde att söka hjälp: 

 

Lehner: “Sedan början av 2018 kände jag mig kraftigt deprimerad och 

jag började dricka än mer. Jag drack så mycket varje dag för att 

dränka demonerna i mitt sinne och tog sedan piller för att sova. Jag 

självbehandlade mig själv för att jag inte kunde vara i mitt eget huvud. 

Tankarna på att sluta allt, de var riktiga och jag var nära” (Lehner 

2018). 

 

Lehner fortsätter att berätta om sina självmordstankar kvällen innan han fick en 

panikattack mitt under en match i NHL: 

 

Lehner: “Jag var full. Jag ville döda mig själv. Jag var extremt nära 

många gånger” (Lehner 2018). 

 

Tenemyr berättar i sin krönika om en dag när han mådde som mest dåligt och mest av 

allt bara ville försvinna: 

 

Tenemyr: “Jag minns hur jag satt i min soffa i lägenheten dagen efter 

lönen kommit, minus 25 grader ute och solen hade inte lyst över 
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Gruvberget på hela dagen. Känslan av att vara ensammast i Sverige 

och med ett huvud och en bröstkorg fylld med mer ångest än vanligt 

valde jag att dricka en vinflaska och spela bort alla mina pengar på 

nätcasino. Anledningen till att jag den kvällen valde att spela var för 

att jag skulle vinna tillräckligt mycket pengar för att fly och aldrig mer 

komma tillbaka. Jag ville lämna allt och såg ingen annan utväg till att 

må bra. Jag spelade i sju timmar och hade noll kronor på kontot efter 

den natten. Jag trodde det var slutet för mig den sekunden jag insåg 

vad jag hade gjort. Sov nog inget den natten, vet bara att jag låg på 

golvet i fosterställning [...] Någon gång vid åtta på morgonen dagen 

därefter skriver jag ett sms till sportchefen: - Hej, jag vill bryta mitt 

kontrakt med omedelbar verkan, behöver träffas och prata. Mvh Jacob 

(Tenemyr 2018).  

 

Fortsättningsvis hävdar även en rad respondenter från enkätundersökningen som spelar 

eller har spelat på seniornivå att även deras vardagsliv påverkats av den psykiska 

ohälsan. De berättar nedanför:  

 

MR:152: “Den fick mig att delvis isolera mig och vara ledsen ofta. Jag 

var ofta helt slut efter en dag på jobbet/skolan då jag höll uppe en 

fasad för att orka med dagen och låtsas vara glad”. 

 

MR:266: “Har stundtals varit tillbakadragen och varit mer för mig 

själv”. 

 

MR:179: “Självmordstankar, känsla av hopplöshet, har undvikit folk 

och nästan gömt mig hemma”. 

 

MR:226: “Stress, sömnproblem, men har minskat successivt i 

samband med att jag har tagit till hjälp efter jag la av”. 
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MR:427: “Tar betydligt mindre initiativ till socialt umgänge, äter 

sämre, sover fortfarande bra men mer oregelbundet vilket medför att 

jag är trött när jag skulle behöva vara pigg (jobb etc)”. 

 

MR:164: “Lätt nedstämdhet, svårt glädjas åt mina prestationer då jag 

tenderar vara väldigt självkritisk”. 

 

6.2.1 Vardagsproblematik  

Flertalet av respondenterna menar att deras psykiska ohälsa påverkat vardagslivet i hög 

grad. Respondenter som spelar eller spelat på elitnivå beskriver svårigheter med att 

hantera vardagen i form av att klara av arbetet, inte ha ork att göra saker utöver 

ishockeyn eller att vissa dagar inte klara av att gå upp ur sängen.  Rice et. al. (2016) 

menar att elitidrottare har större risk att drabbas av psykisk ohälsa än de individer som 

inte idrottar på hög nivå. Elitidrottare utsätts för stora fysiska utmaningar, såsom hög 

träningsbelastning, prestationskrav eller stress som påverkar psykiska hälsan. Detta i sin 

tur kan leda till drabbning i vardagen då idrottsutövarna kan uppleva ångest, 

ätstörningar, depression eller få relationsproblem (Schinke, Stambulova, Si & Moore 

2017). Riksidrottsförbundet har en utbildningssatsning Upp upp - vi lyfter (SISU 

idrottsböcker 2019), där psykisk ohälsa diskuteras för elitsatsande ungdomar på landets 

idrottsgymnasium. Kombinationen av hög träningsmängd tillsammans med att göra bra 

ifrån sig i skolan ställer höga krav på ungdomar. Kraven från skolan och idrotten leder i 

många fall till att psykisk ohälsa kan uppkomma redan i unga år (Magnusson 2018). 

Detta stöds av Schinke et. al. (2017) som menar att risken för psykisk ohälsa är störst då 

idrottsutövarna är som mest aktiva inom sin idrott.  

 

Vidare berättar MR:152 om att hålla uppe en fasad och låtsas vara glad för att klara av 

vardagen på jobbet eller i skolan. Det kan göras kopplingar till Goffmans teori om Jaget 

och maskerna (2014) som handlar just om att det är enkelt att sätta på sig en “mask” 

eller att gå in en roll vid umgänge med andra personer. Goffman menar att det är lätt att 

upprätthålla denna roll så länge personen är i den inramningen, men att det kan få 

konsekvenser på den lediga fritiden när ingen roll längre behöver spelas.  
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Både KR:197 och Hedström har båda diskuterat deras kamp om att få i sig tillräckligt 

mycket mat. Att lida av ätstörningar som elitidrottare är någonting som får stöd i 

forskningen av bland annat Carlsson (2004), som på uppdrag av Riksidrottsförbundet 

sammanställt en studie och menar där att ätstörningar är och har länge varit ett problem 

inom idrotten och att orsaken kan vara höga prestationskrav, för mycket fysisk träning 

eller kroppsfixering. Elitidrottare är således också överrepresenterade när det gäller 

ätstörningar i samhället. Även de norska forskarna Bratland-Sanda och Sundgot-Borgen 

(2012) har gjort en studie om ätstörningar inom idrotten. De menar på att det är 

betydligt vanligare med ätstörningar bland kvinnliga idrottare och att det är av stor vikt 

att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda problemen innan de hunnit bli för stora. 

Studien som Schinke et. al (2017) gjort visar på att ätstörningar är en direkt konsekvens 

som idrottare som inte mår helt bra kan få, och som kan leda till allvarliga fysiska 

konsekvenser. Ekeroth (2018) berättar i en artikel på accentmagasin.se att det 2015 

startade en mottagning för elitidrottare i Stockholm där det är möjligt att få hjälp med 

psykisk ohälsa. I artikeln framgår det att ätstörningar är den vanligaste orsaken till att 

personer söker läkarvård där.  

 

Lehner (2019) levde länge med missbruksproblem såsom överdosering av alkohol och 

sömntabletter. Forskningen som Rice et. al. (2016) bedrivit visar att idrottare är sårbara 

och löper en större risk än många andra människogrupper att hamna i missbruk. Även 

Schinke et. al. (2017) är inne på liknande spår och menar att en idrottare som lider av 

psykisk ohälsa kan hamna i beroendeproblem. Ekeroth (2018) skriver att en fjärdedel av 

patienterna på mottagningen för elitidrott och hälsa har missbruksrelaterade problem, 

där en majoritet av dessa använder sig av alkohol.  

 

6.3 Ishockeyförbundets strävan  

I samtal med representant från SIF1 får författarna till denna studie information om att 

inget arbete för tillfälligt görs inom förbundet mot psykisk ohälsa. Vidare menar 

representanten att en del arbete kan göras, främst att nå ut till alla föreningar och 

normalisera frågan. Detta genom att poängtera att det är människor bakom utrustningen, 

inte bara ishockeyspelare. Att även lyfta in frågan i tränarutbildningar menar 
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40 

representanten kan vara nyttigt, samt ge kunskap om hur tränare och ledare ska hantera 

frågan. Genom att lyfta ämnet gör förbundet individer medvetna om att psykisk ohälsa 

finns inom ishockeyn. Ishockeyrörelsen har ett ansvar att spelarna ska må bra hos dem. 

 

6.3.1 Föreningars bemötande  

Av de 211 personer som har spelat eller spelar ishockey och upplevt psykisk ohälsa 

valde 159 personer att besvara hur föreningen, ledare eller spelare har bemött personen 

när hen mått dåligt. En stor del av de som svarade, 49 %, fyllde i alternativet “Ingen har 

uppmärksammat mitt mående”. Därefter var det relativt jämnt uppdelat bland 

svarsalternativen. 21 % svarade “De har frågat hur jag mår men jag har ljugit och sagt 

att jag mår bra”, 12 % svarade “De har frågat hur jag mår men inte mer än så”, 12 % 

svarade “Jag har fått bra hjälp. Avslutningsvis svarade 6 % “Annat”, där en majoritet 

beskrev med egna ord att de inte berättade om sitt mående för sin förening. 

Ishockeyprofilerna Hedström, Lehner och Tenemyr yttrar sig på liknande vis:  

 

Hedström: “Några har ju hjälpt mig, men några har inte vågat säga 

något heller. Sett att jag mått dåligt, men sagt att jag varit bra tränad 

istället” (TV4 2019). 

 

Lehner: “Jag ringde målvaktstränaren och berättade att jag var på en dålig plats 

personligen, och var inte säker på att jag skulle kunna spela matchen vi hade 

nästkommande dag. [...] Jag kämpade både psykiskt och fysiskt med många saker. 

Samtalet slutade med att han berättade att vi kunde prata om sakerna personligen på 

rinken kommande morgon. När jag kom dit, sa jag att jag var redo att köra på… Som 

jag alltid gjorde” (Lehner 2018). 

 

Tenemyr: “Jag vet att jag någon gång varje säsong har fått kalla till möte och suttit ner 

med tränare eller sportchef. Då har jag med tårarna rinnandes ner för kinden sagt att jag 

vill sluta med ishockey för att jag har ångest och mår piss, enda sen jag var 14 år. Utan 

att någon har förstått, inte ens de som sett mig varje dag” (Tenemyr 2018). 
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6.3.2 Bristen av förbundet och föreningars bemötande 

Rice et. al. (2016) menar i deras studie att det inte är ovanligt att idrottsorganisationer 

förminskar problematiken med psykisk ohälsa hos elitidrottare. Att förminska eller 

ignorera den psykiska ohälsan är något både Hedström, Lehner samt Tenemyr upplevt. 

Hedström beskriver att folk sett på honom att han mår dåligt, men istället sagt att 

Hedström var bra tränad (TV4 2019). Ignorerande av psykisk ohälsa för Lehner var när 

han berättade för lagets målvaktstränare att han mådde dåligt och visste inte om han var 

stabil nog att spela match nästkommande dag. Samtalet med målvaktstränaren 

avslutades med en överenskommelse att problemen skulle diskuteras dagen efter, vilket 

det aldrig gjorde utan Lehner fortsatte matchförberedelsen som vanligt (Lehner 2018). 

Tenemyr beskriver i sin krönika, att han någon gång under varje säsong fått tillkalla 

möte tillsammans med tränare eller sportchef och där berättat att han vill sluta med 

ishockey på grund av ångest och dåligt mående. Tenemyr menar att ingen person har 

förstått honom, inte ens de som sett honom varje dag (Tenemyr 2018). Liknande svar 

gavs av respondenterna i enkätundersökningen, då 49 % av de 159 svarande menade att 

ingen hade uppmärksammat individens mående, 21 % svarade att föreningar har frågat 

hur individen mår, men individen har ljugit och sagt att hen mår bra, och 12 % menade 

att föreningen frågat hur utövaren mår men inte mer än så. Att idrottsföreningar 

förminskar problematiken kan bero på kulturen som råder inom den specifika idrotten 

(Rice et. al. 2016).  

 

För att ändra rådande syn samt kultur på psykisk ohälsa inom ishockeyn menar 

representanten från SIF2 att det är viktigt att nå ut till samtliga ishockeyföreningar och 

normalisera frågan. Connell (2002) menar att olika miljöer påverkar individens åsikter 

samt hur individer uppträder i olika sammanhang. Att föreningar inte i hög grad 

uppmärksammat utövarnas mående (enligt enkätundersökningen samt 

ishockeyprofilerna som beskrivs ovan) kan bero på vad Connell (2002) anser om att 

miljön påverkar individers åsikter samt uppträdande. Kulturen som existerar i den 

specifika miljön har inverkan på individers uppfattning samt agerande. Främst 

förespråkar Connell (2002) att kulturen i den specifika miljön leder till att individer lär 

sig anta manlighet. Hegemonisk manlighet är en idealbild, och kan se olik ut beroende 

                                                 
2 Representant. Svenska ishockeyförbundet, Videointervju 2019-05-13 



 

 

 

 

42 

på kontext (Connell 2008). Allain (2008) menar att ishockeyrörelsen och dess kultur 

präglas av hegemonisk maskulinitet med rådande normer som individer ska sträva efter. 

Maskulina idrottsideal som tuffhet, styrka och inte visa sig svag har växt fram genom att 

beteende går i arv (Andreasson 2006). Även Allain (2008) menar på att maskuliniteten 

inom ishockeyn går i arv via tränare eller äldre personer inom klubben. Grundel som 

varit närvarande i miljön menar att det är tabu att visa sig svag (Färjestad BK 2019). Att 

ishockeyföreningar inte uppmärksammar utövares mående kan bero på manligheten 

som råder i kulturen. Maskulina idrottsideal som gått i arv och fortfarande råder inom 

ishockeyrörelsen kan ha påverkat att flera individer som deltagit i denna studie upplevt 

ignorans vid dåligt mående.  

 

6.4 Föreningars uppföljning 

Vidare ställdes frågan till respondenterna om föreningen uppmärksammat 

respondentens ohälsa och hur detta i så fall följts upp. Endast 33 av 159 respondenter 

valde att besvara frågan. Svaren var relativt delade, 42,4 % av respondenterna menar att 

de fått bra hjälp av föreningen medan flertalet respondenter inte bemötts av någon 

uppföljning. Nedan beskriver först fyra elitspelare, följt av en seniorspelare och 

avslutningsvis en elitlags tränare hur de fått hjälp av föreningen: 

 

MR:243: “Bemött med positiv inställning hela tiden. Pushade mig, 

men pressade mig aldrig”.  

 

KR:308: “Frågade hela tiden hur jag mådde och hur jag kände med 

hockeyn. Jag fick komma och gå lite som jag ville, då jag hade svårt 

att få vardagen att fungera som normalt”.  

 

MR:26: “Följdes upp med liknande fråga över hur jag mådde några 

veckor senare”.  

 

MR:122: “Återkommande samtal med mental coach under hela 

säsongen”.  
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MR:373: “Min tränare följde upp flera veckor efteråt och frågade hur 

det utvecklade sig. Kollade så det gick åt rätt håll”.  

 

MR:282: “Jag var ledare under tiden med utbrändhet och berättade då 

för föreningen som var arbetsgivare. De följde upp att samtal med 

terapeut skedde och anpassar arbetet efter mitt mående”. 

 

Representanten från SIF3 menar att en del elitföreningar har kompetens och resurser 

inom organisationen för att kunna arbeta med frågan.  

 

Som beskrivit ovan var det delade meningar i denna fråga. 19 av 33 respondenter, 57,6 

% menade att ingen uppföljning gjorts. Av de 57,6 % respondenterna har åtta stycken 

spelat eller spelar på elitnivå, sju stycken spelar eller har spelat på seniornivå, tre spelare 

spelar eller har spelat på ungdomsnivå och en person har spelat veteran/korpen nivå.  

 

MR:211: “Inget, snabbt samtal och sen ok”.  

 

MR:204: “Tränare har frågar hur läget är, annars inget”.  

 

MR:136: “Blev värre från alla håll när jag väl sa att jag inte mådde 

bra”. 

 

6.4 Delade meningar kring uppföljning 

Rice et. al. (2016) menar att elitidrottare löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, 

såsom exempelvis ångest samt depression. Av de 33 respondenter som deltog i frågan 

hur föreningen följt upp individens mående var 42,4 % positiva angående 

uppföljningen. Svarsgruppen som var positiv innehöll åtta elitspelare och en 

elitlagstränare. Representanten från SIF4 menar att elitföreningar till stor del har 

kompetens samt resurser inom organisationen för att arbeta med frågan. Vilket till en 

viss del kan bekräftas av respondenterna ovan, dock var majoriteten av de svarande i 

denna frågan eniga om att ingen uppföljning gjorts. Grundel (2019) menar att en 

ishockeyspelare inte kan ta ledigt från sitt arbete när utövaren känner sig nere, och 
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främst för att risken är stor att spelaren förlorar sin plats i hierarkin. Souter et. al. (2018) 

bekräftar Grundels tankar då de menar att elitidrottare är oroliga över den skadliga 

effekten som kan uppstå när utövarna exponerar sin psykiska ohälsa. Författarna menar 

att idrottarna är oroliga över petning eller avslutat kontrakt (Souter, Lewis & Serrant 

2018). Även Ekstrand, psykolog på mottagningen för elitidrott och hälsa bekräftar detta 

och menar att det inte är konstigt att elitidrottare väljer att vara diskreta med sin 

psykiska ohälsa med tanke på vad som står på spel, såsom sponsorkontrakt och annat 

(Ekeroth 2018).  

 

Att föreningar inte följer upp utövarens mående kan möjligen bero på liknande fall som 

idrottsutövarna är oroliga över. Föreningen vill säkerligen inte att deras spelare ska 

avstå från arbetet, och utelämnas från träningar och matcher. Att avstå från att följa upp 

spelarna och skjuta ifrån sig problemen kan då anses vara lättast.  Det är inte ovanligt att 

tränare och ledare inte är tillräckligt utrustade för att känna igen och hantera psykiska 

problem (Rhoden 2012). Hedström bekräftar okunskapen och oviljan att utbildas i 

ämnet. Hedström upplever att elitklubbar inte har intresse av besök samt föreläsning av 

honom (TV4 2019). En annan faktor som kan vara anledning till att föreningarna inte 

följer upp utövarens mående är liknande problematik i ishockeykulturen som spelarna 

står inför. Om tränare uttrycker sympati och omtanke som kan anses vara feminint 

vilket är tabu i ishockeykulturen, kan det leda till att tränare tappar respekt och sin plats 

i hierarkin (Allain 2008). Att vara feminin är drag som strider mot de maskulina 

idrottsliga normerna som växt fram (Andreasson 2006).  

 

6.5 Konsten att söka hjälp 

290 respondenter som deltog i enkätundersökningen angav att de spelar eller har spelat 

ishockey på elit- eller seniornivå, varav 169 personer uppgav att de upplevt psykisk 

ohälsa. 39,6 % av de 169 personer som spelat hockey på senior- eller elitnivå och 

uppgett att de har eller haft psykisk ohälsa har behövt söka någon typ av hjälp för sitt 

mående. 29 % av dessa respondenter har pratat om sina problem med en psykolog eller 

terapeut och endast 11,2 % har pratat med någon person inom sin förening. 29 personer 

som svarade på enkäten har slutat med ishockey som direkt följd av psykisk ohälsa. 



 

 

 

 

45 

Några som sökt hjälp är bland annat en manlig respondent i åldern mellan 36–45 som 

har lidit av både stress och sömnsvårigheter sedan tonåren: 

 

MR:149: “Jag fick sluta satsa i förtid som 18-åring. Jag hade JSM-

guld och var på gränsen till landslaget. Jag orkade inte med pressen 

och stressen och samtidigt bo hemifrån [...] Än idag har jag svårt med 

relationer och ha folk för nära. Jag har levt ensam i femton år. Det 

snurrar i huvudet om det blir för mycket måsten.”  

 

En kvinnlig respondent som också än idag i allra högsta grad lider av men från sin 

psykiska hälsa, har tidigare spelat ishockey på elitnivå och har haft så mycket problem 

att hon dels varit inlagd på en psykiatrisk mottagning, men också blivit 

förtidspensionerad skriver att: 

 

MR:458: “Jag mådde så dåligt att jag var tvungen att sluta spela vid 

22 års ålder. [...] Jag blev förtidspensionerad vid 30 års ålder och har 

egentligen aldrig haft ett riktigt arbete, då jag först spelade och tränade 

så mycket att det egentligen inte fanns tid till att göra annat. Efter att 

jag slutat spela så mådde jag för dåligt för att kunna arbeta”  

 

Grundel berättar att han inte trodde sig kunna bli frisk på egen hand utan valde att söka 

professionell hjälp för att kunna få ett drägligt liv. Han säger sig ha en identitetskris och 

vet inte längre vem han är eller hur han fungerar. Han har alltid varit hockeyspelaren 

Anton Grundel i Färjestad, men nu känner han att han inte är någon alls. Han berättar 

också om sin ångest över att hans fru idag får leva med en annan person än den hon 

gifte sig och valde att skaffa barn med (Färjestad BK 2019).  

 

Robin Lehner insåg efter många år av psykisk ohälsa att han inte längre kunde lindra 

symtomen med alkohol och piller och behövde söka hjälp: 

 

Lehner: “Jag har inte varit där för min fru och barn eller för mig själv. 

Jag insåg tillslut att jag behövde hjälp och att jag inte själv visste vad 

för typ av hjälp jag behövde. Min fru blev glad när jag bestämde mig 

för att ta hjälp. Jag vet att hon alltid ville hjälpa mig, men jag ville 

aldrig visa något tecken på svaghet” (Lehner 2018).  
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Jonathan Hedström som började få symptom kring ätstörning redan vid 17 års ålder 

sökte också tillslut hjälp men anser att han bara bet ihop och väntade alldeles för länge: 

 

Hedström: “Jag sökte ju hjälp alldeles för sent, då var jag 37 år när jag 

hade flyttat hem till Skellefteå igen, på ätstörningskliniken. Det var 

första gången jag skaffade professionell hjälp” (TV4 2019).  

 

Tenemyr menar på att det är viktigt att otroligt viktigt att söka hjälp för sin psykiska 

ohälsa: 

 

Tenemyr: “[...] Det största är nog ändå att man vågar ta hjälp. Det är 

inget konstigt med det och du ska inte vara rädd eller skämmas för att 

göra det heller. Man behöver oftast också ta hjälp för att komma ur 

depressionen. Det är inte många som klarar det på egen hand även om 

kan göra det under en period, men till slut blir det bara värre och 

värre. [...] Det är bättre att ta hjälp så snabbt som möjligt och jag 

önskar att jag själv hade gjort det tidigare, men jag är glad att jag har 

gjort det nu i alla fall” (Rönnkvist 2018).  

 

6.5.1 Problematik kring hjälpsökande 

Åkesdotter (2016) menar i hennes och Kenttäs forskning att det är vanligt 

förekommande med psykisk ohälsa inom elitidrotten. Studien visar på att ungefär 30 % 

av de svenska elitidrottare som deltog i forskarnas enkätstudie upplevt psykisk ohälsa 

under karriären. Vanligaste symptomen som framkom i nämnda enkätstudie var 

depressivt symptom, ångest, stress samt överträning (Åkesdotter 2016). Liknande 

symptom nämndes i författarna till denna studies enkätundersökning, vanligaste 

symtomen var ångest och oro, sömnsvårigheter och stress, depression samt 

prestationsångest. Som tidigare nämnt angav 169 respondenter av de som spelar eller 

har spelat på elit- eller seniornivå att de upplevt psykisk ohälsa. Åkesdotter (2016) 

menar att det är mer tillåtet inom idrotten att ta hjälp av en idrottspsykolog för att 

exempelvis fokusera på prestationsförbättring, än att söka hjälp hos psykolog eller 

terapeut för psykiska problem. Av gruppen elit- samt seniorspelare som i denna studies 

enkätundersökning angav att de upplevt psykisk ohälsa hade 58,5 % valt att inte söka 
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hjälp. Kask och Svanberg (2017) fick fram i sin studie att 45 % av idrottarna uppgav att 

det var osannolikt eller extremt osannolikt att de skulle söka hjälp vid problem med 

psykisk ohälsa. En anledning till att utövarna bestämmer sig för att inte söka hjälp för 

sina problem kan vara normerna om att idrottare är mentalt tuffa samt osårbara. Att lida 

av symptom såsom ångest, sömnsvårigheter, stress samt depression stämmer inte 

överens med normen om idrottsutövaren (Åkesdotter 2016).  

 

Maskulina idrottsliga ideal såsom tuffhet, kraft, mod, styrka och inte visa sig svag har 

växt fram genom tiderna (Andreasson 2006). Coakley och Pike (2014) beskriver att 

idrottsvärlden är organiserad för att vara mansdominerad samt mansidentifierad. Med 

detta menas att mäns egenskaper används som norm, samt mäns handlingar används 

som standard för definition av vad som är rätt och fel. Idrottsutövare ska vara manliga 

och Andreasson (2006) menar att det finns krav på en hård mentalitet samt 

förväntningar att agera på specifikt sätt. Stark (2005) menar att ishockey präglas av 

manlighetskultur, det är inte ovanligt att feminina drag används som nedlåtande 

förolämpningar. Att avvika från den maskulina normen och använda sig av de så kallade 

feminina dragen i form av att blotta sin sårbarhet, kan leda till att utövarna inte söker 

hjälp för sina tabubelagda besvär.  

 

Innan Hedström, Lehner och Tenemyr valde att söka hjälp kan de, tillsammans med 

respondenterna som valt att inte söka hjälp, kan de anses vara i vad Goffman (2014) 

kallar främre regionen. I kontexten där främre regionen äger rum, i detta fall 

ishockeyanläggningen, går individen in i en roll och agerar utifrån de normer och 

förväntningar som finns på individen. Att dölja handlingar och visa upp en fasad, eller 

vad enkätundersökningen visade, sluta med ishockey på grund av att individen inte vill 

blotta sin psykiska ohälsa kan påverkas av kulturen i idrotten. Andreasson (2006) menar 

att det inom lagidrott finns en kultur som gör att spelarna ska undvika att framställas på 

ett sätt som strider mot kulturen i sammanhanget. Att undgå från normen att inte visa 

sig svag eller sårbar är vad spelarna som inte blottat sin psykiska ohälsa gjort och 

istället satt på sig en mask och gå in i en roll som passar kontexten (Goffman 2014).  

 

Som tidigare nämnt visade enkätundersökningen att 29 % av de respondenter som 

spelar eller har spelat ishockey på elit- eller seniornivå och uppgav att de led av psykisk 
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ohälsa, har pratat med psykolog eller terapeut. 11,2 % valde att prata med någon individ 

i föreningen. Samtliga ishockeyprofiler lyfter vikten av att ta professionell hjälp. Som 

ishockeyspelare i SHL eller Hockeyallsvenskan kan spelaren vara medlem i spelarfacket 

SICO. SICO erbjuder sina medlemmar två tillfällen hos en idrottspsykolog som 

individen kan vända sig till för stöd (SICO 2019). Att ta kontakt och våga prata med 

idrottspsykologen SICO erbjuder kan vara ett steg i rätt riktning för en utövare som är 

drabbad av psykisk ohälsa. Tenemyr lyfter betydelsen av att våga ta hjälp, och vidare 

menar Tenemyr att spelare inte ska vara rädd eller skämmas för att söka hjälp 

(Rönnkvist 2018). Av de elit- och seniorspelare som uppgav att de led av psykisk ohälsa 

svarade 58,5 % att de valt att inte söka hjälp. Att en stor del av utövarna väljer att inte 

söka hjälp menar Rice et. al. (2016) kan bero på bristande förståelse av psykisk ohälsa, 

samt att det utifrån kan ses som en svaghet att söka hjälp. Hedström valde att söka hjälp 

efter karriärsavslut, och var då 37 år gammal (TV4 2019). Åkesdotter (2016) menar att 

det inte är ovanligt att individer blottar sin psykiska sårbarhet förrän efter karriären 

avslutas, först då är det accepterat.  

 

6.6 Röster om problemen med psykisk ohälsa 

Representanten från SIF5 menar att förbundet känner till de fall med spelare som gått ut 

med att de har psykisk ohälsa via media, men även att de har kännedom om ett antal fall 

som inte nått media. Vidare berättar representanten att den psykiska ohälsan kan vara 

allt ifrån prestationsrelaterade faktorer till allvarliga fall av depression. Representanten 

menar att den psykiska ohälsan hos utövarna dels har skett av ishockeyn men även att 

en del symptom skulle ha uppkommit oavsett. Representanten lyfter även att förbundet 

är för dåliga på att ta psykisk ohälsa på allvar tidigt. 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan om psykisk ohälsa är ett problem inom 

ishockeyn, där respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ, vilket 

resulterade i att 570 svar inkom fördelat på 456 respondenter. Av dessa ansåg 61 % att 

“Jag tror det är ett stort problem, men spelare är inte öppna med sin psykiska ohälsa”, 

31,4 % “Ett växande problem som märks av mer och mer”, 20,6 % “Ingen skillnad mot 

övriga samhället”, 8,3 % “Jag har inte upplevt att det är ett problem” och 3,7 % har valt 

                                                 
5 Representant. Svenska ishockeyförbundet, Videointervju 2019-05-13 
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alternativet “Annat”. Flertalet av respondenterna som besvarat frågan med egna ord 

beskriver att de upplever att tabu, machokultur och prestationskrav har betydande roll:  

 

MR:194: “Tror problemet ät rätt stort men att det börjar sakta men 

säkert tas på ett större allvar”. 

 

MR:77: “Tror absolut att det är ett problem i större utsträckning. Dock 

går inte spelare ut med det för andra medspelare eller ledare”. 

 

KR:233: “Jag personligen har inte upplevt psykisk ohälsa bland 

spelarna i min klubb, men anledningen till det tror jag är att det finns 

väldigt mycket machokultur kring hockeyn. Spelarna är inte öppna 

med det”.  

 

MR:336: “Många vågar nog inte prata om psykiska problem p.g.a. den 

machokultur som existerar inom ishockey”. 

 

MR:82: “Jag tror att många manliga hockeyspelare inte visar så 

mycket känslor pga. "machokulturen" som fortfarande finns i sporten. 

Det är en tuff sport, man förväntas vara tuff, både fysiskt och psykiskt. 

Om man inte kan leva upp till det är man otillräcklig. Jag kan tänka 

mig att detta avskräcker unga som vill börja med sporten”. 

 

KR:394: “Det märks av mer då vissa börjat öppna upp sig, men det är 

fortfarande tabu. Vilket gör att vi iaf inom laget aldrig pratar om det”. 

 

MR:51: “Tror inte ishockeyn är utmärkande utan att det kan finnas 

problem inom lagsporter som stort. Ökade prestationskrav i yngre 

åldrar bidrar”.  

 

Hedström anser att samtalen kring psykisk ohälsa har blivit har blivit bättre och 

öppnare. Både inom ishockeyn men även i hela samhället. Dock anser Hedström att 

psykisk ohälsa inom ishockeyn fortfarande är ett problem. Han menar att det kan vara 
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svårt att exponera sin ohälsa inom ishockeyn, då idrotten framkommer som macho. Han 

menar dock att för att normalisera problematiken kring psykisk ohälsa så är det 

nödvändigt att fler personer börjar prata öppet om den (TV4 2019). Grundel menar att 

kulturen inom branschen är för hård, det kan vara lätt att ta åt sig personligen om 

spelaren får kritik efter misstag på isen. Grundel anser även att psykisk ohälsa är mer 

utbrett inom ishockeyn i Sverige än vad många individer kan tänkas tro (Färjestad BK 

2019).   

 

6.6.1 Jargongen, en del av problemet?  

Enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna, 76,5 %, menade att 

jargongen i ishockeyrörelsen kan bidra till att individer inte vågar öppna upp sig om 

sina känslor. 16,4 % ansåg inte att jargongen var orsaken och 8,8 % ansåg sig inte veta 

svaret. Respondenterna menar främst att machokultur samt att individer inte ska visa sig 

svaga är en bidragande faktor till att utövare inte öppnar upp sig om sina känslor:  

 

MR:455: “Allt ska vara tufft. Att visa sig svag är inget som accepteras 

inom hockeyn”.  

 

MR:370: “Allting handlar om att vara tuff, och kulturen är sådan att 

man inte får visa känslor som inte är ilska”. 

 

MR:282: “De handlar om gruppen, inte om idrotten. Vissa grupper är 

väldigt öppna medan vissa har större problem med det”. 

 

MR:368: “Det finns en ganska tydlig machokultur inom hockeyn som 

jag tror är en bidragande faktor”. 

 

MR:17: “Det går inte att komma runt att det finns en machostämpel på 

hockey. Du har förväntningar på dig att visa dig stark i alla situationer, 

bita ihop och vara "manlig". Jag tror en del personer håller sin smärta 

och sin ångest inom sig av den anledningen, vilket bara förvärrar 

problemen”.  
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KR:21: “Det känns som att hockeyspelare, både från sig själv och från 

omvärlden, ses som någon cool och hård person där det inte är okej att 

känna efter”.  

 

MR:268: “Det är generellt fult att visa känslor, du ska vara stark och 

inte gnälla, inte känna efter. Du riskerar på elitnivå också att få skit 

från såväl egna som motståndarsupportrar ifall du visar dig “svag””. 

 

MR:329: “Det känns inte socialt acceptabelt att vara öppen med sin 

psykiska ohälsa (känns som en svaghet man inte vill visa)”. 

 

MR:292: “Hockeyn är mansdominerad, brister av, vad 

samhället/normerna anses vara icke maskulina egenskaper, såsom att 

våga vara sårad. I kombination till att detta startas i tidiga åldrar. 

Insatserna måste komma otroligt tidigt”. 

 

KR:82: “Hockeykillar speciellt ska vara på ett visst sätt, man ska va 

väldigt ”manlig” och inte ens visa känslor. Även fast vi i damhockeyn 

inte har det perfekt så tycker jag det är bättre, fler är öppna och vågar 

visa samt prata om saker. Att det än i dag inte finns någon hockeykille 

som är öppet homosexuell är spännande. Jag skulle inte heller våga gå 

ut som det i herrhockey, men att jag i damhockey är ute som det är 

ingen big deal alls”. 

 

En del respondenter anser dock inte att den tuffa jargongen förekommer inom ishockeyn 

längre, de resonerar följande:  

 

KR:320: “Det handlar nog mer om var personen i fråga har med sig 

hemifrån också. Vilka på sidan av hockeyn kan personen prata med? 

Jag som är kvinna har aldrig stött på problem med en ”hård jargong” 

och så kallad macho-kultur i ett omklädningsrum. Vi var alltid måna 

om varandra och stöttande. Kanske är det skillnad i mäns 

omklädningsrum? Tänker som så att är det en i en grupp som öppnar 
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sig brukar det oftast bli så att fler öppnar sig. Gäller bara att någon är 

den där första som bryter tystnaden”.  

 

MR:196: “Förr var det säkert svårare att prata om hur man mådde. 

Men som samhället ser ut idag så är folk öppnare med ditt mående och 

det märks även inom hockeyn, fler och fler går ut och berättar om hur 

de mått”.  

 

MR:208: “I hockeyn är man oftast så nära sina lagkamrater att man 

kan prata om allting. Hade jag öppnat upp mig om min psykiska 

ohälsa så hade jag troligtvis fått bra stöd från lagkamrater. Jag valde 

dock att inte prata med någon om det, varken familj eller laget. 

Problemet uppmärksammades till slut av sig själv när jag slutade 

lämna hemmet”. 

 

MR:10: “Jag tror absolut att denna "tuffing" jargong kan motverka 

öppenhet, sen behöver den inte heller göra det heller. Det är väldigt 

olika från klubb till klubb. Vad jag har upplevt är att ju högre nivå och 

äldre ålder så tas dessa punkter på mer allvar och det blir enklare att 

vara öppen och "känslig" “. 

 

MR:314: “Hanteras det på rätt sätt, oavsett ålder på gruppen så finns 

det så otroligt många fina egenskaper ett hockeylag kan bidra med. Att 

alla ska ha rätt att tala med högt i tak och acceptans för alla utan hån 

eller skratt skulle hjälpa alla lag. Mår alla bra, spelar alla bra”.  

 

6.6.2 Lättare att öppna upp sig idag 

Både Grundel och en stor del av respondenterna i enkätundersökningen hävdar att den 

machokultur som finns i ishockeyn är ett stort problem. Andreasson (2006) berättar att 

det ofta finns en kultur inom lagidrott som gör det svårt för individer att vara 

annorlunda och göra saker som inte tillhör kulturen i gruppen. Till exempel i 

omklädningsrum är det vanligt att maskuliniteten domineras och spelarna förväntas 

uppträda på ett specifikt sätt. Allain (2008) menar att ishockeyspelare ger uttryck för sin 
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maskulinitet genom bland annat förnedringar och fysiskt våld. Reportern Umicevic 

(2018) har skrivit en krönika på SVT.se där han reagerar kraftigt på det språkbruk som 

används av vuxna elitspelare inom ishockeyn. Umicevic menar på att ord som sägs på 

en ishockeyrink inte är socialt acceptabelt på någon annan arbetsplats. Grundel, som 

menar på att kulturen är för hård hävdar att det är lättare än vad många verkar tro att ta 

åt sig av vad andra säger (Färjestad BK 2019), får stöd av Umicevic (2018) genom att 

skriva att även om fula ord kan skrikas ut i stridens hetta, så kan det riva upp djupa sår i 

mottagaren. Detta beteende kan bero på den hegemoniska maskulinitet som förekommer 

inom ishockeyn (Allain 2008).  

 

En respondent, MR:196, beskriver ovan att han inte tror att det längre är lika svårt som 

tidigare att i media berätta om sin psykiska ohälsa. Andra respondenter är inne på 

liknande spår och menar att det kan vara högt i tak i ett hockeyomklädningsrum och det 

går bra att prata om allt. Det finns definitivt en sanning i att samhället har blivit mer 

accepterat mot psykisk ohälsa. Göran Kenttä, lektor i idrottspsykologi, skriver att för tio 

år sedan så pratade knappt någon om psykisk ohälsa överhuvudtaget. Då fanns det en 

tro om att elitidrottare var osårbara. Idag har allt fler idrottare börjat prata om problemet 

(Åkerlund 2018).  

 

Elitidrottare har en större risk att drabbas av stress, ångest och depression än 

populationen som inte idrottar på hög nivå (Rice et. al. 2016). Det skamfyllda i att prata 

om problemen har börjat ändras. Bland annat vill Riksidrottsförbundet med kampanjen 

Upp upp – vi lyfter att psykisk ohälsa ska normaliseras och att ämnet ska vara enkelt att 

prata om (SISU idrottsböcker 2019). Det går, som Kenttä menar i Åkerlunds (2018) 

artikel, att se tendenser på att det även inom ishockeyn har blivit vanligare att spelare 

öppnar upp sig om sina psykiska problem. Förutom de fyra spelare vi diskuterat i denna 

rapport tidigare så har en mängd andra kända ishockeyprofiler offentliggjort sin 

psykiska ohälsa. Bland annat berättar Patrik Berglund att han bröt sitt kontrakt med 

NHL-laget Buffalo Sabres, mitt under säsongen 2018/2019 eftersom han började må så 

dåligt att han inte längre kunde spela ishockey efter att ha blivit bortbytt från St. Louis 

Blues efter 9 säsonger i den organisationen (Bodin 2018). Johan Franzén, före detta 

ishockeyspelare i bland annat Detroit Red Wings har fem dokumenterade 

hjärnskakningar och lider av posttraumatiska stressymptom, och klarar knappt av att 
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leka med sina barn längre utan att behöva vila en längre stund (Tholén 2018). Att fler 

och fler spelare öppnar upp och blottar sina känslor visar på att de inte längre behöver 

gå in i en roll och ta på sig en ”mask” för att upprätthålla de normer som förväntas av 

dem. De behöver inte längre dölja sina tabubelagda känslor (Goffman 2014). 

 

6.7 Föreningars arbete 

I enkätundersökningen ställdes frågan till respondenterna om de visste hur 

ishockeyföreningar arbetar mot psykisk ohälsa. 249 respondenter valde att besvara 

frågan. Det visade sig att majoriteten, 77,5 %, av de svarande inte visste vad föreningar 

gör. Ett stort antal av respondenterna svarade “Nej”. En del utvecklade sina svar:  

 

KR:248: “Alla gör för lite. Det är ett problem som måste upp på 

tapeten. Är skämskudde för många det är en ”skada” som oftast inte 

syns…”.  

 

MR:260: “Jag har själv aldrig märkt att det görs något åt det i de 

klubbar jag har representerat”.  

 

MR:173: “Nej. Eftersom det fortfarande är en machokultur och går 

man ut och säger att man har det svårt är det ingen klubb som är villig 

att satsa på en, påverkar även lönen”. 

 

MR:392: “Ser inte mycket som görs öht. Alldeles för mycket fokus på 

det rent sportsliga i klubbarna”. 

 

MR:87: “Inte mkt. Men jag klandrar ingen. Svårt att göra något mot 

något man inte vet om. Visst, man kan prata om psykisk ohälsa, och 

det kanske hjälper vissa att få hjälp. Men en del kanske inte känner 

behov av att prata om det. Jag löste det mesta med egen hjälp. Det 

psykiskt ohälsosamma bottnar i sättet man lever som ishockeyspelare 

idag”.  
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MR:372: “Väldigt lite jobb av föreningar, om problemet kommer fram 

och tas upp av individen upplever jag att föreningar är någorlunda bra 

på att lösa det. Problemet jag upplever är att ingen vågar fråga de 

spelare/ledare som kan upplevas må dåligt och då kommer inte 

problemet upp. Frågar man inte slipper man problemet är 

mentaliteten”. 

 

KR:299: “De gör förmodligen alldeles för lite. Många föreningar har 

koll på spelarnas fysiska hälsa, men den psykiska pratar man sällan 

om. Jag är glad att jag spelade i en klubb som erbjöd ALLA 

spelare samtal med terapeut/mental coach”.  

 

Flera av respondenterna hade däremot inblick i vad ishockeyföreningar gör för att arbeta 

mot psykisk ohälsa. Främst hur respektive respondents egna förening arbetar: 

 

MR:46: “Har utbildningar, pratar med oss spelare, följer dock inte upp 

det under säsong”.   

 

MR:16: “Det jobbas och pratas mer om hjärnskakningar (som i sin tur 

kan leda till psykisk ohälsa) vilket är bra och ett steg i rätt riktning”.  

 

MR:286: “Det skiljer sig mycket mellan klubbarna, tillhört 3 klubbar 

senaste 3 åren och den klubb som är högst i seriesystemet har även 

HG vilket gjorde att HG-läraren hade mycket bra koll på alla 

välmående och arbetade elevnära. I klubb nr 2 som spelar i div 2 

upplevde jag att de inte brydde sig om de yngre utan mer om de 

äldre... i min nuvarande klubb tar de hänsyn om alla människor i och 

runt laget”. 

 

MR:122: “En av klubbarna jag spelat i hade en mental coach där man 

hade ett obligatoriskt samtal och sedan valfritt, där kunde man bolla 

om vad som helst. Hockey, relationer eller annat som inte hade med 

hockeyn att göra. Var supervärdefullt och hjälpte mig mycket”. 
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MR:427: “Personliga samtal 2 ggr per säsong med tränare och 

sportchef, annars ingenting. Tror och hoppas att det blir annorlunda i 

min klubb nu efter att jag avbröt säsongen”.  

 

MR:405: “Tror dom flesta föreningar har dålig beredskap för det. 

Våran förening har tagit hjälp av SISU och läkare för att få hjälp vars 

man ska vända sig för att få hjälp”. 

 

Hedström berättar i en intervju med TV4 från januari 2019 att han är ute och föreläser 

om hans historia samt upplevelse av psykisk ohälsa. Vidare berättar Hedström att han 

oftast föreläser hos mindre föreningar då han har haft svårt att få in en fot hos 

elitklubbarna, då de inte är lika öppna för en föreläsning om psykisk ohälsa som de 

mindre föreningarna. Hedström menar att det kan bero på att elitklubbarna är rädda för 

att om debatten startas, kan det leda till att föreningen får konsekvenser (TV4 2019).  

 

6.7.1 Röster om hur ishockeyrörelsen kan arbeta 

55,7 % av samtliga respondenter som deltog i enkätundersökningen besvarade vad de 

ansåg att ishockeyrörelsen kan göra för att arbeta mot psykisk ohälsa. Ett tydligt 

samband kunde urskiljas på respondenternas svar och nedan delas svaren upp i olika 

kategorier; Öppenhet, Individen, Machokultur och Mental coach. 

 

6.7.1.1 Öppenhet 

Ett flertal respondenter tror att ishockeyrörelsen behöver bli öppnare och mer 

accepterande gällande psykisk ohälsa:  

 

MR:185: “Arbeta för öppenhet. Arbeta med mycket samtal där 

individen känner sig trygg och vågar prata. Det skapar en miljö där 

individer mår bättre och kan enklare genom samtal få hjälp att må 

bättre men även få tips på sätt som kan hjälpa dem”. 

 

KR:432: “Prata mer med varandra om psykiskt mående, 

förväntningar, krav osv. och spelar man inte på högsta nivå ska man 
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inte behöva ha världens press från alla håll (vilket säkert ökar 

problemen). På min nivå ska det funka enklare med ishallstider, skola 

och jobb för att folk inte ska känna stressmoment att få vardagen att 

gå ihop bara för att få spela hockey”. 

 

MR:260 “Jag tror att framförallt ishockeyn har mycket att jobba med 

gällande individuella samtal med varje enskild spelare. Det behövs en 

kontinuitet i personliga samtal som INTE handlar om prestation inom 

sporten. Det måste finnas en vilja att prata om välmående med spelare, 

något jag också tror hjälper till i det sportsliga. Vem eller vilka som 

ska prata med spelare är en annan diskussion. Kanske skulle det finnas 

någon runt omkring laget som finns nära till hands då alla tränare 

(enligt min uppfattning) inte har förmågan att ta samtal med spelare 

som inte innefattar prestationer på isen. Det är dock svårt att få fram 

”någon” att göra detta då det är mycket ideellt arbete på lägre nivåer 

och jag tror det krävs mycket tid att få kontakt med spelare som inte 

mår bra”. 

 

MR:348: “I ung ålder prata om problemet. Mer konkret skulle vara att 

förklara hur det är man känner sig när man mår dåligt i en grupp och 

öka förståelsen, gärna någon utanför gruppen. Dvs en i klubben som 

står utanför själva laget. Prata om motgångar och framförallt lära de 

ledare som tar hand om ungdomslag hur man noterar personer som 

mår dåligt”. 

 

Tenemyr är inne på liknande spår. Att psykisk ohälsa måste avdramatiseras och börjas 

prata om.  

 

 “Jag är bara en av alla som lider av den så vanliga sjukdomen. 

Psykisk Ohälsa. Depression. Vi alla måste tillsammans hjälpa till att 

avdramatisera skammen av Psykisk Ohälsa. Vi måste alla tillsammans 

ändra vår syn på sjukdomen. Vi behöver inte alltid bara köra på, bita 
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ihop och hålla käften. Det måste vara okej att prata om hur man mår 

utan att bli dömd” (Tenemyr 2018).  

 

6.7.1.2 Individen  

Flera av respondenterna menade att ishockeyrörelsen bör fokusera mer på 

individen bakom ishockeyspelaren, att se individen som mer än bara en 

spelare: 

 

KR:394: “Bry sig mer om oss personer bakom hockeyspelaren. Många 

tränare ser oss bara som en hockeyspelare och inget annat, ibland fått 

men en känsla av att vi är maskiner ungefär. Så mer öppenhet och 

kanske utbilda tränare inom dessa områden, och även erbjuda 

psykolog eller liknande på elitnivå åtminstone”. 

 

KR:228: “Börja se spelarna som enskilda individer med känslor - 

börja prata med dem, se tex juniorhockey som en utbildning inte som 

en karriärstege för tränare att målet alltid är vinst och toppning”.  

 

MR:243: “Kolla mer på individen utanför planen inte bara 

prestationen på planen. En välmående hockeyspelare leder till en hög 

prestationsnivå. Inte vara någon tabu att må dåligt. Släppa på testot 

och machokulturen”.   

 

MR:127: ”Fokusera mer på individ och välmående. Då kommer 

prestationen som ett brev på posten”. 

 

6.7.1.3 Machokultur 

Flertalet av respondenterna ansåg att machokulturen är en bidragande faktor till att det 

inte pratas om eller arbetas emot psykisk ohälsa inom ishockeyrörelsen. Respondenterna 

menar att den tuffa jargongen bör upphöras:  

 

MR:429: “Prata mer öppet om det, börja i låg ålder att ha mer koll på 

spelarna. Försöka jobba bort den ”grabbiga machokulturen” från ung 
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ålder och berätta att det är okej att prata om hur man mår. Att det är 

viktigare än att vinna matcher”.  

 

MR:380: “Bryta tabu genom att prata om det. Prata mer om 

prestationskrav och maskulina normer”.  

 

KR:284: “Försöka bryta den ”hårda” kulturen som finns, prata med 

barn/unga vuxna och föreläsa om ämnet samt erbjuda hjälp”. 

 

KR:21: “Tror det är viktigt att prata mer om det, och ”normalisera” 

ämnet. Allt ska vara så himla tufft och jargongen ska vara så hård. 

Ingen tjänar på det i slutändan”. 

 

MR:324: “Tyvärr är det fortfarande en macho-kultur inom hockeyn 

vilket gör att det är väldigt svårt att öppna sig, däremot tror jag det är 

på bättringsvägen eftersom spelare på hög nivå, t.ex. Robin Lehner 

berättat om sitt missbruk, vilket leder till att folk kanske vågar öppna 

sig om man ser att stjärnorna i NHL gör det”. 

 

Även Grundel är inne på att machokulturen är ett problem inom ishockeyn. Han berättar 

om att man inte ska visa sig svag och har man ett problem så är det upp till en själv att 

lösa situationen. Han anser att hela kulturen är för hård och det är lättare än vad många 

tror att spelare tar åt sig vid en utskällning efter ett misstag (Färjestad BK 2019). 

Hedström vågade länge inte säga något om sin ohälsa, han skämdes länge. Idag lyfter 

Hedström vikten av att börja prata om psykisk ohälsa, för att normalisera fenomenet 

(TV4 2019). 

 

6.7.1.4 Mental coach 

En del respondenter anser att psykologer, terapeuter eller mentala coacher vore 

fördelaktigt för föreningar att använda sig av.  

 

MR:179: “Anlita special terapeuter som man kan ta kontakt med via 

Mail, telefon eller fysiskt möte”. 
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MR:229: “Använda sig av psykologer som kan finnas tillgängliga när 

spelare och liknande behöver”. 

 

MR:77: “Ha regelbundna enskilda samtal med spelare och eventuellt 

ta hjälp av mentala tränare/ psykologer”. 

 

MR:126: “Att som förening/klubb ha tillgång till psykolog/mentala 

coacher”. 

 

6.7.2 Ishockeyrörelsen eventuella förbättringsarbete 

6.7.2.1 Öppenhet  

Flera respondenter är eniga i frågan om att ishockeyrörelsen bör vara mer öppen, och 

det ska vara accepterat att prata med varandra om mående eller andra faktorer som kan 

orsaka oro hos individer. Dagens idrottsutövare upplevs som psykiskt starka, hårda med 

ett orubbligt psyke (Kenttä 2012). Normer inom idrottskulturen är ett hinder för att 

individer ska vara öppna och berätta om känslor, tankar samt mående (Åkesdotter 

2016). Organisationer som exempelvis Locker room talk arbetar för att skapa 

jämställdhet och goda attityder i idrottsföreningar (Locker Room Talk 2019). Insatser 

liknande Locker room talk kan bidra till en öppnare miljö samt att den hårda jargongen 

avdramatiseras. Andreasson (2006) menar att kulturen i omklädningsrummet domineras 

av maskulinitet, samt att det finns förväntningar på hur individer ska agera. Allain 

(2008) bekräftar att detta fenomen även är vanligt inom ishockey. Genom att prata om 

individers mående, kan alla tillsammans hjälpa till att avdramatisera skammen om 

psykisk ohälsa (Tenemyr 2018). En öppnare miljö kan skapas, idrotten ska trots allt 

präglas av glädje, trivsel samt att utövarna ska må bra (Riksidrottsförbundet 2009).  

 

Trots att flertalet av respondenterna menar att diskussionen kring psykisk ohälsa ska 

vara självklar och öppen att prata om, så är föreningarna förtegna kring ämnet. Som 

tidigare nämnt gjordes försök från författarna till denna studie att kontakta samtliga 

SHL-, Hockeyallsvenskan samt SDHL- föreningar. Fyra föreningar svarade på mejlet, 

dock var endast en förening intresserade av att diskutera ämnet djupare. 
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Div1hockey.com (2019) tog kontakt med samtliga ishockeyföreningar i Sveriges 

division ett-serier för att kartlägga hur föreningar arbetar för att motverka psykisk 

ohälsa. Även Div1hockey.com upplevde bristande intresse hos föreningarna, då endast 

24 av 47 föreningar svarade på frågorna som ställdes (Div1hockey.com 2019). 

Bristande intresse och saknaden av svar från föreningar kan kopplas till Goffmans 

(2014) mening om att föreningar går in i en roll och målar upp en fasad om att psykisk 

ohälsa inte upplevs som ett problem. 

 

6.7.2.2 Individen  

Flera av respondenterna menar på att det är viktigt att ledare ser spelarna som 

människor och inte bara som ishockeyspelare. Bland annat menar MR:185 att många 

tränare ser ishockeyspelaren som en maskin och inte människan bakom utrustningen. 

Liknande svar angav representanten från SIF6 som menade att förbundet måste förmedla 

vikten av att spelarna är människor och inte bara ishockeyspelare. Stark (2005) menar 

på att ishockeyspelare kan ses som produkter, vars enda uppgift är att leverera resultat. 

Svenska ishockeyförbundet arbetar med ett förändringsarbete och lanserar i höst en ny 

modell som ska implementeras på barn- och ungdomsnivå. Hemmaplansmodellen ska 

främst sätta människan i fokus, och inte endast se individen som en ishockeyspelare 

(Brenning 2019). Förväntningar på modellen är bland annat att ishockeyrörelsen inte 

endast ska fokusera på resultat, utan fokusera på människan och individens 

spelarutveckling (Brenning 2019). Att endast se elitidrottaren, i detta fall 

ishockeyspelaren kan påverka utövaren negativt. Press, stress, prestationskrav samt hög 

belastning kan vara en bidragande faktor till att psykisk ohälsa växer fram hos utövaren 

(Schinke et. al. 2017).  

 

6.7.2.3 Machokultur 

Flera av respondenterna i enkätundersökningen anser att machokulturen är ett problem 

inom ishockey och menar att kulturen leder till att individer inte vågar prata om sina 

känslor. Lundberg (2018) menar att machokulturen leder till att män inte vågar vara sig 

själva, inte vågar prata om sina känslor eller mående. Miljön och machokulturen som 

råder inom ishockeyn kan vara en förklaring till varför psykisk ohälsa länge varit 
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tabubelagt inom idrotten. Att uttrycka känslor anses inte lämpa sig maskulina miljön 

som förekommer inom ishockeyn. Flera av respondenterna menar att normerna kring 

machokulturen måste förändras, så att det blir accepterat att prata om sina känslor. 

Maskulina normer har länge präglat idrotten, Andreasson (2006) menar att historiskt 

råder enighet att idrott är skapad av män för män. Ishockeyspelare växer upp med 

machokulturen som förekommer. Att motverka machokulturen och dess normer som 

många respondenter anses bör göras kan vara svårt, Allain (2008) menar att pojkar 

redan vid ung ålder lär sig hegemoniska maskuliniteten och dess normer som finns i 

omklädningsrummet. Connell (2008) uttrycker att människan inte föds till att bli 

maskulin, utan individen formas till att vara maskulin. Manlighet har följt idrotten 

genom tiderna, då de yngre männen imiterat de äldre manliga lagkamraterna. Genom att 

beteende går i arv via imitation samt observation har normativiteten av manlighet 

infogats i idrottsutövandet (Andreasson 2006). Maskuliniteten och machokulturen har 

växt fram och formats i ishockeyrörelsen, av människorna i dess kontext (Connell 

2008). 

 

Respondent KR:284 ger förslag på att barn, unga och vuxna ska bli erbjudna mer hjälp 

och föreläsningar om ämnet. Anders Wahlström, barn- och ungdomsansvarig i Svenska 

ishockeyförbundet, säger i en intervju i Aftonbladet att han hoppas på att inom ett par år 

kunna komma åt machokulturen. Wahlström anser att det är ett problem att traditionen 

samt kulturen är macho och SIF vill kunna visa att det inte behöver vara så. Wahlström 

menar att större fokus bör läggas på det psykosociala perspektivet i spelar- och 

tränarutbildningen för att bekämpa problematiken (Brenning 2019). För att motarbeta 

den maskulina miljön som råder i ishockeyn föreslår Stark (2005) att de hierarkiska 

strukturerna bör vara mindre utpräglade samt att patriarkatets negativa delar ska 

minimeras. Avtar den maskulina ishockeymiljön kan det leda till att kulturen blir mer 

accepterande för alla människor oavsett bakgrund. 

 

6.7.2.4 Mental coach  

En del respondenter lyfter åsikter om att föreningar ska använda sig av mentala coacher 

eller anlita terapeuter som ska finnas tillgängliga. Dock blir detta problematiskt i vissa 

fall, då alla föreningar inte har ekonomi till att anställa eller hyra in terapeuter, mentala 
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coacher samt psykologer. Representanten från SIF7 menar att en del elitföreningar har 

kompetens samt resurser inom organisationen för att kunna arbeta med frågan. Däremot 

förekommer det gratis material som föreningar kan ta del av. Under 2017 valde RF att 

lyfta psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsinsatser för elitsatsande 

idrottsungdomar, tränare samt lärare (Riksidrottsförbundet 2017). Webbsidan som riktar 

sig till unga, idrottsaktiva individer innehåller förklaring på symptom av psykisk ohälsa, 

berättelser från andra unga att ta del av, samt rekommendationer på stöd att få (SISU 

Idrottsböcker 2019). Har tränare och ledare utbildning om psykisk ohälsa behövs ingen 

anställning av psykologer, terapeuter eller mentala coacher göras. Kenttä menar att 

ämnet psykisk ohälsa bör lyftas och utbildas i samtliga tränarutbildningar inom alla 

idrotter (Åkerlund 2018). Idrottsutövare kan känna krav i form av exempelvis 

prestationskrav, samtidigt som utövaren har mindre kontroll då det är tränaren eller 

ledaren som tar beslut vilket påverkar utövaren (Karasek & Theorell 1990). Karasek och 

Theorell (1990) beskriver således att stöd är en viktig aspekt för individens välmående. 

Förekommer utbildning under tränarutbildningar växer kunskapen, tränare samt ledare 

blir bättre på att förstå vad psykisk ohälsa är och innebär (Åkerlund 2018). 

Implementering av Hemmaplansmodellen kommer innehålla större fokus på det 

psykosociala perspektivet i spelar- och tränarutbildning (Brenning 2019). Detta kan i sin 

tur leda till vad Karasek och Theorell (1990) kallar stöd, som kan komma från tränare, 

ledare, spelare eller andra i föreningen och bidrar till individens välmående.  

 

 

  

                                                 
7 Representant. Svenska ishockeyförbundet, Videointervju 2019-05-13 



 

 

 

 

64 

7. Slutdiskussion 

I följande kapitel diskuteras slutsatser fram rörande studiens metod och resultat utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Av respondenterna i enkätundersökningen hade 393 personer spelat ishockey på olika 

nivåer. Av dessa hade 211 personer, eller 53,6 %, upplevt någon form av psykisk ohälsa 

i form av ångest, oro, sömnsvårigheter, stress och depression. Detta resultat ansåg vi 

vara häpnadsväckande. Med tanke på de fysiska- och psykiska utmaningarna som 

utövarna utsätts för, visar forskning att psykisk ohälsa är ett vanligt fenomen inom 

idrottsvärlden (Schinke et. al. 2017). Problemet visar sig vara vanligt förekommande 

inom elitidrott, en svensk enkätstudie visar att 30 % av idrottarna som representerat 

landslaget i olika idrotter upplevt psykisk ohälsa (Åkesdotter 2016). Ishockeyprofiler 

som Hedström och Grundel dolde sin psykiska ohälsa under en längre tid. Hedström 

fick symptom för sina ätstörningar som tonåring och dolde problemen i tjugo års tid till 

efter att han avslutat sin ishockeykarriär. Att visa sig svag och prata om sina problem är 

tabubelagt inom ishockeyn, vilket leder till att individerna ofta hellre döljer sina besvär. 

Även Grundel valde att vara tyst om sina psykiska besvär under hela karriären. En tid 

efter det ofrivilliga karriärsavslutet, som bidrog till ytterligare psykiska problem, valde 

Grundel att öppna upp sig och berätta om sin prestationsångest som han levt med i 12 - 

13 år. Andreasson (2006) menar att det inom lagidrott finns en kultur som innebär att 

individer ska undvika att framställa sig på ett motstridigt sätt mot gruppens kultur. 

Ishockeykulturen innebär att det är en fördel att vara stark, hård, tuff och att inte visa sig 

svag. Detta kan vara en anledning till att så många idrottare väljer att inte berätta om 

sina problem, alternativt vänta till efter karriären med att öppna upp sig. 

 

Även om en majoritet av respondenterna i enkätundersökningen anser att psykisk ohälsa 

är ett problem inom ishockeyn så råder det delade meningar kring frågan. Trots de stora 

psykiska- och fysiska påfrestningarna som en elitidrottare utsätts för så anser en del 

respondenter att problemen kring psykisk ohälsa inte är någon skillnad mot övriga 

samhället. Däremot anser 61 % att den psykiska ohälsan är ett problem, men spelarna är 
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inte öppna med sin psykiska ohälsa. Likt Hedström och Grundel förekommer det att 

individer döljer sin psykiska ohälsa. Då såpass många anser att frågan är viktig att ta itu 

med, samt att så många spelare faktiskt uppger i enkätundersökningen att de har eller 

har haft besvär av psykisk ohälsa, inleds tankar kring hur ishockeyförbundet och 

föreningar arbetar med frågan i sina verksamheter.  

 

Upplevelsen är att SIF8 i dagsläget inte gör någonting konkret i arbetet mot psykisk 

ohälsa. Representanten vi intervjuade anser att förbundet är för dåliga på att ta psykisk 

ohälsa på allvar. Om inte förbundet arbetar med problemet på daglig basis så kan det 

tänkas logiskt att inte heller föreningarna gör det. 49 % av de 159 personer som valde 

att besvara frågan i enkätundersökningen om hur de hade blivit bemötta av föreningen 

menade att ingen hade uppmärksammat deras mående. När vi läser Lehner och 

Tenemyrs berättelser, där de beskriver hur dåligt de mådde, och uttryckligen bad om 

hjälp, är det svårt att förstå hur problemet kunnat ignoreras av personer inom klubbarna. 

Forskning visar på att idrottsliga organisationer förminskar problematiken med psykisk 

ohälsa. Att föreningar förminskar problemen kan bero på kulturen som finns inom 

ishockeyn. Kulturen anses vara maskulin, att uttrycka känslor såsom rädslor, oro och 

sympati anses ofta inte accepterat. Som tidigare nämnt försökte vi få tag på 

representanter från samtliga lag i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan utan vidare 

framgång. Att föreningarna ignorerar att diskutera problemet med oss kan tolkas på 

olika sätt. Vi tolkar det som att frågan inte är viktig nog inom verksamheten. Att 

föreningar inte arbetat förebyggande med psykisk ohälsa kan tyckas vara 

uppseendeväckande då det framkommit i vår studie att den psykiska ohälsan påverkar 

såväl vardagslivet som idrottsprestationen. Exempelvis framkom det att 29 respondenter 

slutade spela ishockey på grund av psykisk ohälsa. Det är enkelt att spekulera i att om 

föreningarna hade arbetat mer förebyggande mot psykisk ohälsa, hade möjligtvis färre 

personer mått dåligt och således spelat ishockey under både längre tid samt mått bättre 

både som ishockeyspelare och människa. Har ishockeyrörelsen råd att gå miste om 

spelare?  

 

Det är inte bara negativitet kring föreningarna och deras arbete med psykisk ohälsa. Vi 

vill även framhäva att en del respondenter anser sig fått bra hjälp. Vi tror att det handlar 
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mycket om att dessa personer har haft kompetenta ledare som tar problemen på allvar. 

Det framkom även i studien att en majoritet av respondenterna som var positiva 

tillhörde elitlag, vilket kan betraktas som att elitklubbar har resurser att arbeta med 

frågan. Dock var det än mer respondenter från elitklubbar som ansåg att deras 

föreningar inte hade följt upp måendet, vilket kan tyda på att föreningarna har resurser 

men gör inte tillräckligt.  

 

I enkätundersökningen framkom det att många respondenter inte vet hur 

ishockeyföreningar arbetar mot psykisk ohälsa. Detta är inte speciellt anmärkningsvärt 

då varken förbundet eller föreningarna verkar göra något konkret. Vi ser ett antal hinder 

inom branschen som möjligtvis lett till att det idag inte arbetas speciellt mycket med 

frågan. Främst är machokulturen ett problem med dess hårda, maskulina jargong samt 

normer. Däremot kan noteras att åsikter finns gällande jargongen som snarare kan 

upplevas som en styrka, och skapa bra sammanhållning inom laget. Därför kan inte 

slutsatser dras om den maskulina jargongen förekommer inom alla lag. Vissa 

respondenter berättar de började må bättre efter att de bytte förening. Nästa hinder vi 

upplever är outbildade ledare och okunskap inom föreningen. Många ledare distanserar 

sig från problemet, de spelare som upplever att de mår dåligt tas inte på tillräckligt stort 

allvar, ofta eftersom ledarna saknar kunskap kring frågan. Däremot framkom det i 

enkätstudien att en del lag har föreläsningar om välmående.  

 

Vidare ser vi också ett antal möjligheter i hur föreningar kan arbeta förebyggande med 

psykisk ohälsa. Vi anser det betydelsefullt att SIF börjar ta frågan på allvar och föreläser 

samt implementerar psykisk ohälsa i sina tränar- och ledarutbildningar. På så vis får 

ledare och tränare kunskap om hur frågan bör hanteras. Forskning visar på att föreningar 

förminskar problemen, men om frågan implementeras i utbildningen kommer det vara 

oundvikligt att inte ta problemen på allvar. Genom utbildning kommer det diskuteras 

mer om psykisk ohälsa, vilket bör leda till att miljön förändras och leder till ett öppnare 

klimat. Ett öppet klimat leder till att det blir mer accepterat att prata om sina känslor, 

tankar och oro, vilket kan leda till att den maskulina miljön blir mer transparent. Vi 

anser att det är viktigt att börja utbilda samt prata om psykisk ohälsa redan i tidig ålder, 

då det redan tidigt i ishockeyrörelsen förekommer prestationskrav, vilket kan leda till att 

unga inte mår bra och tappar motivationen. Genom insatser som SIF:s framtida 
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utbildningsplan Hemmaplansmodellen, där SIF kommer trycka på vikten att se 

människan, individens spelarutveckling och inte bara fokusera på resultat (Brenning 

2019). Således bör inte alla resurser läggas på att förebygga psykisk ohälsa inom 

elitishockeyn, då faktum är att barn och unga är ishockeyns framtid. Organisationer som 

Locker room talk bör välkomnas av fler föreningar då deras utbildningar kan bidra till 

att den tuffa jargongen minskas, vilket leder till ett öppnare klimat. Genom utbildning 

och kunskap om att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst är det viktigt att framhäva 

personen bakom ishockeyspelaren. Forskning visar tendenser på att ishockeyspelare kan 

liknas vid produkter som bara ska leverera resultat. En spelare som mår bra både på och 

utanför rinken presterar bättre än en spelare som inte gör det.   

 

Vi har tidigare lyft att flertalet elitklubbar har resurser att arbeta med psykisk ohälsa 

genom psykologer och mentala coacher. De föreningar som inte har denna möjlighet 

bör istället använda sig av mentorer eller spelarråd utanför laget, dit spelare kan vända 

sig med sina tankar. Det kan anses lättare att prata med en individ som inte besitter 

någon typ av makt över spelare såsom en tränare eller ledare.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av datainsamlingsverktyg diskuterades länge och väl. Vi fastslog ganska tidigt 

svårigheter i att få tag på elitspelare som kunde ställa upp på intervju. Den stora 

problematiken var svårigheterna med att få tag på spelare som led av psykisk ohälsa 

som inte redan hade öppnat upp sig i media. Således riktade vi oss istället mot spelare 

som redan offentliggjort sina problem. Diskussion uppstod angående behovet av att 

göra personliga intervjuer med spelarna eller om andrahandskällorna var tillräckliga. Vi 

fastslog andrahandskällorna med argumentationen om att vi förmodligen inte hade fått 

ut tillräckligt mycket ny data.   

 

Det andra datainsamlingsverktyget som användes var en enkätundersökning. Att låta 

anonyma personer själva berätta om sina erfarenheter kring psykisk ohälsa kändes som 

ett bra komplement till innehållsanalyserna. Det fanns förbättringspotential i 

utformningen av enkäten. Då vi eftersträvade att individerna själva skulle få skriva sina 

egna tankar och reflektioner, och inte endast ha frågor där respondenten får välja ett 
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påstående som bäst stämmer överens med verkligheten, så valdes en möjlighet på de 

flesta frågor att respondenten med egna ord fick beskriva situationen. Vi var 

överväldigade över alla erfarenheter och tankar som många av de 456 respondenterna 

delade med sig av. Däremot ledde all data till svårigheter i att bearbeta materialet. Det 

blev givetvis mer svårövergripligt att dra slutsatser och kopplingar när datan bestod av 

ett resultatark fullt av meningar, Istället för något mer lättanalyserat så som ”instämmer 

helt” till ”instämmer inte alls”. Dock ska tilläggas att vi är nöjda med svaren som 

samlades in, då vi lägger vikt vid att respondenterna skulle ha möjlighet att berätta om 

sina tankar samt erfarenheter.  

 

7.2 Vidare forskning 

Denna uppsats har inte varit avsedd att avsluta debatten om psykisk ohälsa, utan snarare 

att starta den. Utifrån studien finns en vision kring att debatten kring psykisk ohälsa ska 

lyftas ytterligare. Författarna uppmanar till mer djupgående vidare forskning kring hur 

föreningar arbetar med frågan idag, hur de avser kunna förebygga samt motverka 

problemen framöver.  

 

Något denna studie inte tagit hänsyn till är hur utbrett psykisk ohälsa är rent geografiskt, 

rent konkret om psykisk ohälsa är utbrett i lika stor utsträckning i hela Sverige. Det vore 

således intressant att forska i om skillnader kan dras mellan städer som innehar elitlag 

eller ishockeygymnasium kontra de städer som bara har lag på motionsnivå.  
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9. Bilaga 

9.1 Intervjuguide: 

Bakgrund: 

  

1. Vem är du och Vad är din roll i organisationen? 

  

2. Hur länge har du arbetat inom SIF? 

  

Huvudtema: 

  

3. Vad är din syn av psykisk ohälsa inom ishockeyrörelsen? 

  

4. Vad är din upplevelse av psykisk ohälsa inom ishockeyrörelsen? (växande, eller 

känner till individer som har gått ut med att de mår dålig) 

  

5.Hur ser förbundet psykisk ohälsa? (problem?) 

  

6. Hur arbetar förbundet med psykisk ohälsa på daglig basis? 

  

7. Finns det någon plan på hur förbundet ska börja arbeta med frågan? 

  

8. Vad tror du att SIF kan göra för att lyfta in psykisk ohälsa i ishockeykulturen? 

  

9. Vet ni hur föreningar jobbar med frågan? 

 

 

 


