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Sammanfattning 
  
Att kunna hantera stress, skador, förväntningar och krav är viktigt i en elitsatsande 
fotbollsspelares vardag. Kvinnliga fotbollsspelare har i större utsträckning en annan utmaning 
i att behöva kombinera sin elitsatsning med annan sysselsättning, jämfört med manliga 
fotbollsspelare. Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur kvinnliga fotbollsspelare 
upplever att elitsatsningen påverkat deras aktivitetsbalans och välbefinnande. Det användes en 
kvalitativ studiedesign med semistrukturerade intervjuer. Urvalet gjordes genom ett 
bekvämlighetsurval och en kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetningen. 
Resultatet visade att kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare hade en fullspäckad vardag som 
krävde planering och struktur för att främja aktivitetsbalans. Vardagen bestod av tydliga rutiner 
och vanor med arbete/studier följt av träning. Det krävdes annan sysselsättning jämsides med 
sin elitsatsning för att få ihop det ekonomiskt. Informanterna gjorde en medveten satsning där 
vila, sömn och träning prioriterades. Uppoffringar var en del av det dagliga livet där familj och 
vänner ofta blev bortprioriterade. Elitsatsningen innebar höga krav och förväntningar vilket 
påverkade välbefinnandet både positivt och negativt. Slutsatser var att det fanns faktorer i en 
kvinnlig elitsatsande fotbollsspelares vardag som påverkade deras aktivitetsbalans och 
välbefinnande. Detta examensarbete var en första inblick i problemområdet men ytterligare 
forskning krävs.   
 
Nyckelord: aktivitetsmönster, arbetsterapi, elitidrott, hälsa  
 
  



	

	
	

Summary 
 
Title: Female football players’ experiences of how their elite efforts affect occupational balance 
and well-being.  
 
Being able to handle stress, injury, expectations and demands is important in the everyday life 
of an elite football player. Female football players have a greater challenge to combine their 
elite efforts with other employment, compared with male football players. The purpose of this 
study was to describe female football players’ experiences of how their elite efforts affect 
occupational balance and well-being. A qualitative study design with semi-structured 
interviews was used. Data selection was made by convenience sampling. Data was analysed 
with a qualitative content analysis. The results showed that elite female football players’ had a 
demanding everyday life that required planning and structure to promote occupational balance. 
Their everyday life consisted of clear routines and habits for work/ studies and football practice. 
It was necessary for the players to have another occupation in addition to their elite efforts, to 
manage financially. The informants made a conscious effort to prioritize rest, sleep and practice. 
Sacrifices were part of the daily life where family and friends often became less of a priority. 
The elite efforts meant high demands and expectations, which affected well-being both 
negatively and positively. The conclusion was that everyday life of a female elite football player 
consisted of factors that influenced their occupational balance and well-being. This study was 
an insight into this problem area but further research is required. 
  
Keywords: activity patterns, elite athletes, health, occupational therapy 
 
 

 



	

	
	

Innehållsförteckning  
 

Inledning .............................................................................................................. 1 

Bakgrund ............................................................................................................. 1 

Elitsatsning och elitidrott .................................................................................................... 1 
Välbefinnande ....................................................................................................................... 2 
Aktivitetsbalans .................................................................................................................... 2 

Syfte ...................................................................................................................... 4 

Material och metod ............................................................................................. 5 

Förförståelse ......................................................................................................................... 5 
Informanter .......................................................................................................................... 6 
Databearbetning ................................................................................................................... 6 
Etiska överväganden ............................................................................................................ 7 

Resultat ................................................................................................................ 9 

En medveten och prioriterad satsning  .............................................................................. 9 
Många måsten i vardagen ................................................................................................. 10 
En vardag med dubbla karriärer ..................................................................................... 11 
En fullspäckad vardag med planering och struktur ....................................................... 12 

Diskussion .......................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 14 
Resultatdiskussion .............................................................................................................. 16 
Betydelse för arbetsterapi  ................................................................................................. 17 

Slutsatser ............................................................................................................ 19 

Referenser .......................................................................................................... 20 

Bilaga 1. Inbjudan till ansvarig i föreningen  

Bilaga 2. Inbjudan till damfotbollsspelare  

Bilaga 3. Informationsbrev  

Bilaga 4. Intervjuguide  

Bilaga 5. Samtycke till att delta i studien 



	

1	
	

Inledning 

Aktivitetsbalans är ett viktigt begrepp som ofta används inom arbetsterapin. Aktivitetsbalans är 
en subjektiv upplevelse och handlar om individens syn på att ha rätt mängd och rätt variation 
av aktiviteter i sin vardag. Aktivitetsbalans är en förutsättning för ett gott välbefinnande 
(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Vardagen innehåller många utmaningar och dessa 
kan variera beroende på fas i livet. Vardagen är full av situationer som individen förväntas klara 
av och hantera, där parallella aktiviteter med ständiga avbrott och ändrade planer dominerar 
(Erlandsson & Persson, 2014). Att vara elitsatsande idrottare kräver mycket och det finns 
många faktorer som skulle kunna påverka välbefinnandet. Att kunna hantera stress, skador, 
förluster, förväntningar och prestationskrav är viktiga faktorer i en elitsatsandes vardag 
(MacNamara, Button, & Collins, 2010). Kvinnliga idrottare har i större utsträckning en 
utmaning i att kombinera sin elitsatsning med annan sysselsättning jämfört med manliga 
idrottare. Siffror visar att enbart 25 procent av spelare i damallsvenskan i fotboll 2017 kunde 
försörja sig på sin fotboll och många tvingades till att kombinera arbete och studier med sin 
elitsatsning (Lind, 2017). Det finns inga funna studier som beskriver hur en kvinnlig 
elitsatsande idrottare upplever sin vardag med att kombinera arbete och studier med sin 
elitsatsning. Det väckte intresset av att belysa kvinnliga elitsatsande fotbollsspelares vardag ur 
ett arbetsterapeutisk perspektiv utifrån begreppen aktivitetsbalans och välbefinnande. 

 

Bakgrund 

Elitsatsning och elitidrott  
Elitidrott är ett komplext begrepp. I Sverige finns det ingen vedertagen definition av begreppet 
(Centrum för idrottsforskning, 2012). Lindfeldt (2007) beskriver elitidrott som idrott som 
utövas på högsta nationella och internationella nivå på seniornivå. Han fortsätter beskriva en 
elitidrottare som genom sin skicklighet, kompetens, vilja och målmedvetna satsning nått en 
högre nivå än det stora flertalet individer som försökt uppnå samma sak. Studier visar att det 
inte bara krävs fysiska förmågor till att kunna utföra sin idrott på högsta nivå. Det krävs även 
att individen besitter psykiska förmågor för att lyckas, att klara av att hantera stress, 
prestationskrav och motgångar är viktiga faktorer. Att kunna hantera dessa faktorer kan bidra 
till en bättre hälsa och prestation medan en sämre hantering av dessa faktorer kan leda till en 
sämre prestation och ha inverkan på hälsan negativt. En viktig del för att lyckas i sin elitsatsning 
är att kunna hantera förväntningar från omgivningen, till exempel från föräldrar, kompisar och 
tränare. För att kunna elitsatsa måste idrottaren vara beredd att göra uppoffringar och att 
prioritera sin satsning före andra aktiviteter i livet (MacNamara, Button & Collins, 2010). En 
elitsatsande idrottare har ofta begränsade möjligheter att delta i andra aktiviteter eller intressen 
eftersom det kräver väldigt högt engagemang att vara elitsatsande (Lundqvist, 2011). Att 
behöva kombinera elitsatsningen med studier eller annat lönearbete uppger López de Subijana, 
Barriopedro och Conde (2015) som en utmaning. Detta för att elitidrottare oftast behöver lägga 
många timmar på träning, teori och transport till och från matcher och träningar. Däremot 
uppger de att individer som kombinerar sin elitidrott med annan sysselsättning uppger att de är 
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lyckligare vid sidan av idrotten jämfört med de som inte har en annan sysselsättning. Nilsson 
(2016) beskriver skillnaderna mellan manliga och kvinnliga elitidrottare och uppger att det 
fortfarande finns väldigt olika förutsättningar för att kunna göra en elitsatsning. Till exempel 
finns det stora skillnader när det gäller ekonomiska förutsättningar och möjligheten till 
försörjning. 
 
Idrott på högre nivå oavsett kön handlar inte längre om hälsa och välbefinnande, utan istället 
om att hela tiden flytta gränser och pressa sig till att prestera bättre (Kenttä, 2014). Elitidrott 
kan ha en psykisk påverkan. Cirka 30 procent av alla aktiva elitidrottare har någon gång under 
sin karriär upplevt symtom kopplat till psykisk ohälsa, där kvinnor upplever symtom kopplat 
till psykisk ohälsa i högre grad än män (Åkesdotter och Kenttä, 2015). Rice, Purcell, De Silva, 
Mawren, McGorry och Parker (2016) beskriver vikten av fysisk aktivitet för att förbättra det 
psykiska och fysiska välbefinnandet. De förklarar dock att den höga dos av fysiska aktivitet 
som elitidrottare utsätts för istället kan ge motsatt effekt och yttra sig i till exempel utbrändhet, 
överträning och stress. En studie visar att för hög träningsbelastning kan leda till stressrelaterad 
ohälsa, där träningen i sig kan vara en påfrestning för redan hårt belastade individer (Börjesson 
& Jonsdottir, 2010). Det krävs hög motivation för att orka satsa, detta påverkar i sin tur hur 
elitidrottare upplever sitt välbefinnande (Gustafsson, Carlin, Podlog, Stenling & Lindwall, 
2018). 

Välbefinnande 
Välbefinnande definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvarande av sjukdom (Cooke, Melchert & Connor, 2016;  
Wilcock och Hocking, 2015). Det fysiska handlar om hur individer mår rent kroppsligt, där 
fysisk träning visat sig ha en positiv inverkan på välbefinnandet. Den fysiska träningen kan 
även ha inverkan på det mentala välbefinnandet eftersom det har visat sig att fysisk aktivitet 
kan förbättra den psykiska ohälsan. Det mentala välbefinnandet kan till exempel påverkas av 
hur individer löser problem och hanterar stress i vardagen. Individer är i behov av att tillhöra 
sociala sammanhang och sociala aktiviteter är något som har en positiv inverkan på 
välbefinnandet. Välbefinnande kan skilja sig från individ till individ och innebär att kunna 
uppnå sin fulla potential genom att använda sig utav sina styrkor och förmågor (Wilcock och 
Hocking, 2015). Kielhofner (2012) beskriver att rätt mängd och variation av meningsfulla 
aktiviteter är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande är en 
subjektiv upplevelse och utförandet av aktiviteter påverkas av vilka krav, stöd och 
begränsningar som miljön ställer. Studier visar att aktivitetsbalans är relaterat till välbefinnande 
och är en bidragande faktor till att uppnå ett bättre välbefinnande (Wagman & Håkansson, 
2014a).  

Aktivitetsbalans 
Aktivitetsbalans beskrivs som individens subjektiva upplevelse av att ha rätt mängd och 
variation av aktiviteter i sitt aktivitetsmönster. Aktivitetsområde, tidsanvändningen och 
aktiviteternas karaktär är tre viktiga perspektiv inom aktivitetsbalans. Där aktivitetsområde 
inkluderar alla typer av aktiviteter. Aktivitet kan delas in i olika kategorier, dessa är 
arbetsaktiviteter, lekaktiviteter, vila och sömn. Tidsanvändningen i aktivitet är en viktig faktor 
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och hur mycket tid som behöver spenderas i aktiviteterna är individuellt. Aktiviteternas karaktär 
handlar om hur aktiviteterna upplevs, till exempel om de upplevs kravfyllda eller lustfyllda 
(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Det är viktigt att utföra aktiviteter för sin egen skull 
och som är anpassade utefter sin egna kapacitet för att uppnå aktivitetsbalans (Wagman, 
Håkansson & Jonsson, 2015).  
  
Ett annat sätt att se på aktivitetsbalans beskrivs av Erlandsson och Persson (2014). De beskriver 
att aktiviteter har individuella betydelser och olika värden. Det är viktigt att individer upplever 
en balans mellan konkreta-, socio-symboliska- och självbelönande aktiviteter. Aktivitetsbalans 
är en subjektiv känsla och påverkas såväl av individens kapacitet och av de krav, stöd och 
begränsningar som miljön ställer. Wilcock och Hocking (2015) ger ytterligare en syn på 
begreppet. De kategoriserar och beskriver aktivitet som en sammansättning av arbete, sysslor, 
fritid, nöje, tidsfördriv, sömn och vila samt att aktivitetsbalans innefattar en fördelning mellan 
dessa aktivitetskategorier. För att uppnå aktivitetsbalans krävs balans mellan fysiska, psykiska 
och sociala aktiviteter. Om individer inte upplever att denna fördelning är tillfredsställande 
uppkommer aktivitetsobalans. Detta examensarbete utgår från Wagman, Håkansson och 
Björklund (2012) sätt att beskriva aktivitetsbalans, där aktivitetsbalans är en subjektiv 
upplevelse av rätt mängd och variation av aktivitet i sin vardag. 
 
Att vara i en elitmiljö är unikt. Stress, krav, förväntningar och motgångar är vanligt 
förekommande och att kunna hantera dessa faktorer är en förutsättning för att kunna prestera 
och uppleva ett högre välbefinnande (MacNamara, Button, & Collins, 2010). Wilcock och 
Hocking (2015) betonar vikten av att kunna hantera stress för ett högre psykiskt välbefinnande 
och fortsätter beskriva att fysisk träning är viktigt för det fysiska och psykiska välbefinnandet. 
Däremot uppger Rice, Purcell, De Silva, Mawren, McGorry och Parker (2016) att den höga dos 
av fysisk träning som elitidrottare exponeras för istället kan ha en negativ påverkan på det 
psykiska och fysiska välbefinnandet. En elitidrottares vardag innebär ett stort engagemang för 
sin idrott (Lundqvist, 2011) och elitsatsningen kräver oftast att idrottaren behöver prioritera 
bort andra aktiviteter i livet (MacNamara, Button, & Collins, 2010). Aktivitetsbalans är relaterat 
till välbefinnande (Wagman & Håkansson, 2014a). I en elitsatsande miljö finns det många 
faktorer som skulle kunna ha inverkan på individens aktivitetsbalans och välbefinnande. Det 
finns inga funna studier som beskriver hur dessa begrepp upplevs av kvinnliga elitsatsande 
fotbollsspelare. Med denna studie ville författarna få en bättre förståelse kring den 
kunskapslucka som nu finns om hur kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare upplever sin vardag. 
Enligt Wagman, Håkansson och Björklund (2012) behövs det ytterligare forskning kring 
aktivitetsbalans och hur det påverkar välbefinnandet. Detta examensarbete kan vara ett led i att 
utveckla professionen genom att beskriva en helt ny målgrupp. Förhoppningsvis kan studien 
öka medvetenheten hos kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare om hur deras vardag ser ut, samt 
öka kännedomen om målgruppens situation hos arbetsterapeuter och samhället i stort. 
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Syfte  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur kvinnliga fotbollsspelares upplever att  
elitsatsningen påverkat deras aktivitetsbalans och välbefinnande. 
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Material och metod  

Den studiedesign som användes var en kvalitativ design. En kvalitativ studiedesign utgår från 
att varje människa är unik. Metoden syftar till att få ett större djup och förståelse kring individers 
egna upplevelser om ett visst fenomen (Kristensson, 2014).  

Förförståelse 
Båda författarna är väl insatta i fotbollens värld och har båda spelat fotboll i många år. En av 
författarna har dessutom erfarenhet av att spela fotboll på elitnivå. Genom kvinnliga bekanta 
har författarna fått en förståelse om hur svårt det kan vara att få ihop vardagen som kvinnlig 
elitsatsande fotbollsspelare. Genom författarnas fotbollsbakgrund hade båda en god förståelse 
för de ord och termer som användes under intervjuerna, detta kan ha haft en inverkan på hur 
studiens resultat analyserades.  
 
Datainsamling 
Rekrytering av informanter skedde genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 
innefattade att alla tillgängliga personer inom ett visst sammanhang blev tillfrågade. I detta fall 
kvinnliga fotbollsspelare tillhörande elitsatsande fotbollsföreningar i södra Sverige. För att 
rekrytera informanter till examensarbetet togs kontakt med ansvarig för respektive lag inom två 
fotbolls föreningar i södra Sverige. Examensarbetets syfte presenterades och de fick ta del av 
inbjudan (bilaga 1). Efter godkännande från ansvarig togs kontakt med potentiella informanter, 
detta genom en skriftlig inbjudan via mail (bilaga 2). Mailadressen till spelarna framkom genom 
ansvarig. I inbjudan informerades det om examensarbetets syfte samt om spelarna ville delta 
skulle de ta kontakt via mail. De informanter som ville delta tog sedan kontakt via mail. I mailet 
skulle de skriva ålder, civil status, om de hade barn eller inte samt eventuellt annan 
sysselsättning. Nio informanter hörde av sig och de fick ta del av ett informationsbrev (bilaga 
3) som skickades via mail. I informationsbrevet stod individskyddskravet beskrivet, syfte och 
sammanhang, genomförande, att det var frivilligt att delta, rätten att avbryta medverkan och att 
alla uppgifter behandlades konfidentiellt. Därefter bokades tid och plats för intervju via 
mailkontakt och intervjuerna genomfördes.  
 
Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervju. Det innebar att frågorna var öppna och 
det fanns möjlighet att ställa följdfrågor (Kristensson, 2014). Begreppen inom aktivitetsbalans 
enligt Wagman och Håkansson (2014b) låg som underlag för intervjuerna (för intervjuguide 
bilaga 4) och frågorna svarade upp mot examensarbetets syfte. En pilotintervju genomfördes 
innan första intervjun för att testa intervjuguiden och träna på att genomföra en intervju. Efter 
pilotintervjun genomfördes små justeringar av intervjuguiden genom att ändra ordningsföljden 
av frågorna samt utformningen på vissa frågor. Intervjuerna genomfördes på tid och plats som 
var anpassade efter informanternas önskemål. Viktigt var dock att intervjuerna genomfördes i 
ett rum fritt från störande moment för att informanterna lättare skulle kunna fokusera. Åtta 
intervjuer genomfördes via personligt möte och en via telefonintervju. Telefonintervjun 
genomfördes på informantens begäran på grund av smittorisk vid sjukdom. Den ena författaren 
agerade intervjuare medan den andra författaren satt med vid genomförandet av intervjuerna 
och antecknade, detta för att kunna göra en summering av intervjun i slutet, samt hjälpte till att 
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ställa följdfrågor vid behov. Författarna turades om att leda intervjuerna. Innan varje intervju 
informerades informanterna om examensarbetets syfte och att alla uppgifter behandlades 
konfidentiellt. Det informerades även att det var frivilligt att delta samt att de hade rätt att 
avbryta intervjun. Informanterna fick skriva under en samtyckesblankett (bilaga 5) där de 
godkännande att delta i examensarbetet. Ljudupptagningar av intervjuerna genomfördes med 
en mobiltelefon, efter informanternas godkännande. Efter intervjuerna fördes materialet direkt 
över på ett USB-minne och raderades från mobiltelefonen. USB-minnet förvarades inlåst, detta 
för att obehöriga ej skulle få tillgång till materialet och minska risken för spridning. Intervjuerna 
varade mellan 16 till 25 minuter.  

Informanter  
Målgruppen för studien var kvinnliga fotbollsspelare som gjorde en elitsatsning. Informanterna 
var A-lags kontrakterade och tillhörde fotbollsföreningar i södra Sverige. Förutom att alla var 
elitsatsande fotbollsspelare hade alla annan sysselsättning bredvid. Nio kvinnliga 
fotbollsspelare deltog. Tre informanter studerade, fyra arbetade och två studerade och arbetade. 
Sex informanter var sambo, en var särbo och två var singlar. Ingen av informanterna hade barn. 
Medelålder hos informanterna var 24 år där den yngsta var 21 år och den äldsta var 29 år. Se 
tabell 1 för deskriptiv information om informanterna.  
 
TABELL 1 Deskriptiv information om informanterna.   
 
Informant Ålder 

(år) 
Annan 
sysselsättning  

Civil 
status  

Längd på 
intervju 
(min) 

Intervjuform 

D1 25-29 Arbete  Singel  25  Personligt möte 
D2 21-25 Studier + arbete  Sambo  24 Personligt möte 
D3 21-25 Arbete  Särbo  16 Personligt möte 
D4 25-29 Studier Sambo 24 Personligt möte 
D5 25-29 Studier + arbete Sambo  22 Personligt möte 
D6 25-29 Studier Sambo  23 Personligt möte 
D7 21-29 Arbete Sambo  20 Personligt möte 
D8 21-25 Studier Sambo  19 Personligt möte  
D9 21-25 Arbete  Singel 24 Telefon  

 
 

Databearbetning  
När intervjuerna var genomförda transkriberades de och skrevs ut, detta skedde ordagrant. Även 
pauser och känsloyttringar skrevs ut för att få en tydlig förståelse över intervjuerna. Vid 
transkriberingen avidentifieras intervjuerna. Informanterna benämndes D1, D2, D3 och så 
vidare och intervjuarna benämndes I1 och I2. För att ytterligare avidentifiera intervjuerna byttes 
ordning på intervjupersonerna, detta för att de inte skulle få samma benämning som den 
ordningsföljd de intervjuades. Därefter användes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera 
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materialet. Analysen fokuserade på att hitta skillnader, likheter och mönster i informanternas 
upplevelser och analysen gjorde det möjligt att arbeta på ett strukturerat sätt (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen började med att materialet lästes igenom för att analysera och 
få en känsla om vad texterna handlar om. Först lästes intervjuerna igenom var för sig och det 
skrevs ner tankar om texten. Därefter diskuterades de tankar som uppkommit. Efter 
genomgången av texten identifierades meningsbärande enheter från intervjuerna, detta gjordes 
ihop. Meningsbärande enheter innebär ord, meningar eller stycken ur texten som innehåller 
liknande betydelse och relaterar till syftet. De meningsbärande enheterna kortades ner genom 
kondensering, vilket innebär att meningarna sammanfattas utan att förlora sin innebörd. De 
kondenserade meningarna delades senare in koder. En kod är en sammanfattning av en 
meningsbärande enhet och består av ett eller enstaka ord. Först genomfördes kondensering och 
kodning av tre intervjuer tillsammans för att försäkra så att liknande kondensering och kodning 
genomfördes. Därefter delades intervjuerna upp och resterande transkriptioner kondenserades 
och kodades enskilt. Efter kodningen diskuterades de olika koderna för att försäkra att varje 
kod passade in i den ursprungliga meningsbärande enheten. Koderna delades därefter in i 
kategorier. En kategori är en grupp av koder som innehåller liknande betydelse. Liknande koder 
hamnade under samma kategori. Varje kategori fick en benämning som sammanfattade 
kodernas innehåll. I sista delen av innehållsanalysen lästes alla kategorier igenom för att finna 
en gemensam och övergripande betydelse. Kategorierna sammanfattades till ett gemensamt 
tema som länkade samman alla kategorier och beskrev den gemensamma betydelsen av 
kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Se tabell 2 för exempel på innehållsanalys. 
	
 
TABELL 2 Exempel på kvalitativ innehållsanalys.  
 
Meningsbärande enhet             Kondenserad mening              Kod  

”Man har så mycket krav på 
sig att man ska prestera sitt 
bästa, även om man inte alltid 
kan vara på topp. Det är 
ganska jobbigt.” 

Det är jobbigt med mycket 
krav och att alltid  behöva 
prestera. 
 
 
 
 
 

Prestationskrav  
 
 
 
 
 
 

”Det är ju därför jag inte orkar 
umgås med vänner på vardagar. 
Om man ska jobba, träna och 
sen umgås med vänner, då 
hinner jag inte sova. Så det är ju 
en prioritering jag gör.” 
 

Orkar inte umgås med vänner 
på vardagarna, prioriterar att 
sova. 
 

Prioritering 
 

 

Etiska överväganden 
I studien togs det hänsyn till de olika delarna i individskyddskravet. Informationskravet 
behandlades vid formulering av informationsbrevet samt muntligt inför varje intervju. Detta 
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genom att beskriva syftet med examensarbetet, att det var frivilligt att delta, att materialet endast 
skulle behandlas i detta examensarbete samt hur materialet skulle komma att publiceras. 
Samtyckeskravet behandlades genom att beskriva i breven och muntligt inför intervjuerna 
berätta att informanten hade rätt att avbryta medverkan när som utan att behöva uppge 
anledning. Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt 
och att ingen informant ska kunna kännas igen i publicerat material behandlades genom att 
avidentifiera intervjuerna under transkriberingen samt att inga obehöriga fick insyn i materialet. 
Slutligen togs det hänsyn till nyttjandekravet. Materialet kommer endast användas i detta 
examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Innan examensarbetet påbörjades hade en etisk 
egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar genomförts.  
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Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: En medveten och prioriterad satsning, 
Många måsten i vardagen, En vardag med dubbla karriärer och En fullspäckad vardag 
med planering och struktur. Under databearbetningen som behandlade beskrivningen av 
kvinnliga elitsatsande fotbollsspelares upplevelser av hur elitsatsningen påverkade deras 
aktivitetsbalans och välbefinnande, framkom det att det var viktigt att kunna göra prioriteringar 
och uppoffringar i det dagliga livet. Vardagen var fullspäckad och bestod av många måsten. 
Elitsatsningen genererade inte tillräckligt ekonomiskt stöd och det krävdes en annan 
sysselsättning vid sidan av, detta för att få vardagen att gå ihop. Planering och struktur var 
viktiga strategier för att kunna elitsatsa. Gemensamt för dessa kategorier var att elitsatsningen 
styr det mesta i vardagen. Därför blev det övergripande temat Elitsatsningen styr vardagen. 
Tabellredovisning över kategorier och tema se tabell 3.  
 
 
TABELL 3 Resultatredovisning av tema och kategorier 
 
 Tema                Elitsatsningen styr vardagen  
Kategori  En medveten 

och 
prioriterad 
satsning  
 

Många 
måsten i 
vardagen  
 

En vardag 
men dubbla 
karriärer 
 

En 
fullspäckad 
vardag med 
planering och 
struktur  
 

 

En medveten och prioriterad satsning  
Denna kategori syftar till att beskriva informanternas upplevelser om vilka aktiviteter i 
vardagen de prioriterade respektive bortprioriterade för att upprätthålla aktivitetsbalans. 
Kategorin beskriver även vilka medvetna val som en kvinnlig elitsatsande fotbollsspelare 
behövde göra och hur de upplevde att det påverkade välbefinnandet. Elitsatsningen var 
prioriterad hos informanter. Det beskrevs av informanter att allt i vardagen utgick från träningar 
och matcher. “Det är ju fotbollen som styr vad jag kan göra på min fritid. Och när jag har min 
fritid. Så det blir ju liksom, allt kretsar kring fotbollen och när jag ska göra vad, så allt annat 
får ju komma i andra hand på nått sätt.”(D7). Informanter upplevde stress i att behöva 
prioritera aktiviteter i sin vardag, men de var medvetna om att det var ett måste för att kunna 
upprätthålla en bra aktivitetsbalans. Kost, sömn och vila var något som var viktigt för att kunna 
prestera och som informanter lade stor vikt vid. Hur mycket tid som hann läggas på vila i 
vardagen var varierade mellan informanterna. En del informanter beskrev att de hann vila på 
dagen medan andra beskrev att de behövde stressa från arbete till träning, vilket hade inverkan 
på aktivitetsbalansen. Informanter beskrev att de oftast var väldigt trötta när de kom hem från 
träning och upplevde inga problem med sömn. “För mig personligen så är jag väldigt noga 
med hur jag sover. Jag tror jag behöver vara det för att orka med min vardag.”(D9).  En annan 
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upplevelse av informanter var att de hade väldigt svårt att sova efter förluster eller dåliga 
prestationer, detta var något som hade inverkan negativt på välbefinnandet.  
 
Det beskrevs av informanter att familj och vänner ofta blev bortprioriterade för att 
elitsatsningen tog mycket energi och tid. Det upplevdes tråkigt att de inte fick den tid de ville 
med familj och vänner. De kunde uppleva skuld och känna dåligt samvete över att alltid behöva 
prioritera fotbollen och hade gärna önskat mer tid tillsammans, vilket påverkade informanters 
välbefinnande negativt. En annan upplevelse var att elitsatsningen var ett val de hade gjort och 
att de egentligen inte offrade någonting. Det beskrevs att det underlättade att ha stöttande vänner 
och familj. Att ha en familj som är fotbollsintresserad och som är förstående till satsningen 
upplevdes som viktigt och en förutsättning till att kunna satsa. Det beskrevs att det oftast var 
sent på kvällen som informanter hade tid att umgås med vänner och familj, men då var de oftast 
trötta och prioriterade att sova istället. Att göra uppoffringar genom att till exempel tacka nej 
till middagar och andra engagemang var vanligt och något som beskrevs påverkade 
välbefinnandet negativt. Däremot beskrevs uppoffringar som ett medvetet val för att kunna 
elitsatsa.  
 

“Jag skulle ju gärna vilja ha mer tid att träffa mina kompisar, men då måste jag ju kanske 
byta lag och träna mindre för att hinna med dem och det vill jag ju inte heller. Så det är ju 
ändå mitt egna val, det är ju ändå jag som bestämt att jag vill satsa på fotbollen. Så då vet 

man ju om att man får offra annat.”(D5). 

Många måsten i vardagen  
Kategorin beskriver informanternas upplevelser om vilka aktiviteter de ansåg som måsten i 
vardagen. Den beskriver även informanternas upplevelser av att behöva välja bort något de vill 
göra mot sådant som de måste göra för att få vardagen att gå ihop. Informanter beskrev hur 
vidare träningen upplevdes som ett måste eller något informanter gjorde för att de ville. Det 
beskrevs att fotbollen var något informanter brann för och elitsatsningen var ett val de hade 
gjort. Däremot upplevdes träningen som ett måste när de behövde gå på varje träning, även om 
viljan och orken inte fanns. “Man måste ju träna, fast man vill ju också träna, så det blir ju en 
måste grej, fast ibland är det ju bara en måste grej för att man är trött och inte orkar”. (D7). 
En annan upplevelse var att fotbollen krävde mycket fokusering inför träning och match, det 
upplevdes då som ett måste när de hade mycket annat utöver fotbollen att tänka på och hade i 
sin tur inverkan på välbefinnandet negativt.  
 
Informanter upplevde många måsten i vardagen. Det fanns dålig balans mellan aktiviteter som 
de ville göra och aktiviteter som de måste göra. Informanter beskrev att när de inte arbetade 
eller tränade gick vardagen ut på att hinna med alla vardagssysslor som de behövde göra, till 
exempel städa, diska, laga mat och tvätta. Dessa aktiviteter upplevdes som jobbiga måsten. 
Aktiviteter som informanter gjorde för att de ville blev bortprioriterade för att de skulle hinna 
med alla måsten. Att behöva välja bort aktiviteter som de ville göra hade negativ inverkan både 
på aktivitetsbalansen och välbefinnandet. “Måsten blir så jobbiga måsten när man har så 
mycket annat. Då blir saker jag vill göra nedprioriterat eftersom det tar så mycket tid. “(D2). 
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Informanter beskrev att de hade i snitt en träningsfri dag i veckan, den dagen gick åt att hinna 
med alla måsten.  
 
“Även om man har en ledig dag mitt i veckan kanske en onsdag ifrån fotbollen så blir det ju 

liksom ändå inte en ledig dag med tanke på att man måste gå till jobbet, och sen när man 
kommer hem kanske man måste göra grejer som man kanske inte hinner med annars som till 

exempel tvätta och städa lägenheten.”(D9). 
 
Informanter upplevde att behöva ställa upp och marknadsföra föreningen på träningsfria dagar 
påverkade välbefinnandet negativt. Detta upplevdes som ett måste och ansågs jobbigt att 
behöva lägga sin tid på. “Det ju som sagt den här grejen med laget att man ska stå och 
marknadsföra sig och grejer. Mest såna saker som man kanske inte vill egentligen men som 
man ju faktiskt är tvungen att göra.” (D6).   

En vardag med dubbla karriärer  
Denna kategorin beskriver informanternas upplevelser av hur det är att leva i en vardag med 
dubbla karriärer. Informanterna beskrev att de behövde arbeta eller studera utöver fotbollen, 
vilket påverkade aktivitetsbalansen. Fotbollen gav inte tillräckligt mycket ekonomiskt stöd, 
därför krävdes det att informanter hade en annan sysselsättning utöver. “Men jag måste ju också 
ha så att jag klara mig i månaden så att därav så blir det ju inte riktig att jag kan styra det så, 
eftersom jag måste fortfarande få ihop mina timmar.” (D1). Den ekonomiska situationen att ge 
upp en större inkomst för en mindre för att hinna med elitsatsningen påverkade välbefinnandet 
negativt. Eftersom informanter behövde arbeta eller studera och samtidigt satsade fullt på 
utövandet av fotboll var dagarna fullspäckade från morgon till kväll. De behövde fokusera fullt 
på arbete eller studier på dagarna och därefter ställa om för att fokusera på träningen på kvällen. 
Informanter upplevde att detta gjorde att de inte hade rätta förutsättningar till att kunna fokusera 
tillräckligt på fotbollen. “Man ska vara på G och vara på prestera hela tiden fast det är inte 
alltid lätt att ha förutsättningarna att göra det.”(D4).  En annan upplevelse av att behöva 
fokusera fullt på arbetet på dagarna var att det upplevdes skönt att kunna koppla bort fotbollen 
och tänka på annat, vilket var positivt för välbefinnandet. Informanterna beskrev vikten av att 
ha en stöttande arbetsgivare. Att kunna variera sina arbetstider och få tillåtelse att vara ledig för 
att åka på bortamatcher betonade informanter som betydelsefullt och något som hade inverkan 
positivt på välbefinnandet.  
 

“Träningen går ju alltid i prio ett och jag har ju sån tur att jag har väldigt fina chefer ändå 
som har bra förståelse och jag kan ibland om jag behöver gå tidigare nån dag eller om jag 

skulle behöva vara ledig någon dag för nån bortamatch då brukar dom vara okej för det och 
vi brukar kunna lösa det på ett väldigt bra sätt.”(D9). 

 
Resultatet beskrev fotbollens inverkan på studierna. Det uppgavs att fotbollen hjälpte till att 
fokusera på studierna och att vara självdisciplinerad. Detta eftersom träningarna medförde ett 
avbrott från studierna och det gjorde det lättare att vara effektiv på dagtid. En annan upplevelse 
var att fotbollen påverkade studierna negativt. Satsningen krävde fullt fokus på träningarna 
vilket gjorde att studierna oftast kom i andra hand och blev på så sätt lidande. “När man spelar 
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på en sån här nivå så förväntas man ju träna jämt och det klart att man hade ju kunnat hoppa 
några träningar för att få ihop plugget men det är inget jag tycker att man ska göra och det där 
ibland så kanske plugget har fått lida lite” (D8). Informanter uppgav att de en dag önskade 
kunna leva på fotbollen. Ett annat önsketänkande var att kunna arbeta halvtid för att därefter 
fokusera på fotbollen. Att träna lite tidigare för att senare ha tid att umgås med familj och vänner 
på kvällen var något informanter uppgav kunde bidra till bättre aktivitetsbalans.  
 
Att leva i en vardag med dubbla karriärer innebar många höga krav och förväntningar. 
Informanter uppgav att krav hade både en positiv och negativ inverkan på välbefinnandet. 
Prestationskrav på fotbollsplanen beskrevs av informanter som positivt och det höjde 
prestationen. En annan syn på krav var att det var väldigt överväldigande att samtidigt prestera 
på fotbollsplanen och även behöver prestera i skolan eller på arbetet. Informanter upplevde att 
höga krav och förväntningar från sig själv och omgivningen kunde ge en inre stress som ibland 
kändes svårt att hantera och påverkade välbefinnandet negativt. ”Du ska prestera, du har krav. 
Du ska prestera i skolan, du ska prestera på jobbet. Sen ska man prestera på fotbollen.” (D2). 
Informanter uppgav att lagsammanhållning, vunna matcher, speltid och den fysiska träning som 
elitsatsningen förde med sig hade en positiv inverkan på välbefinnandet.  

En fullspäckad vardag med planering och struktur  
Denna kategori berör de delar som handlar om informanternas upplevelser av vilka strategier 
de använde sig av för att finna aktivitetsbalans i vardagen. Informanterna hade en fullspäckad 
vardag från morgon till kväll. De hade tydliga rutiner och vanor, med arbete eller studier följt 
av träning med laget. Informanterna upplevde att tydliga rutinerna gjorde det möjligt att enklare 
planera dagen och upprätthålla aktivitetsbalans. Vardagen beskrevs som en stressig tillvaro, där 
tiden mellan arbete och träning ibland var knapp. Det fanns oftast ingen tid för vila och 
återhämtning, vilket gjorde att aktivitetsbalansen och välbefinnandet påverkades negativt.   
 
”Man hinner ju liksom inte koppla av eller komma ner i varv efter jobbet utan det är ju bara 
full fart direkt efter jobbet till träningen och sen när man väl kommer hem på kvällen det är 

då man får lugna ner sig lite men det är ju svårt det också” (D7). 
 
En annan upplevelse från informanter var att vid studier kunde de styra dagen och hade tid för 
återhämtning innan träning, detta upplevdes positivt för aktivitetsbalansen. Det fanns tid för att 
komma ner i varv och förbereda sig inför träningen och de ville inte ändra någonting i sin 
vardag. Medan en annan upplevelse var att de hade önskat mindre tid på arbete för att kunna 
lägga ytterligare fokus på fotbollen. “Ibland går det liksom inte ihop bara. Så nej jag upplever 
inte att det är någon jätte bra balans, samtidigt så känner jag att jag hade velat jobba men jag 
hade kanske velat jobba lite mindre för att kunna fokusera mer på träningen.” (D1). 
  
En strategi som beskrevs för att kunna få vardagen att gå ihop som elitsatsande var noggrann 
planering av sina dagar och veckor. Det upplevdes att planering var ett måste för att få vardagen 
att fungera och för att kunna upprätthålla en god aktivitetsbalans. Det beskrevs att vardagen är 
ett pusslande och att det inte alltid var lätt att få ihop arbetet och studierna med fotbollen. 
“Vardagen är ju ett pusslande för att få ihop det, man måste antingen jobba eller typ plugga 
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då, det handlar då om att få ihop det så att man får ett fungerande vardagsliv”. (D6). Kost och 
sömn lyftes fram som viktiga faktorer i vardagen och det var viktigt att planera för detta. 
Informanter upplevde stress i vardagen, framförallt mellan träning och annan sysselsättning. 
Detta var något som beskrevs försämrade aktivitetsbalansen och medförde att aktiviteter inte 
alltid gjordes med den kvalité som de ville. Ett annat stressmoment som beskrevs var att skynda 
sig hem från träning för att förbereda sig inför nästa dag. Den stressiga tillvaron hade inverkan 
negativt på informanters välbefinnande.  
 
Informanter upplevde att de inte hade tillräcklig återhämtning i dagar och hade gärna önskat en 
dag extra fritt från både träning och arbete mitt i veckan. Detta för att finna energi, hinna med 
måsten, hinna med sociala aktiviteter och på så vis uppleva en bättre aktivitetsbalans. Det 
beskrevs att dagarna bestod av tydliga rutiner, med både kost, sömn, träning, arbete eller skola. 
Det var något som upplevdes positivt för informanternas aktivitetsbalans, då de gillade struktur. 
Medan en annan upplevelse av planering och struktur var att informanter gärna hade haft dagar 
då de sluppit planera vardagen in i minsta detalj och bara kunnat göra sådant som föll dem in.  
 

“Det klart att man skulle önska lite fler lediga dagar där man skulle önska att man kunde 
göra lite vad man själv ville, men man har ju ändå ett intresse som man nånstans brinner för 
så man får ju lägga ner så mycket tid som man behöver på det, men ibland är det kämpigt och 

då är det svårare vissa dagar.”(D8). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Vid en första genomgång av studier inom området visade det sig vara ett outforskat ämne, det 
fanns inga funna studier som beskrev kvinnliga fotbollsspelares upplevelser av aktivitetsbalans 
och välbefinnande. På grund av att det fanns få studier inom området var en litteraturstudie inte 
aktuell eftersom en litteraturstudie används för att sammanställa relevant kunskap om ämnet 
(Kristensson, 2014). Att dra slutsatser genom statistiska och mätbara resultat var inte 
examensarbetets syfte. Därför valdes en kvantitativ design bort eftersom en kvantitativ design 
används för att svara på frågan om ett fenomen förekommer eller inte (Kristensson, 2014). För 
att få en första anblick av hur kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare upplever sin aktivitetsbalans 
och välbefinnande ansågs en kvalitativ studiedesign mest lämplig att använda. Detta eftersom 
en kvalitativ design används för att få en beskrivning om uppfattningar och upplevelser av ett 
fenomen (Kristensson, 2014).  
 
I detta examensarbete användes ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att alla tillgängliga 
personer inom ett visst område tillfrågades. Därefter fick alla som önskade delta själva ta 
kontakt (Kristensson, 2014). Eftersom ett bekvämlighetsurval användes var det frivilligt för 
informanterna att delta. För bredare variation i studien var tanken att det skulle användas 
ytterligare ett urval efter att fler än tio informanter anmält sig, ett så kallat avsiktligt urval där 
informanterna skulle väljas utifrån variation i ålder, barn, civil status och sysselsättning. Det 
avsiktliga urvalet innebär att medvetet välja ut de personer som bedöms vara till nytta för 
studien (Kristensson, 2014). Eftersom det endast hörde av sig nio individer som ville delta i 
examensarbetet fanns det ingen möjlighet att göra ett ytterligare urval, trots upprepade försök 
att rekrytera informanter. För att få en ökad variation på informanterna kunde ett avsiktligt urval 
ha använts som ett första urval. Många av de som fick inbjudan att delta i examensarbetet hörde 
inte av sig, vilket skulle kunna bero på tidsbrist. Författarna gick vidare med nio informanter 
eftersom de ansåg att de fått ett tillräckligt innehållsrikt material. Det hade dock varit intressant 
att fått möjlighet att intervjua ett helt kvinnligt fotbollslag för att få en ännu bredare variation 
och fånga upp de individer som inte hade möjlighet att delta i detta examensarbete. 
 
Examensarbetet baserades på en semistrukturerad intervju som utgick från Wagman och 
Håkanssons (2014b) begrepp om aktivitetsbalans. Utifrån begreppen skapades en intervjuguide 
beståendes av åtta öppna frågor som skulle svara upp mot syftet. Kristensson (2014) beskriver 
att öppna frågor är bra för att få ett innehållsrikt resultat, men att frågorna inte nödvändigtvis 
behöver ställas i samma ordning, utan kan anpassas efter informanternas svar. Ovana att hålla 
i en intervju och för att inte missa någon fråga, ställdes frågorna nästan genomgående i samma 
ordning som de var uppradade i intervjuguiden. Genom att ställa frågorna i en annan 
ordningsföljd kunde intervjuerna fått ett bättre flyt. Däremot ansågs det att det inte påverkade 
resultatet, eftersom informanterna gav utförliga svar. Inför den första intervjun genomfördes en 
pilotintervju. Detta för att se om tidsåtgången var tillräcklig, att mobiltelefonens ljud och 
inspelningsfunktion fungerade samt om frågorna överensstämde med syftet. Efter pilotintervjun 
genomfördes små justeringar på hur frågorna ställdes och detta ansågs höjde kvaliteten och 
förståelsen för frågorna. Kristensson (2014) beskriver betydelsen av att ställa öppna frågor och 
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att detta medför att informanterna kan svara ostört och innehållsrikt. Detta var något som 
upplevdes positivt i intervjuerna och informanterna fick tid att svara ostört. Intervjuerna skedde 
via personligt möte, i den mån informanterna kunde. Genom personligt möte kunde kroppsspråk 
och känslouttryck läggas märke till, vilket inte går i samma utsträckning via telefonintervjuer 
(Kristensson, 2014). En intervju genomfördes via telefon. Eftersom användningen av 
kroppsspråk och känslouttryck inte användes i analysen märktes ingen skillnad på 
intervjuformerna vid databearbetningen och påverkade därför inte resultatet.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att ha ämneskompetens om det aktuella 
området. Att ställa tydliga och lättförståeliga frågor och ha förmåga att kunna leda tillbaka 
samtalet om det hamnar utanför det aktuella ämnet är viktigt. Ämneskompetens fanns om det 
aktuella ämnet. Frågorna upplevdes som tydliga och lättförståeliga. Det var bara i enstaka fall 
frågorna behövde utvecklas och informanterna behövde ledas tillbaka till det aktuella ämnet. 
Kvale och Brinkmann (2009) fortsätter beskriva att vara en aktiv lyssnare, vara intresserad och 
känslig inför det som sägs är viktiga faktorer. Det gjordes på ett tillfredsställande sätt och var 
något som höjde kvaliteten på intervjuerna. Detta genom att vara lyhörd, tålmodig och låta 
informanterna få tid att svara. Ställa följdfrågor och hela tiden bekräfta vad som sagts gjordes 
genomgående under intervjuerna. Att hålla sig neutral genom intervjuerna och inte lägga till 
egna värderingar och försöka påverka svaren beskriver Kristensson (2014) som viktigt och 
något som höjer kvaliteten i intervjuerna. Detta var en utmaning eftersom det fanns en viss 
förförståelse för den aktuella målgruppens situation. Att hålla sig neutral genom intervjuerna 
gjordes på ett tillfredsställande sätt vilket i sin tur minskade sannolikheten att påverka resultatet.  
 
För att beskriva om examensarbetet var trovärdig eller inte användes begreppen tillförlitlighet, 
verifierbarhet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitlighet innefattar bland annat hur väl 
analysen genomfördes utifrån studiens fokus, om lämpliga meningsenheter valdes ut och hur 
väl kategorier och teman omfattade materialet. Verifierbarhet innebär hur väl resultatet fanns 
representerat i materialet samt om tolkningarna och resultatet kunde verifieras (Graneheim & 
Lundman, 2004). För att öka tillförlitligheten och verifierbarheten i examensarbetet lästes 
materialet igenom tillsammans för att få ett gemensamt intryck av materialet. Vid uttagning av 
meningsbärande enheter var det viktigt att all relevant data togs ut. De meningsbärande 
enheterna kondenserades till kortare meningar. Där var det noga att den ursprungliga betydelsen 
av meningen kvarstod. Vid indelning av koder var det viktigt att alla koder skulle representera 
innehållet av de meningsbärande enheterna. Det var noga med att ingen kod kunde passa in i 
två kategorier samt att ingen kod missades. Giltighet handlar om hur den insamlade datan 
förändrades under datainsamlingen. Det handlar också om de beslut som tas under 
analysprocessen, om de står sig över tid. För att stärka giltigheten beskrevs det när materialet 
till intervjuerna var insamlat och hur materialet analyserades. Det användes även en 
intervjuguide så att alla informanter fick samma typ av öppna frågor. Överförbarhet innefattar 
om resultatet kan överföras till andra grupper eller vara giltiga i andra sammanhang (Graneheim 
& Lundman, 2004). För att underlätta överförbarheten beskrevs tydligt sammanhang, urval, 
egenskaper hos informanterna, datainsamlingen samt dataanalysen.		
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Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare behövde ha en sysselsättning 
vid sidan av fotbollen för att få ihop vardagen ekonomiskt. Arbete/studier och efterföljande 
träning medförde att dagarna var fullspäckade från morgon till kväll. Informanter uppgav att de 
önskade lägga mindre tid på arbete/studier för att kunna fokusera mer på fotbollen. En vardag 
med dubbla karriärer hade en påverkan på aktivitetsbalans. Enligt Wagman, Håkansson och 
Björklund (2012) kan aktivitetsbalans definieras som individens egna upplevelse av att ha rätt 
mängd och rätt variation av aktiviteter i sin vardag. Informanter upplevde att de inte var nöjda 
med den mängd och variation av aktiviteter som de hade i sin vardag, vilket hade påverkan 
negativt på deras aktivitetsbalans. Kielhofner (2012) beskriver att lönearbete oftast kopplas 
ihop med hälsa och välbefinnande men det kan även i vissa fall leda till ohälsa. Det kan till 
exempel ta tid från andra viktiga aktiviteter som individen hellre skulle vilja utföra. Detta kan 
leda till alldeles för höga krav och för mycket att göra. Däremot uppger López de Subijana, 
Barriopedro och Conde (2015) att de elitidrottare som kombinerar sin idrottskarriär med arbete 
eller studier uppger att de är lyckligare med livet vid sidan av idrotten jämfört med de som inte 
har någon annan sysselsättning. Detta diskuterades att eftersom aktivitetsbalans är subjektivt 
och skiljer sig från varje individ går det inte att säga om det är bra med dubbla karriärer eller 
inte för en elitsatsande fotbollsspelare. Däremot är det viktigt att varje spelare själv kan välja 
hur mycket tid den vill lägga på en annan sysselsättning för att hitta en balans som passar 
individen.  
 
Resultatet visade att informanter lägger mycket tid på måsten i sin vardag. När de inte arbetade 
eller tränade lade de mycket tid på att städa, tvätta och laga mat, vilka sågs som måsten. Träning 
upplevdes som ett måste för att de var kontrakterade, men även något de gjorde för att de ville 
och mådde bra av. Wagman, Håkansson och Jonsson (2015) beskriver för att uppnå en god 
aktivitetsbalans är det viktigt att göra aktiviteter för sin egen skull och aktiviteter som ger glädje. 
En tolkning av detta är att informanter hade många måsten under en dag och lite aktiviteter som 
de gjorde för att de ville. Vilket i sin tur kan uppfattas som att de inte var nöjda med sin 
aktivitetsbalans. Erlandsson och Persson (2014) beskriver vikten av att ha aktiviteter som är 
självvalda, så kallade rekreativa aktiviteter i sin vardag för att uppnå livsbalans. Utan dessa 
aktiviteter ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. 
Informanter lade för mycket tid på måste aktiviteter och mindre tid på att göra saker för sig 
själv, vilket kan vara en riskfaktor för ohälsa och försämrat välbefinnande.   
 
Resultatet visade att informanter hade en fullspäckad vardag med tydliga rutiner, där planering 
och struktur var ett måste för att få vardagen att fungera. Fast det utifrån ser ut som en kvinnlig 
elitfotbollsspelare kan ha en omänsklig vardag med fullt schema från morgon till kväll, har 
informanter lärt sig att bemästra denna vardag genom att planera och strukturera. Detta kan 
kopplas till Kielhofners (2012) beskrivning om vanor och rutiner. Där vanor beskrivs hålla 
samman mönster av aktiviteter i vardagen. Rutiner ger livet struktur och förutsägbarhet. 
Rutinvanor hjälper individer att effektivare få saker gjort under vardagen. Informanter hade 
tydliga rutiner i vardagen och kunde planera därefter. Dessa rutinmässiga mönster i vardagen 
hjälpte informanter upprätthålla aktivitetsbalans. Skulle dessa rutiner rubbas, skulle även deras 
balans rubbas. Något även Kielhofner (2012) beskriver att stor förvirring och känsla av obehag 



	

17	
	

kan uppstå om vardagsrutiner skulle förändras. Wagman, Håkansson och Björklund (2012) 
betonar att aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse av att ha rätt mängd aktiviteter i sitt 
aktivitetsmönster och fortsätter beskriva att liknande aktivitetsmönster kan för två olika 
personer upplevas olika. Detta kan kopplas ihop med att även fast de elitsatsande kvinnorna 
hade liknande rutiner och vanor i sin vardag, kunde deras syn på vardagen upplevas olika.  
 
I resultatet framkom det att informanter upplevde krav och förväntningar från omgivningen. 
Det upplevdes som överväldigande att behöva prestera både på fotbollsplanen och i övriga livet. 
Detta kunde i sin tur upplevas svårt att hantera. En möjlig förklaring till detta kunde vara att 
omgivningen ibland satte orimligt höga krav på informanter. Vilket påverkade informanters 
välbefinnande negativt. Kielhofner (2012) beskriver att personer som lever upp till 
omgivningens förväntningar kan uppleva en större framgång och tillfredsställelse jämfört med 
personer som inte lever upp till omgivningens förväntningar. MacNamara, Button och Collins 
(2010) uppger att stress, krav och motgångar är vanligt i en elitidrottares vardag. För att kunna 
lyckas och må bra i sin satsning är det viktigt att kunna hantera förväntningar från omgivningen. 
Vilket kan kopplas till att personer runt spelaren har en stor betydelse för hur den kan uppleva 
sitt välbefinnande. Rimliga krav från omgivningen kan hjälpa spelaren till ett ökat 
välbefinnande.  
 
Kunskap inom området är begränsad och fortsatt forskning om hur kvinnliga elitsatsande 
fotbollsspelare upplever att deras elitsatsning påverkar aktivitetsbalans och välbefinnande 
behövs. I detta examensarbete användes en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. 
För att tydligare få en förståelse över målgruppens vardag är förslag på vidare forskning att 
göra en ny kvalitativ studie med en aktivitetsdagbok som insamlingsinstrument.  Då skulle det 
ges en tydligare förståelse av hur mycket tid informanterna spenderade i aktiviteter, vilka 
aktiviteter som utfördes, med vem/vilka och hur varje aktivitet upplevdes. Ett annat förslag på 
fortsatt forskning är att göra en kvantitativ enkätundersökning i större skala. Detta för att få en 
mer generell och representativ bild av målgruppen och hur de upplever att elitsatsningen 
påverkar deras aktivitetsbalans och välbefinnande. 

Betydelse för arbetsterapi  
Resultatet i detta examensarbete visade att det fanns faktorer som påverkade aktivitetsbalans 
och välbefinnande i en kvinnlig elitsatsande fotbollsspelares vardag. Målgruppen levde i en 
unik vardag där stress, höga förväntningar och krav var förekommande. Författarna av detta 
examensarbete är eniga att det finns ett behov av arbetsterapi inom elitidrotten. Resultatet 
visade att informanterna levde i en stressig tillvaro där planering och struktur krävdes för att 
upprätthålla aktivitetsbalans. Genom att tillämpa arbetsterapi inom elitidrotten kan en 
arbetsterapeut hjälpa individer att strukturera och planera vardagen för att på så sätt främja 
aktivitetsbalans och välbefinnande. Detta eftersom arbetsterapeutens roll i arbetet med att 
främja aktivitetsbalans är att samtala med individer om vardagens aktiviteter och hur de är 
strukturerade (Wagman & Håkansson, 2014), samt skapa fungerande vanor och rutiner 
(Kielhofner, 2012). Arbetsterapins mål är att stödja en individs förmåga till aktivitet och 
delaktighet med hänsyn till miljöns möjligheter och hinder (Förbundet Sveriges Arbetsterapeut, 
2012). Att arbeta med målgruppen och möta dem i deras miljö skulle kunna hjälpa de individer 
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som är i behov av att ändra sitt aktivitetsmönster. Detta genom att skapa bättre fungerande vanor 
och rutiner. Om förebyggande åtgärder inte sätts in riskerar målgruppen att utveckla 
stressrelaterad ohälsa och hamna inom primärvården där de kommer i kontakt med en 
arbetsterapeut. Resultatet av detta examensarbete kan då vara ett stöd för att öka medvetenheten 
och förståelsen om hur målgruppen upplever sin vardag.   
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis framkom det att det fanns faktorer i kvinnliga elitsatsande fotbollsspelares 
vardag som påverkade deras aktivitetsbalans och välbefinnande. Målgruppen behövde 
kombinera sin elitsatsning med arbete eller studier eftersom satsningen inte genererade 
tillräckligt med ekonomiskt stöd. En vardag med dubbla karriärer orsakade en stressig tillvaro 
och hade inverkan negativet på aktivitetsbalansen. För att upprätthålla och främja 
aktivitetsbalans var planering och struktur en viktig strategi. Att göra en elitsatsning krävde 
uppoffringar, där vänner och familj ofta blev bortprioriterade vilket ansågs påverka 
välbefinnandet negativt. Vardagen bestod av många måsten där arbete och studie tog mycket 
tid och energi från elitsatsningen. Detta examensarbete var en första inblick i problemområdet 
men ytterligare forskning kring hur kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare upplever sin vardag 
behövs.  
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Inbjudan till ansvarig i förening.                                                            
Förfrågan om medgivande att genomföra studien ” Hur kvinnliga fotbollsspelare upplever hur 
deras elitsatsning påverkar aktivitetsbalans och välbefinnande”. 
 
Att vara i en elitsatsande förening är unik. Man måste vara beredd på att göra uppoffringar och 
det finns många faktorer som kan påverka en elitsatsande tjejs välbefinnande. Hantera stress, 
prestationskrav, förväntningar och motgångar är en del av vardagen. Det finns få studier som 
beskriver hur kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare upplever sin vardag. Men vår förhoppning 
är att vår studie kan vara ett led till en bättre förståelse om hur det är att vara elitsatsande kvinna. 
Studien hoppas vi även är ett steg i att främja hälsa och välbefinnande. 
 
Vi som kommer utföra studien är två arbetsterapeutstudenter, som studerar vid Jönköping 
University. Detta är vårt examensarbete på arbetsterapiprogrammet. Vi kontaktar er för att ställa 
frågan om tillåtelse att kontakta damspelare i er förening för utlämnande av en inbjudan om att 
delta i studien. Materialet kommer bara användas i utbildningssyfte och resultatet kommer 
aldrig kunna knytas till någon individ. Vår avsikt är att intervjua damspelare i er förening som 
kan dela med sig om hur de upplever balans mellan olika aktiviteter i det vardagliga livet. 
Intervjuerna förväntas genomföras någon gång i början av april. 
 
Har ni frågor och funderingar så kontakta oss via telefon eller mail. Vi kontaktar er i vecka 11 
för att se om ni vill ge ert medgivande.  
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Lundqvist                                                              Hanna Ivarsson 
tel: 073-xxxxxxx                                                                tel: 073-xxxxxxx 
mail: luda1588@student.ju.se                                          mail: ivha15hi@student.ju.se  
 

Handledare: 
Inger Ahlstrand 
Lektor Hälsa och vårdvetenskap 
Jönköping University 
inger.ahlstrand@ju.se 

	

	

	

	

	



	

	
	

                                         Bilaga 2  
Inbjudan till damfotbollsspelare   
Förfrågan om deltagande i studien ” Hur kvinnliga fotbollsspelare upplever hur deras 
elitsatsning påverkar aktivitetsbalans och välbefinnande”. 
  
Att vara i en elitsatsande förening är unik. Man måste vara beredd på att göra uppoffringar och 
det finns många faktorer som kan påverka en elitsatsande tjejs välbefinnande. Hantera stress, 
prestationskrav, förväntningar och motgångar är en del av vardagen. Det finns få studier som 
beskriver hur kvinnliga elitsatsande fotbollsspelare upplever sin vardag. Men vår förhoppning 
är att vår studie kan vara ett led till en bättre förståelse om hur det är att vara elitsatsande kvinna. 
Studien hoppas vi även är ett steg i att främja hälsa och välbefinnande. 
 
Vi som kommer utföra studien är två arbetsterapeutstudenter, som studerar vid Jönköping 
University. Detta är vårt examensarbete på kandidatnivå i arbetsterapi. Vi skickar ut denna 
inbjudan för att vi vill intervjua dig om hur du upplever din vardag som elitsatsande 
fotbollsspelare. Intervjun förväntas genomföras någon gång i början av april. Tid och plats 
bestäms utifrån dina önskemål och förutsättningar. Intervjun förväntas ta cirka 30 minuter och 
vi kommer bara ställa frågor som är relevanta till vårt syfte. Det du berättar kommer bara 
behandlas i utbildningssyfte och resultatet av intervjun kommer aldrig kunna knytas till dig som 
enskild individ. Intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när som. 
 
Är du intresserad av att delta i studien så bekräfta genom att skicka ett mail till någon av oss. 
Mailet ska innehålla ålder, civilstånd, om du har barn eller inte, samt eventuellt annan 
sysselsättning. Skriv även med hur du vill att vi ska kontakta dig. Detta är nödvändigt eftersom 
vi önskar en bred variation på informanterna i studien. Därefter kontaktar vi de utvalda för att 
bestämma tid och plats för intervju. 
 
Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via telefon eller mail.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Lundqvist                                                              Hanna Ivarsson 
tel: 073-xxxxxxx                                                                tel: 073-xxxxxxx 
mail: luda1588@student.ju.se                                           mail: ivha15hi@student.ju.se  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	

 
Bilaga 3 

Informationsbrev  
Du får den här informationen för att du har tackat ja till att delta i vår studie. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vårt syfte är att beskriva hur kvinnliga fotbollsspelare upplever hur deras elitsatsning påverkar 
aktivitetsbalans och välbefinnande. Det finns idag inga studier som beskriver hur kvinnliga elitsatsande 
kvinnor upplever sin vardag. Att vara i en elitsatsande miljö är unik. Det finns många faktorer som kan 
påverka välbefinnandet. Förhoppningsvis kan vår studie leda till en bättre förståelse om hur du som 
elitsatsande tjej upplever din vardag och studien hoppas vi är ett steg i att främja hälsa och välbefinnande.  

Hur går studien till? 
Studien kommer genomföras via intervju där vi ställer frågor angående hur du upplever balans mellan olika 
aktiviteter i din vardag kopplat till din elitsatsning, där du fritt får berätta om dina upplevelser. Vår 
förhoppning är att genomföra intervjun någon gång i början av april. Tid och plats bestäms utifrån dina 
önskemål och förutsättningar. Intervjun genomförs vid ett tillfälle och beräknas ta cirka 30 minuter. 
Intervjun kommer att bandas på en mobiltelefon och materialet förs direkt efter intervjun över på ett USB 
minne, detta för att vi ska kunna analysera resultatet i efterhand. Allt material vi får in kommer efter 
analysen att raderas.  

Vad händer med mina uppgifter? 
Den information vi får in från dig kommer bara behandlas i studiesyfte och kommer inte användas för att 
fatta beslut. Allt material som vi får in under intervjun behandlas konfidentiellt. Vilket innebär att vi 
kommer avidentifiera intervjuerna, detta för att informationen aldrig ska kunna härledas till dig som enskild 
individ eller din förening. Materialet kommer hanteras varsamt och inlåst för att förhindra spridning. Inga 
obehöriga kommer ha tillgång till intervjumaterialet.  

För att ta del av resultatet av studien kontakta författarna. Studien förväntas vara klar i juni. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta 
eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du 
kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien: 
Daniel Lundqvist                                                              Hanna Ivarsson 
tel: 073-xxxxxxx                                                              tel: 073-xxxxxxx 
mail: luda1588@student.ju.se                                          mail: ivha15hi@student.ju.se  
 
Handledare: 
Inger Ahlstrand 
Lektor Hälsa och vårdvetenskap 
Jönköping University 
inger.ahlstrand@ju.se 
 



	

	
	

 
Bilaga 4 

Intervjuguide  
“Beskriva hur kvinnliga fotbollsspelare upplever hur deras elitsatsning påverkar 
aktivitetsbalans och välbefinnande”  
 
Kort presentation om författarna och om studien. Information om individskyddskravet.  

• Uppgifter behandlas konfidentiellt.  
• Fråga om godkännande för att banda intervju. 
• Insamlade uppgifter bara i forskningssyfte. 
• Rätt att hoppa över frågor eller avbryta medverkan när som helst. 

 
Plats: 
Tid:  
Datum:  
Intervjuare:   
 

Intervjufrågor: 
          

• Kan du berätta för mig hur en typisk vecka för dig ser ut? 
• Hur nöjd är du med hur du disponerar din tid på olika aktiviteter under en vecka?  
•  På vilket sätt påverkar din elitsatsning din vardag? 
• Hur påverkar din elitsatsning ditt välbefinnande? 
• Hur upplever du balansen med träning och annan sysselsättning i din vardag?  

- familj och vänner  
- vila, återhämtning och sömn 

• Hur upplever du balansen mellan saker du vill göra och saker du måste göra? 
• Hur skulle du vilja att din vecka såg ut? 
• Är det något som du vill belysa i din vardag, som vi inte har tagit upp nu och du tycker 

är viktigt?    
 

Ev följdfrågor:  
• Kan du utveckla detta…  
• Intressant, berätta mera...  
• Hur känner du för det?  
• Hur upplever du det?  

 
 
Sammanfatta intervjun för intervjupersonen.  

	

 



	

	
	

Bilaga 5 
Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐  Jag samtycker till att delta i studien “Hur kvinnliga fotbollsspelare upplever hur deras 
elitsatsning påverkar aktivitetsbalans och välbefinnande” 

☐  Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
informationsbrevet.  

 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  
 
 

Mottagit samtycket:  
Daniel Lundqvist                                                              Hanna Ivarsson 
tel: 073-xxxxxxx                                                               tel: 073-xxxxxxx 
mail: luda1588@student.ju.se                                           mail: ivha15hi@student.ju.se  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


