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SAMMANFATTNING 

Bakgrund När idrottare avslutar sin karriär krävs det ofta ett nytt tankesätt gällande kost och 

motionsvanor för att en hälsosam livsstils ska kunna bibehållas. Tidigare forskning har främst 

inriktat sig på de sociala aspekterna som inträffar när idrottare avslutar sin karriär. Studierna 

tyder på att både positiva och negativa omställningar sker. Då tidigare forskning har inriktat 

sig på de sociala omställningarna hade det istället varit intressant att undersöka vilka 

hälsorelaterade omställningar som inträder när idrottare avslutar sin karriärer. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilka hälsorelaterade omställningar som inträder 

när ishockeyspelare avslutar sin karriär. 

Metod Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem före detta manliga elithockeyspelare i 

åldrarna 41-51 år för att besvara studiens syfte. En semistrukturerad frågeguide konstruerades 

inför intervjuerna. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades och 

analyserades därefter med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Majoriteten av informanterna upplevde att det innebar en livsstilsförändring att 

avsluta sin karriär. Majoriteten ställde om sina matvanor efter avslutad karriär genom att äta 

mindre portioner mat och äta mindre kolhydratrik mat som pasta. Tre informanter hade bildat 

matvanor under hockeykarriären som präglade hur de åt efter avslutad karriär. Samtliga 

informanter var fysiskt aktiva efter avslutad hockeykarriär men upplevde svårigheter med att 

finna motivation för att träna. 

Slutsats Att avsluta en elitidrottskarriär är en livsstilsförändring som kan uttrycka väldigt 

individuellt eftersom både positiva och negativa hälsorelaterade omställningar inträffar. 

Kostrådgivning för hockeyspelare som avslutar sin karriär skulle kunna ge positiva 

konsekvenser. Individuella skillnader, ekonomiska aspekter samt efterfrågan kan dock 

begränsa möjligheten av detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background When athletes end their careers, it often requires a new mindset regarding diet 

and exercise habits in order to maintain a healthy lifestyle. Previous research has focused on 

the social aspects that can occur when athletes end their careers. The studies show that both 

positive and negative transitions occur. Given that previous research has focused on the social 

aspects it would be interesting instead to review the health related transitions that occur when 

athletes end their careers. 

Objective The aim of this study was to review the health related transitions that occur when 

ice-hockey players end their careers. 

Methods Qualitative interviews were conducted with five former male ice-hockey players of 

the ages 41-51 in order to answer the aim of the study. A semi-structured interview guide was 

constructed before the interviews. The interviews were recorded with a dictaphone and were 

transcribed and analyzed with a qualitative content analysis. 

Results The majority of the informants’ experience clearly showed that it was a lifestyle 

change to end their careers. The majority adjusted their dietary habits when their careers came 

to an end by eating smaller portions of food and eating less of carbohydrate foods like pasta. 

Three informants had formed dietary habits during their hockey careers that influenced how 

they ate after their careers. All of the informants were physically active after their careers, but 

experienced difficulty in finding the motivation to exercise. 

Conclusion Ending an elite sports career is a lifestyle change but can express itself very 

individually since both positive and negative health related transitions occur. Nutritional 

advice for hockey players who have ended their careers could result in positive consequences. 

Individual differences, financial considerations and the demand could limit the possibility of 

this however.  
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1 BAKGRUND

Idag ställs allt fler människor i västvärlden inför den svåra utmaningen att förändra sin livsstil 

för att förebygga sjukdom eller sjukdomsutveckling av bland annat hjärt- kärlsjukdomar, 

diabetes, cancer, övervikt och fetma (1). Enligt världshälsoorganisationen (WHO) kan en 

livsstilsförändring i form av ökad fysisk aktivitet och omställning av destruktiva matvanor 

förebygga dessa problem (2). Att drabbas av en sjukdom innebär ofta en personlig kris för den 

enskilda människan då tillståndet innebär en stor förändring för den som drabbats. Först och 

främst måste personen acceptera diagnosen för att sedan informera familj och vänner, fatta 

beslut om behandling och klara av behandlingsplanen (1). Att genomgå en livsstilsförändring 

handlar i de flesta fall om att förändra och/ eller bryta etablerade vanor. Detta kan upplevas 

som svårt (3). Många av våra hälsorelaterade vanor skapas när vi är barn och en förändring av 

dessa kan därför bli besvärligt i det vuxna livet (4). 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte endast är vid sjukdomstillstånd som en 

livsstilsförändring kan komma att bli aktuell. Också vid andra stora omställningar i 

vardagslivet, till exempel när elitidrottare avslutar sin karriär, krävs det ett nytt tankesätt 

gällande matvanor och fysisk aktivitet för att en hälsosam livsstil ska kunna bibehållas.  
Elitidrottare börjar ofta sina karriärer i mycket tidig ålder. En studie visade att 80 % av 

professionella hockeyspelare började spela tävlingsinriktat innan tio- års åldern (5). 

Elitidrottare får tidigt i livet en identitet som är kopplad till idrott och många blir dedikerade 

till denna livsstil. Elitidrottare är också unika ur ett näringsfysiologiskt perspektiv på grund av 

den mycket omfattande och intensiva träningen. Höga krav ställs ofta på prestation och hälsa 

och därför är energi-, närings- och vätskeintag viktigt (6). 

Elitidrottare är oftast inte tillräckligt förberedda att hantera de signifikanta 

livsstilsomställningarna som inträder efter en avslutad karriär och problem kan därför uppstå 

(5, 7). En studie tyder på att det tar två år att anpassa sig till det nya livet efter en 

idrottskarriär och att det har funnits fall där närmare tio år passerat utan att idrottaren kunnat 

anpassa sig till en ny livsstil (5). Det kan både uppkomma positiva och negativa omställningar 

efter en avslutad karriär. Exempel på de positiva omställningarna som kan uppstå är att 

idrottarna känner att de får möjlighet till att utöva andra intressen som den tidigare aktiva 

karriären inte har tillåtit. Negativa omställningar som kan uppstå är att idrottarna känner att de 

har förlorat sitt sociala närverk och att känslan av spänning som de har haft under sin karriär 

(vinna, ta guld, medieuppmärksamhet) försvinner i samband med den avslutade karriären. 

Idrottare kan också uppleva en svårighet att ändra sin identitet som idrottsman eller 

idrottskvinna och livet efter karriären kan därför upplevas som svår (8). En viktig nyckelpunkt 

till en lyckad livsstilsomställning efter avslutad karriär är socialt stöd från familj och vänner 

(7). 

Då tidigare forskning inom idrotten främst inriktat sig på de sociala aspekterna efter avslutad 

karriär hade det varit intressant att istället undersöka de hälsorelaterade aspekterna.
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2 SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka vilka hälsorelaterade omställningar som sker när 

ishockeyspelare avslutar sin karriär. 

3 METOD 

Semistrukturerade intervjuer bedömdes vara bäst lämpade för denna typ av studie. Detta 

eftersom fokus var på informanternas tankar och upplevelser kring en livsstilsförändring, 

något som kan ta sig mycket olika uttryck (9).  Denna intervjuform ger en oerfaren intervjuare 

ett bra stöd i form av en intervjuguide, men tillåter flexibilitet i intervjun för att ta hänsyn till 

skillnader mellan informanter. 

3.1 Urval och rekrytering 

Inklusionskriteriet som användes i studien var att undersökningsdeltagarna skulle vara 

manliga före detta elithockeyspelare och ha avlutat sin karriär under det senaste året (2010) 

eller längre tillbaka i tiden. Med elithockey avses att informanterna har spelat hockey på hög 

nivå som till exempel i svenska Elitserien och/- eller i motsvarande serie utomlands. 

Kontakter inom Svenska Ishockeyförbundet och personliga kontakter användes för att 

kontakta informanterna. Information om studien förmedlades via telefon och e- post. Totalt 

kontaktades sex informanter från två städer i Sverige. Fem av dessa ville medverka i studien 

och en tackade nej på grund av bristande intresse. Urvalsgruppen bestod av fem män i 

åldrarna 41 till 51 år. Samtliga informanter hade spelat hockey mellan 29 till 35 år både i 

Sverige och i utlandet. Två av informanterna hade avslutat sin hockeykarriär under det senaste 

året (2010). Tre informanter avslutade hockeykarriären mellan 6 till 16 år tillbaka i tiden. 

3.2 Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer genomfördes i denna studie. Inför intervjuerna konstruerades en 

semistrukturerad frågeguide som bestod av specifika huvudfrågor vilka följdes av underfrågor 

(Bilaga 1). Följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden från början tillkom vid några av 

intervjuerna. Anledningen till att en semistrukturerad intervjuguide utformades var att 

följdfrågor kunde tillkomma beroende på informanternas svar. Intervjuguiden tillät både 

författaren och informanterna att få nya infallsvinklar och idéer under intervjun vilket 

författaren upplevde som positivt. Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga där 

informanterna fick möjlighet att komplettera intervjun och tala fritt kring ämnet. 

Inför den första intervjun genomfördes en pilotintervju med en person som inte uppfyllde 

kriteriekraven. Avsikten med pilotintervjun var dels att se hur lång tid intervjun tog men 

också se om intervjuguiden behövde revideras samt för att säkerställa att intervjufrågorna 

uppfattades på det sätt som avsågs (10). Inga revideringar behövde göras efter pilotintervjun.   

Informanterna fick själva bestämma tid, plats och datum för intervjutillfällena under en given 

tidsperiod. Detta för att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma vid intervjun och 

för att få en lugn och ostörd miljö vilket är viktigt vid en intervju (10). Två av intervjuerna 

ägde rum hemma hos författaren, två ägde rum hemma hos informanterna och den sista 

informanten intervjuades via telefon. Samtliga intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter 

och spelades in med en diktafon av märket Olympus WS- 550M Digital Voice Recorder. 

Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att kunna lyssna på materialet upprepande 



7 

 

gånger för att sedan transkribera det enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (11). 

3.3 Analys 

Vid intervjuer finns det alltid en risk för en viss bias (skevhet) i resultatet. Denna bias består 

framför allt i att författaren genom förförståelse inom både kostvetenskap och 

kognitionsvetenskap kunde komma att påverka informanternas svar (10). För att öka 

trovärdigheten i studien och minska risken för bias spelades samtliga intervjuer in och 

transkriberades därefter ordagrant i programmet Microsoft Word. Vid varje intervjutillfälle 

var det viktigt att författaren varken kommenterade, höll med eller invände mot informantens 

svar för att undvika att påverka svaren. Innan transkribering av data påbörjades bestämdes att 

pauser, skratt och tystnader skulle sättas inom hakparantes för att få en mer sammanhängande 

och lättläst text. Alla intervjuer genomlästes sedan individuellt för att få en överblick av 

materialet. Relevant data ur varje enskild text ströks sedan under med färgpennor. Delarna 

klippets därefter ut med sax och grupperades utefter olika teman. Exempel på ett tema var 

matvanor och allting som hade sagts om informanternas matvanor lades i denna grupp. Delar 

som inte var relevant för syftet till exempel specifika detaljer om informanternas familj- och 

vänners sysselsättningar analyserades inte. Återstående text delades upp i meningsbärande 

enheter och sedan kondenserades dessa enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (11). Genom detta kunde koder bildas vilka sedan resulterade i tre stycken 

ömsesidigt uteslutande kategorier (Bilaga 2). Kategorierna användes sedan för att bilda 

rubriker i uppsatsens resultatdel.  

I uppsatsen användes fiktiva namn - Per, Jonas, Linus, Karl, Adam - för att skydda 

informanternas identitet. Vid studiens slut raderades inspelningar och transkriberingar. 

3.4 Etiska aspekter 

Vid första kontakttillfället informerades informanterna både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte (Bilaga 3). Författaren talade om för informanterna vad studien handlade om 

och förklarade att de själva fick bestämma över sitt deltagande i studien och avbryta sin 

medverkan när som helst utan vidare förklaring. Informanterna blev också informerade om att all 

data skulle komma att behandlas konfidentiellt och att ingen utomstående skulle kunna identifiera 

vilka de före detta elithockeyspelarna var efter att ha läst uppsatsen. Informationen till 

informanterna uppfyllde både Samtyckes- och Konfidentialitetskravet. Informanterna erbjöds 

sedan att få ta del av den färdiga uppsatsen om intresset fanns. 

4 RESULTAT  

Fyra av fem informanter menade att det var en livsstilsförändring att avsluta hockeykarriären. 

Deras tankar kring hur denna livsstilsförändring upplevdes varierade mycket. Per menade att 

det var en livsstilsförändring men kunde inte riktigt beskriva på vilket sätt. Linus beskrev 

livsstilsförändringen gällande maten och motionen som ”Fruktansvärt”. Jonas och Karl 

upplevde enbart att det var en stor livsstilsförändring gällande motionen. Jonas menade att 

motionen var ”Obefintlig efter karriären”.  

 



8 

 

4.1 Förändring av matvanor 

Fyra av fem informanter ställde om sina matvanor vid avslutad karriär. Samtliga informanter 

som ställde om sina matvanor gjorde detta genom att äta mindre portioner mat och försökte 

undvika att äta mycket kolhydratrik mat såsom pasta. Per menade att han under sin karriär åt 

väldigt mycket mat kvällen innan match och träning för att ladda med extra energi. Efter 

karriären försökte han äta mindre portioner. Han drog parallellen att han under sin karriär 

ibland åt lika mycket mat som de flesta människor gör på ett julbord, men efter karriären 

fanns inte ens tanken att ha kvar detta beteende, menade han. 

De informanter som hade ställt om sina matvanor upplevde detta som olika svårt. Adams 

svåra utmaning efter avslutad karriär var att han inte förbränner lika mycket energi samtidigt 

som han beskrev sig själv som en ”Godisråtta” eftersom han äter mycket godis och choklad. 

Han upplevde detta som det svåraste momentet. Linus upplevde att det var en oerhörd 

omställning av matvanorna efter avlutad karriär. Han upplevde det som svårt att dra ner på 

portionerna och att inte kunna äta lika mycket mat som tidigare. Han menade också att det var 

svårt att bryta vanor som han hade haft i många år. ”Har man haft vanor i många år så är det 

ju inte så lätt att bryta det”. Karl upplevde det som skönt att inte behöva äta lika mycket mat 

som han gjorde under sin karriär. Han menade att han under karriären fick anstränga sig för 

att gå upp i vikt och efter avslutad karriär behövde han inte tänka på detta längre. Per tyckte 

att omställningen kom som en automatisk process. Under sin karriär hade han alltid som vana 

att äta något sött på morgonen till sitt kaffe, som ett digestive kex. Efter avslutad karriär 

ställde han om detta beteende automatiskt och var medveten om att han inte kunde fortsätta att 

äta på samma sätt som han hade gjort under sin aktiva hockeykarriär. 

Per: ”Sen kom det automatiskt och sedan gick suget över, det tog inte så lång 

tid, man behövde liksom inte tänka (…) men jag tror det är en lärningssak 

också, man måste lära sig liksom att tänka sånt.” 

Andra tankar som förekom under den aktiva hockeykarriären var att Linus upplevde det som 

en viss lättnad att avsluta sin karriär. Han kände att han kunde äta det han ville utan att bry 

sig. Livet efter avslutad karriär handlade inte längre om prestationer och betydelsen och 

behovet av att äta nyttigt och regelbundet minskade efter hand. Han menade att hans matval 

inte medförde några konsekvenser eftersom han inte skulle prestera längre. Konsekvenserna 

blev istället en viktuppgång. Han beskrev att han hade en känsla under sin karriär att den 

dagen han slutar spela hockey skulle han kunna äta och dricka gott.”Det tänkte man ju att när 

det var slut att nu kan man äta mycket chips och dippa och nu spelar det liksom ingen roll 

(…) jag ska ju inte prestera något kroppsligt längre”. 

4.2 Mål och socialt liv påverkar mat- och motionsvanor 
Tre informanter ansåg att de skapat matvanor under sin aktiva karriär som präglade deras 

matvanor idag. Per fick lära sig vad och hur han borde äta för att orka prestera bra. Han 

berättade att tränarna ofta upprepade hur viktigt det var att äta mellanmål och regelbundet 

under dagen. Dessa goda vanor hade han kvar även efter karriären. 

Per: ”Då (under hockeykarriären) lärde man sig att det är viktigt att äta hela 

tiden, liksom små portioner och många mellanmål och att man håller igång 

kroppen, det var det jag liksom lärde mig (…) det var bättre för kroppen att ta 

lite mellanmål istället att man äter klockan tolv jättemycket och klockan sex 

jättemycket, och ingenting emellan där (…) det är bara positiva matvanor jag 

har fått (…) mina goda matvanor sitter kvar och det är jättebra.”  
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Linus menade att han fortfarande höll fast vid sina goda frukostvanor efter avslutad karriär. 

Han ansåg att frukosten var viktig under den aktiva karriären och det tyckte han fortfarande 

idag. Adam berättade att han åt mycket pasta eftersom han fick lära sig att det var viktigt att 

äta det under sin aktiva hockeykarriär. Han ansåg att denna matvana fortfarande präglade 

honom idag. Karl och Jonas höll inte fast vid några speciella matvanor efter karriären. Karl 

menade att han hade ganska normala matvanor både under och efter karriären och Jonas åt 

alltid tre till fyra timmar före match, men detta behövde han inte ta hänsyn till efter karriären. 

Efter avslutad karriär ansåg tre av informanterna att de hade blivit påverkade av sin 

omgivnings matvanor. Per menade att han mer har anpassat sig till sin familjs matvanor. 

Adam ansåg att vissa av hans före detta kollegor som han tidigare hade spelat hockey 

tillsammans med har präglat honom. Han menade att det fanns kollegor som hade lyckats 

hålla sig i god form efter deras karriärer. Detta gav honom inspiration då han försökte lära sig 

och ta efter deras beteende. Det fanns också kollegor som hade gått upp i vikt efter att de 

slutade spela hockey. Han menade att detta var ett avskräckande exempel att se och därmed 

försökte han tänka på att hålla sig i form. 

Linus har fortsatt att arbeta aktivt som hockeytränare och ansåg sig blivit präglad av lagets 

matvanor. Han beskrev att hans lag äter väldigt mycket mat och upplevde det som svårt att äta 

mindre portioner vid gemensamma lagmiddagar - särskilt om det serverades extra god mat.  

Samtliga fem informanter var fysiskt aktiva efter avslutad hockeykarriär men upplevde 

svårigheter att finna motivation för att träna. Linus menade att under karriären fanns det alltid 

ett mål, till exempel att bli bättre och att vinna guld. Han upplevde det därför som svårt att 

motionera utan att ha någon utmaning. En annan aspekt var att Linus upplevde det som svårt 

och tråkigt att motionera utan sitt hockeylag. Han kände ingen press att till exempel åka till 

gymmet för att träna själv och menade att endast en liten del av hockeyspelare klarar av att 

motionera på egen hand både under och efter karriären. 

En ytterligare aspekt var att tre informanter tyckte det var en lättnad att kunna släppa 

träningen och få möjlighet att vila sin kropp. Efter att ha levt ett fysiskt aktivt liv under 

väldigt många år upplevde informanterna det som skönt att få komma bort från träningen. 

Karl berättade att det tog ett par år innan han började motionera efter avslutad karriär och 

kände det som en lättnad att få vila sin kropp efter att ha tränat intensivt i 15 år. 

Karl: ”Man behövde komma bort från det ordentligt (…) nu har jag ju ganska 

tur (…) jag har ju inte sådär anlag att gå upp i vikt (…) när kilona började 

rasa upp i vikt, då får man ta tag i det tänkte jag.” 

 

4.3 Kostrådgivning efter karriären 
Alla informanter var eniga om att det var viktigt att under sin hockeykarriär få information om 

kost och dess betydelse för maximal prestation. Att ha grundläggande kunskaper om kost 

menade informanterna som positivt. Två informanter menade att kostråd som de hade fått 

under sin karriär var ett bra hjälpmedel för att lyckas ställa om sina matvanor efter avslutad 

karriär. Karl berättade att verksamma inom kost- och hälsoyrket skulle kunna hjälpa 

elithockeyspelare som är på väg att avsluta sin karriär. Adam menade att det gavs mycket 

information om kost och dess betydelse för prestationen men ingen information om hur en 

omställning av kosten kunde ske när det var dags att avsluta sin karriär. 



10 

 

Adam: ”Det har blivit mycket man ska äta, det och det, men inte så mycket hur 

man ska lägga om kosten den dagen man slutar. Det är ingen som pratar om 

det, när man håller på med näringslära till exempel och någon kommer och 

pratar (…) någon kostrådgivare, men det är kanske för ingen ställer frågan 

(…) man hör ofta att så här mycket ska du äta för att så mycket behöver du när 

du förbrukar men sen när du lägger av är det ingen som pratar om det.” 

Linus ansåg tvärtom att det kunde vara svårt för verksamma inom kost- och hälsoyrket att 

hjälpa till med kostomställning efter avslutad karriär. Han menade att känslan som han hade 

under sin karriär, att få möjlighet till att äta godare, dricka några extra öl och njuta var svårt 

för någon att hjälpa till med.”Då får man nog lite av den känslan att nu ska jag äta allt det 

jag inte har kunnat (…) det är nog mer en känsla av välbefinnande liksom att man vill må bra 

när man slutar så det är nog svårt att hjälpa till på något sätt”. 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Författaren ansåg att kvalitativa intervjuer var den lämpligaste metoden för att undersöka 

studiens syfte. Genom att spela in alla intervjuer lärde sig författaren mycket genom att lyssna 

på sin egen röst. Detta eftersom både tonfall och formuleringar kunde beaktas och eventuellt 

förbättras inför nästkommande intervju. En annan fördel med att spela in intervjuer var att 

författaren inte behövde föra anteckningar under intervjun och kunde istället koncentrera sig 

på informanten (12). 

Det svåraste momentet vid genomförandet av kvalitativa intervjuer var att det ibland 

upplevdes som svårt att hålla en neutral inställning under intervjuerna. Författaren upplevde 

att en del av informanterna gärna ville få respons av sina svar och föra en diskussion kring 

frågorna och det var därför svårt att vara neutral. En del av intervjufrågorna upplevdes också 

som ledande vilket gjorde det svårare att få ett trovärdigt svar. En ytterligare aspekt som kan 

ha påverkat studiens trovärdighet var att två av intervjuerna ägde rum hemma hos författaren. 

Denna miljö var inte neutral och det är möjligt att informanterna blev påverkade genom olika 

intryck. Det fanns också en risk att informanterna kände sig i ett slags underläge (12). Trots 

detta ansåg författaren att miljö var lämplig att genomföra intervjuerna på. Författaren 

upplevde att informanterna kände sig trygga och avslappade och vågade prata fritt och 

avspänt under intervjun. Dessutom kunde författaren säkerställa att miljön var lugn och ostörd 

under hela intervjun (stänga av alla telefoner, se till så att ingen utomstående störde). 

Författaren ansåg därför att valet av intervjuplatsen var positivt. 

Begränsad tid och omfattning av studien gjorde att urvalsgruppen endast bestod av fem 

informanter. Det var därför svårt att försäkra sig om att urvalsgruppen var representativ för att 

undersöka syftet. Författaren gör därför inte heller anspråk på att teoretisk mättnad 

uppnåddes. Hade fler intervjuer genomförts skulle teoretisk mättnad möjligen kunna ha 

uppnåtts som är målet vid kvalitativa undersökningar (9).  

Studien hade inte som syfte att undersöka eventuella förändringar och utvecklingar som 

kunde ha skett inom hockeybranschen. Exempel på detta kunde ha varit att kostrådgivning till 

hockeyspelare har ökat respektive minskat sedan informanterna avslutade sin karriär. En 

informant avslutade karriären för 16 år sedan medan två avslutade karriären under det senaste 

året (2010). Denna studie tog inte hänsyn till detta utan undersökte endast vilka 

hälsorelaterade omställningar som inträde, oberoende av när informanterna slutade spela 
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hockey. Hade studien undersökt hockeyspelare som avslutat sin karriär vid samma tidpunkt 

hade urvalet varit mer representativt.  

Två faktorer i studien ansåg författaren kunde påverka överförbarheten i studien. Samtliga 

informanter har någon gång under sin karriär spelat utomlands. Författaren anser att detta är 

en styrka då det ger en större bild av före detta elithockeyspelare i allmänhet. Om studien 

hade undersökt elithockeyspelare som enbart hade spelat i Sverige hade det inte varit lika 

representativt för att undersöka syftet då resultatet endast hade varit relevant för 

hockeyspelare som enbart har spelat i Sverige. På grund av detta ökar överförbarheten i 

studien. Alla informanter har också vid ett tillfälle under sin karriär spelat i ett gemensamt lag, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat och urvalsgruppens representativitet allmänt för före 

detta manliga elithockeyspelare. På grund av detta minskas överförbarheten av studien.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultat från denna studie visade att livsstilsförändringen även blir aktuella vid andra stora 

omställningar i vardagslivet, som när idrottare avslutar sina karriärer och inte enbart vid 

sjukdom eller sjukdomsutveckling som tidigare litteratur menar (1). Majoriteten av 

informanterna upplevde att det var en livssilsförändring att avsluta sin karriär, men hur detta 

upplevdes varierade och var mycket individuellt. En informant menade till exempel att det var 

en stor livsstilsförändring både vad gällde maten och motionen medan två informanter istället 

menade att endast motionen var en livsstilsförändring. Exempel på hur informanternas livsstil 

förändrades var att vissa åt mindre portioner mat och motionerade inte i samma uträckning 

som under den aktiva hockeykarriären. 

Att genomgå en livsstilsförändring handlar i de flesta fall om att förändra och/ - eller bryta 

etablerade vanor, vilket kan upplevas som svårt (3). Tidigare forskning överensstämmer 

således med denna studie då majoriteten av informanterna upplevde det som nödvändigt att 

ställa om sina matvanor när de slutade spela hockey, men däremot upplevde inte alla denna 

omställning som svår. Linus menade att det var svårt att bryta matvanor som han hade i haft i 

många år. Även detta ligger i linje med tidigare forskning som menar att etablerade vanor kan 

upplevas som svårt att bryta (3). En ytterligare aspekt som kan förklara svårigheten att bryta 

matvanor är att många av våra vanor skapas när vi är barn och en förändring av dessa i det 

vuxna livet kan därför upplevas som svårt (4).  Då alla informanter i denna studie började 

spela hockey innan de var tio år gamla kan man anta att de har blivit präglade och dedikerade 

till sin idrottslivsstil redan i denna tidiga ålder. Därför skulle detta också kunna vara en orsak 

till svårigheten att ställa om matvanor vid avslutad karriär i vuxen ålder. 

Tre informanter ansåg att de hade bildat matvanor under sin hockeykarriär som de höll fast 

vid efter karriären. Tidigare forskning menar att när vi människor upprepar ett beteende under 

en längre tidsperiod som till exempel att äta regelbundna måltider varje dag bildas vanor. När 

vi har lärt oss en specifik vana krävs det inte mycket ansträngning och engagemang att 

bibehålla denna (3). Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att Per fortfarande äter 

mellanmål och regelbundet under dagen, att Linus fortfarande äter frukost och att Adam 

fortfarande äter mycket pasta. 

Tre informanter menade även att de har blivit påverkade av sin omgivnings matvanor. Adam 

berättade att han blev inspirerad av sina före detta kollegor som lyckats hålla sig i form efter 

avslutad karriär. Han menade att han försökte lyssna och ta efter deras beteende om hur de 

lyckades.  Detta skulle kunna förklaras med Bandura’s teori om att människor skapar nya 

vanor och beteenden genom att observera andra människor (13,14). Bandura menar att 
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människor endast föds med basala reflexer (blinkningar, gripreflexer) och att våra vanor och 

beteenden bildas under livet bland annat genom observation (13). Linus menade också att han 

upplevde det som svårt att äta mindre portioner när han åt tillsammans med aktiva 

hockeyspelare. Detta skulle också kunna förklaras med Bandura’s resonemang. Att vi 

människor lär oss genom observation kan både ses som positivt och negativt. I Adams fall kan 

det vara en fördel då han försökte applicera goda vanor och beteenden som gynnade honom 

positivt. I Linus fall kan detta istället ses som negativt då han äter mer mat än han i vanligtvis 

skulle ha gjort själv. Ifall Linus fotsätter att likställa sitt behov av mat med de fortfarande 

aktiva hockeyspelarna finns risk att en vana utvecklas vilket antagligen skulle resultera i 

viktuppgång. 

Samtliga informanter var fysisk aktiva efter hockeykarriären men faktorer som brist på 

motivation och utmaning försvårade möjligheten av att vara detta. Om informanterna 

observerade människor i sin omgivning som var fysiskt aktiva finns möjligheten att de själva 

skulle bli mer motiverade för att motionera. Linus menade också att det var tråkigt och svårt 

att motionera utan ett hockeylag och därför skulle det vara lämpligt om före detta 

elithockeyspelare motionerade tillsammans med vänner och familj eller deltog i olika grupp 

aktiviteter, just för att få känna gemenskap.  

Karl menade att verksamma inom kost- och hälsoyrket skulle kunna hjälpa idrottare som är på 

väg att avsluta sin karriär med en omställning av matvanorna. Adam menade att han ofta fick 

höra under sin karriär att han behövde äta mycket mat för att orka prestera bra och att ingen 

information gavs om hur en kostomställning kunde ske när han slutade spela hockey. Utifrån 

informanternas upplevelser kring detta skulle det kanske varit bra att ge någon form av 

kostrådgivning till idrottare som ska avsluta sin karriär. Det skulle kunna vara lämpligt att 

införa rutiner inom idrotten som ger de avslutande idrottarna tips, råd och viss fingervisning 

om vad de bör tänka på gällande kost och motionsvanor efter att ha avslutat sin karriär. Linus 

tankar kring detta var att det skulle kunna vara svårt att ge kostråd till idrottare som ska 

avsluta sin karriär. Han menade att han hade en känsla under sin karriär att den dagen han 

slutar spela hockey skulle han få möjligheten att äta och dricka gott. På grund av dessa 

känslor ansåg han att verksamma inom kost- och hälsoyrket inte skulle kunna hjälpa honom. 

Han menade också att kunde äta det han ville utan att bry sig eftersom han inte skulle prestera 

kroppsligt längre och att hans matval inte medförde några konsekvenser (förutom en 

viktuppgång). Hans behov av att äta regelbundet och nyttigt minskade successivt efter han 

slutade spela hockey. Linus sätt att tänka skulle kunna förklaras med att han har varit 

hockeyspelare större delen av sitt liv och därmed varit dedikerad och anpassad till denna 

livsstil. Bland annat genom att äta nyttigt och regelbundet för att orka leva upp till de höga 

kraven som ställdes på prestationen har hans sätt att tänka kring kosten antagligen påverkats. 

Efter att han slutade spela hockey försvann ju detta prestationsrelaterade ”kosttänk” eftersom 

förbättrad prestation inte längre var syftet med maten. Trots att Linus inte var en av de 

informanter som menade att kostråd vid avslutande av karriären skulle vara värdefullt är 

kanske han den som bäst behöver råden för att bibehålla en god hälsa. Ett problem med att 

införa kostrådgivning för idrottare vid avslutad karriär kan dock vara kostnaderna för detta. 

Det ligger antagligen inte längre i idrottsklubben intresse att investera i idrottare som i 

fortsättningen inte kommer att tillföra klubben vare sig prestation eller pengar. 

Då tidigare forskning om livsstilsförändringar inom idrotten främst har inriktat sig på de 

sociala omställningarna vid avslutad karriär har denna studie istället belyst de hälsorelaterade 

omställningarna. Studien har bidragit med en ökad förståelse kring detta och visat att både 

positiva och negativa hälsorelaterade omställningar inträder när idrottare avslutar sina 
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karriärer. Förhoppningsvis kan denna studie fungera som ett hjälpmedel för idrottare som är 

på väg att avsluta sin karriär eftersom de kan få en inblick i vilka problem som kan inträffa 

men också en känsla av hur andra idrottare har lyckats med livsomställningen. Även 

verksamma inom idrottsklubbar (tränare, kostrådgivare) kan få nytta av denna studie av den 

anledningen att det faktiskt kan vara bra att känna till att vissa idrottare drabbas av negativa 

omställningar när de avslutar sin karriär. 

För att få en ökad förståelse kring detta ämne hade författaren gärna sett att likande studie 

hade genomförts i framtiden. För att eventuellt kunna uppnå teoretisk mättnad är det viktigt 

att urvalsgruppen är mer representativ. Det hade till exempel varit lämpligt att enbart 

undersöka idrottare som upplevde svårigheter efter de avslutade sin karriär, idrottare av 

samma ålder och idrottare som avslutat sin karriär för lika lång tid sedan. Dessutom hade det 

varit intressant att undersöka kvinnliga idrottare och idrottare inom andra idrottsgrenar.  

 

Författaren vill till sist också belysa detta forskningsområde för verksamma inom kost- och 

hälsoyrket och betona att livsstilsförändringar enbart inte sker vid sjukdomstillstånd, utan 

även vid andra stora omställningar i vardagslivet som när en idrottare avslutar sina karriärer. 

 

6 SLUTSATS 

Att avsluta en idrottskarriär är en livsstilsförändring, men hur denna upplevs varierar och är 

oftast mycket individuell. Detta eftersom idrottarna både kan drabbas av negativa och positiva 

hälsorelaterade omställningar efter avslutad karriär. Kostrådgivning för hockeyspelare som 

avslutar sin karriär skulle kunna få positiva konsekvenser för deras hälsa. Individuella 

skillnader, ekonomiska aspekter samt spelarnas efterfrågan skulle kunna begränsa möjligheten 

till införandet av detta inom idrotten. 

7 TACK 

Jag vill tacka alla informanter som har medverkat i studien! Det har verkligen varit roligt och 

lärorikt att få träffa och intervjua er. 

Ett stort tack även till familj och vänner som har korrekturläst uppsatsen upprepande gånger 

under studiens gång. 
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Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

Ålder? 

När började du spela hockey? 

När avslutade du din hockeykarriär? 

Huvudfrågor 

Kan du berätta hur du tänkte kring mat och matvanor under din karriär? 

- Vad åt du under en typisk träningsdag? Var det annorlunda om det var match? 

- Var det viktigt att äta bra mat och i tillräckliga mängder för att orka prestera på topp? 

- Har du någon gång under din hockeykarriär upplevt det besvärligt/jobbigt att tänka på 

kosten för att kunna prestera på topp? 

 

- Har du under din hockeykarriär fått kunskaper om kost av t.ex. en kostrådgivare? 

 

 

Upplevde du det som en stor livsstilförändring (mat, motion m.m.) att avsluta din 

hockeykarriär? 

- Fick du ställa om dina matvanor när du avslutade din hockeykarriär? 

- Upplevde du det som en nödvändighet att ställa om dina matvanor när du avslutade din 

hockeykarriär?  

- Vilka är de största förändringarna du har fått göra gällande dina matvanor? 

- Vilka svårigheter fanns det när du ställde om dina matvanor? 

 

- Anser du själv att du fick tillräckliga kunskaper om kost för att lyckas ställa om dina 

matvanor när du avslutade din hockeykarriär?  

Tror du att du har bildat ett matbeteende/ matvana under din hockeykarriär som påverkar 

hur du äter idag?  

- Har du kvar ett matbeteende/ matvana från din hockeykarriär som du är nöjd med idag? 

- Har du kvar ett matbeteende/ matvana från din hockeykarriär som du inte är nöjd med 

idag? 

 

- Anser du själv att det är lätt att bilda en vana, t.ex. när man har fått en viss rutin? 

 

- Upplever du det som en svårighet att bryta ett matbeteende/ matvana?

Påverkar ditt sociala liv dina mat- och motionsvanor? 

- Har du familj? 
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- Upplever du att du har påverkats av hur din familj äter och deras matvanor? 

 

- Tror du att din familj har påverkats av hur dina matvanor sett ut under din hockeykarriär? 

 

- Upplever du att du har påverkats av dina vänners mat- och motionsvanor 

Vad har du för sysselsättning idag? 

- Upplever du att dina mat- motionsvanor påverkas av denna sysselsättning? 

 

- Om ja i vilken utsträckning? 

Hur ser dina motionsvanor ut sedan avslutad hockeykarriär? 

- Slutande du helt att spela hockey när din elitkarriär tog slut? 

- Började du med någon annan idrott eller motion? Var det något du provat på tidigare? 

- Tränar du regelbundet? 

- Började du med träningen direkt efter avslutad hockeykarriär eller tog det ett tag att 

komma in i de nya rutinerna? 

 

- Som hockeyspelarna antar jag att du hade fasta träningstider, precis som att gå till jobbet. 

Hur upplevdes det i efterhand att inte ha det? Upplever du det som en svårighet att 

planera in träning på egen fritid? 

Har du någonting du vill tillägga? 

Avslutningsfråga: Anser du, genom att ha varit elithockeyspelare att du har fördelaktiga 

kunskaper om mat- och motion? På vilket sätt? Om du skulle ge några råd till de som är på 

väg att sluta sin hockeykarriär, vad skulle det vara? 
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Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder 

Jag har ju alltid levt också 

litegrann under att jag har 

haft lätt att gå upp i vikt så 

jag har ju alltid varit tvungen 

under min hockeykarriär att 

tänka mig för rätt så 

ordentligt vad jag har ätit (…) 

men det tänkte man ju när det 

var slut att nu kan man äta 

mycket chips och dippa och 

nu spelar det liksom ingen 

roll, och det har det inte gjort 

heller (…) jag ska ju inte 

prestera någonting kroppsligt 

längre så att (…) det var väl 

både skönt och sen kändes det 

lite (…) ja det var jobbigt att 

inte kunna äta lika mycket 

längre för man har vanor (…) 

har man haft vanor i många 

många år så är det ju inte så 

lätt att bryta det.  

 

Var tvungen att tänka på 

vikten under karriären 

 

Efter karriären spelar det 

ingen roll vad jag äter 

 

Ska inte prestera kroppsligt 

längre 

 

Jobbigt att inte kunna äta lika 

mycket 

 

Svårt att bryta etablerade 

vanor 

 

 

Behöver inte äta mat som 

gynnar prestationen längre 

 

 

 

 

Jobbigt att äta mindre 

portioner 

 

Svårt att bryta vanor 

 

Exempel på konstruktion av kategorier 

 

 

Att genomgå en 

livsstilsförändring kan innebära 

problem 

Näringsbehovet förändras efter 

karriären 

Att få hjälp med kosten efter 

karriären 

Hälsorelaterade omställningar vid 

avslutad hockeykarriär 

Jobbigt att äta mindre portioner. 

Svårt att bryta vanor. 

Behöver inte äta som gynnar 

prestationen längre. 
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Information till dig som vill medverka i studien! 

Vad handlar studien om? 

Syftet med studien är att jag vill undersöka vilka hälsorelaterade omställningar som 

inträder när elithockeyspelare avslutar sin karriär. Jag kommer att undersöka detta genom 

intervjuer som spelas in med en diktafon. 

Intervjuerna kommer att genomföras helt individuellt. Det är bara jag, Nathalie, som kommer 

vara närvarande under intervjun. Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta 

din medverkan. 

Inspelningen kommer att raderas när innehållet har skrivits ner. Namn på dig som 

intervjuperson kommer att bytas ut till ett påhittat namn i uppsatsen. 

All data kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående kommer kunna identifiera 

att du har medverkat i studien. 

Intervjun tar cirka 30- 60 minuter och exempel på frågor är ”Var det viktigt att äta rätt för 

att prestera på topp?”, ”Hur såg dina matvanor ut under din hockeykarriär? ”Ändrade 

du dina matvanor när du slutade spela på elitnivå?”.  

Intervjumaterialet är endast avsett för underlaget till denna studie och kommer därför inte att 

användas i andra syften. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats i kostvetenskap vid Umeå 

universitet. 

Har du frågor eller kommentarer kontakta Nathalie Purcell 

Telefonnummer: 0734 – xx xx xx  

E-postadress: napu0001@student.umu.se 
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