
 
 

 

	

	
	
	
	
	

Psykologiska faktorer för en skadefri 
idrottskarriär 

- en intervjustudie 
 
 
 
 

Hanna Jörlund, Linn Hallgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete grundnivå 4: 2018 
Hälsopedagogprogrammet: 2015-2018 

Handledare: Ulrika Tranaeus 
Examinator: Maria Ekblom 



 

 

Förord 
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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att få kunskap om skadefria idrottare på svensk elitnivå och förstå 

eventuella friskfaktorer. Många idrottare på hög nivå är skadade eller har varit skadade. 

Därför behövs det kunskap kring varför vissa idrottare lyckas hålla sig skadefria. Studien har 

utgått från följande frågeställning: Finns det strategier och i så fall vilka strategier använder 

sig friska idrottare av för att hålla sig skadefria? 

  

Metod 

Metoden som användes för att uppnå studiens syfte var kvalitativ metod. Intervjuer 

genomfördes med sex idrottare på svensk elitnivå i åldern 23-25 år. Inklusionskriterierna för 

att delta i studien var att idrottaren skulle vara äldre än 20 år vid intervjutillfället samt varit 

skadefri från allvarlig skada majoriteten av sin idrottskarriär, det vill säga inte ha mer än fyra 

veckors frånvaro totalt under idrottskarriären från träning och tävling på grund av skada. 

Svensk elitnivå definierar vi som minst division 3 för lagidrottare och deltagande på svenskt 

mästerskap för individuella idrottare. Intervjuerna var semistrukturerade. De spelades in och 

transkriberades. Analysen bestod av en induktiv innehållsanalys. Författarna kondenserade 

innehållet i intervjuerna som kategoriserades och sedan gjordes till teman. 

  

Resultat 

Huvudfynd i studien var att samtliga av idrottarna använde sig av individuella 

copingstrategier samt att de upplevde att de hade socialt stöd. Betydelsefulla friskfaktorer 

såsom god planeringsförmåga, kunskap och allsidig träning framkom. Det skapades sex 

teman. Dessa teman var vardagsstruktur, allsidig träning, kunskap, copingstrategier, 

återhämtningsstrategier och socialt stöd. 

  

Slutsats 

Denna studie visar att miljö, omgivning och stöd kring idrottare spelar stor roll för idrottarens 

välmående och skadefrihet. Förhoppningsvis kan resultatet användas av personer som har en 

stor inverkan på idrottare såsom tränare, föräldrar samt av idrottaren själv. Detta för att öka 

förståelsen för varför en idrottare håller sig skadefri. 
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1. Inledning 
 

Skador på kroppens vävnader som skett under träning eller som en konsekvens av 

idrottsutövande kan definieras som en idrottsskada. En skada kan alltså vara en orsak till att 

idrottaren får sluta med sin idrott och därmed ge upp sina drömmar och mål inom sin idrott. 

(Bahr et al. 2015, s. 1-16) Skador kan leda till psykisk och fysisk belastning för den skadade 

idrottaren. Det medför även kostnader för klubben och samhället. (Tranaeus et al. 2016, s. 1) 

  

Uppskattat antal skadade per år på grund av sport och motionsidrott är 112 000 personer där 

39 000 är kvinnor och 73 000 är män. För båda könen inträffar det flest skador i 

åldersgruppen 10 till 20 år. Fotboll är den sport där flest blir skadade gällande båda könen. 

Hos kvinnor följer sedan ridsport, utförsåkning och handboll som de mest förekommande 

idrotter med skador. Hos män är det ishockey, utförsåkning och motorsport som följer 

fotbollen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens Folkhälsoinstitut 2018-

02-21). Folksams idrottsskadebas (2018) visar på att flertal lagidrotter drabbas av knäskador. 

 

Svenska korsbandsregistret (2016) framhåller att korsbandsskador hos barn under 15 år har 

ökat. En av förklaringarna kan vara de ökade prestationskraven från barn- och 

ungdomsidrotten. Fotboll är den idrott som bidrar till flest korsbandsskador och därav 

genomförs förebyggande träning av fotbollsspelande ungdomar i nuläget. Förebyggande 

åtgärder kan vara neuromuskulär träning där knäkontroll är ett exempel på ett förebyggande 

träningsprogram. Åman (2017) menar att knäskador kan leda till besvär som blir bestående. 

Handbollsspelare är de idrottare som löper störst risk när det gäller att få permanenta besvär 

av sina knäskador.  

 

Skaderisken kan påverkas av stress. En hög stressrespons hos idrottare har associerats med 

ökad skaderisk (Ivarsson et al. 2017, s. 358-359). Williams och Andersen (1988, s. 297) 

utvecklade en teoretisk skada-stressmodell där modellen föreslår att idrottare med en historia 

av upplevda stressorer, personlighetsdrag som bidrar till hög stressrespons samt att idrottaren 

har få copingstrategier påverkar hur idrottaren hanterar en stressig situation. De föreslår att 

hög stressrespons kan leda till att idrottaren skadar sig. 
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Stresshantering kan därmed vara en del av ett skadeförebyggande program under idrottarens 

idrottskarriär (Clement et al. 2017, s. 1464-1465). 

 

World Health Organization (2014) framhåller att psykiskt välbefinnande kan definieras som 

ett tillstånd av välmående där individen har insikt i sin egna potential. Individen ska också 

känna att den har kapacitet att hantera normala stressorer i livet, kunna arbeta produktivt med 

goda resultat och kunna bidra till samhället. God hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

mentalt och socialt välmående och inte bara avsaknad av sjukdom och orkeslöshet. 

 

Åkesdotter och Kenttä (2015, s. 32) menade att det finns många förebyggande åtgärder 

angående uppkomst av fysiska skador hos idrottaren, men att den psykiska funktionen får 

mindre fokus inom idrotten. Idrottare behöver hantera både upp och nedgångar under sin 

idrottskarriär och detta kan innebära en mental påfrestning som inte märks utåt. 

 

Forskning visar att psykologiska friskfaktorer kan skydda idrottaren från den negativa effekt 

som stressorer kan ha på en idrottare. Friskfaktorer som socialt stöd, koncentrationsförmåga, 

motivation och en positiv personlighet kan därmed ha en positiv påverkan på hur idrottaren 

klarar av att idrotta på en optimal nivå. (Fletcher & Sarkar 2012, s. 672) 

 

2. Bakgrund 
	
I detta avsnitt kommer det att beskrivas vilka faktorer och strategier som kan bidra till att 

idrottare kan hålla sig skadefria eller eventuellt bli skadade. Inledningsvis diskuteras olika 

typer av skador som kan uppstå inom idrotten. Sedan diskuteras friskfaktorer, riskfaktorer och 

strategier som är av betydelse för att hålla sig skadefri. Avslutningsvis redogörs hur mycket 

en idrottsskada kan kosta för samhället.    

 

2.1 Förekomst av idrottsskador  
	
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens folkhälsoinstitut (2018-

02-21) var det modern elitfotboll som orsakade flest muskelskador såsom bristningar och 

sträckningar. Skadorna lokaliseras till bak- och framsida lår, ljumskar eller vader. Dessa 

skador var inte kontaktskador. Risken att skadas under match var fem till sex gånger högre än 

att skadas under träning. Ett herrlag på 25 spelare drabbades i genomsnitt av ungefär 50 
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skador per spelsäsong. Femtiofem procent av dessa var mindre allvarliga, det vill säga att de 

var i spelskick efter en vecka. En tredjedel av skadorna ledde till att spelarna var frånvarande 

från spel i en till fyra veckor. Tio procent av skadorna var så allvarliga att skadorna krävde 

frånvaro från träning i över fyra veckor. Återfallsskador var vanliga. Risken för en 

återfallsskada för svensk elitfotboll var 20-25 procent. Ett damlag på 25 spelare hade cirka 30 

skador per spelsäsong. Totalt var det 34000 fotbollsspelare per år som skadades sig, 10000 av 

dessa var kvinnor och 24000 var män. (ibid) 

 

Det är ungefär 5000 handbollsspelare som skadas i samband med handbollsspel varje år. Det 

är ungefär samma andel män som kvinnor som skadas. Den vanligaste skadan är en kollision 

med annan spelare följt av fall och akut överbelastning på grund av till exempel vridvåld. De 

kroppsdelar som skadas är vanligtvis de övre extremiteterna. (ibid) 

 

Det är cirka 350 elitsimmare som skadar sig per år, 200 av dessa är män och 150 är kvinnor. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens Folkhälsoinstitut 2018-02-21) 

 

2.2 Friskfaktorer 
	
Vingård (2015, s.12-14) menar att friskfaktorer kan beskrivas som att fokus ligger på vad som 

fungerar bra på till exempel en arbetsplats eller organisation, istället för att enbart undersöka 

vad som inte fungerar bra. 

 

Friskfaktorer kan fungera stärkande på välbefinnandet och den psykiska hälsan hos individen. 

Stärkande friskfaktorer kan vara att individen upplever kontroll i arbetet, socialt stöd samt bra 

stödjande ledarskap. Ledarskapet är den faktor som har undersökts mest där det finns en 

koppling mellan psykiskt välbefinnande och ”inkluderande ledarskap”. Detta innebär att 

ledaren låter deltagarna bidra till verksamheten. Det framhålls även att upplevd kontroll över 

sin tid tillsammans med psykologisk flexibilitet leder till att den psykologiska stressen inte 

ökar trots att individen hamnar i en situation som ställer höga krav. Balans mellan fritid och 

arbete är också två friskfaktorer som främjar den psykiska hälsan och förebygger på så sätt 

den psykiska ohälsan hos individen. (Vingård 2015, s. 12-14) 

 

Lindberg och Vingård (2012, s. 3035-3036) har sammanställt nio faktorer som främjar en 

hälsosam arbetsplats. De nio faktorerna handlar om att 1) ha en rättvis och tillgänglig ledare, 
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2) ett gott lagarbete, 3) att individen får växa och utvecklas, 4) att få erkännande, 5) att inneha 

självbestämmande och egenmakt, 6) skicklig kommunikation, 7) att arbetstagaren får vara 

delaktig, 8) rätt bemanning inom organisationen, 9) att ha en fysiskt trygg arbetsplats. 

 

Vingård (2015, s. 14) framhåller att friskfaktorer kan minska sjukskrivningar, stresstörningar 

och depressiva symptom men även bidra till ökad självkänsla, ökad fysisk hälsa, ökad 

buffertfunktion mot höga krav samt ge ökad energi hos individen. 

 

Fletcher och Sarkar (2014, s. 1424–1429) framhåller att det är vanligt förekommande inom 

det psykologiska fältet att undersöka riskfaktorer som bidrar till psykologiska problem, men 

att det numera också undersöks och identifieras vad som gör en individ mentalt stark. 

Egenskaper hos idrottare som kan fungera som friskfaktorer är god förmåga att planera, bra 

självkänsla och att idrottaren upplever att de får stöd av sin familj, men även utanför sin 

familj.  

 

Även känslomässigt stöd räknas in i socialt stöd. Det handlar om att det finns andra 

människor runt omkring idrottaren som ger trygghet och stöd. Detta ger idrottaren en 

upplevelse av att vara älskad och omhändertagen. Perfektionism som är anpassningsbar hos 

idrottaren är hälsosam på grund av att idrottaren har hög personlig standard och strävar efter 

att överträffa sig själv, men samtidigt inte grubblar över misstag eller tvivlar på det de gör. 

Anpassningsbar perfektionism hos idrottaren kan leda till att idrottaren blir skicklig på att 

närma sig sina mål och får ökat självförtroende vid tävling. De får även lägre nivåer av oro 

och lägre nivåer av utmattning. (Fletcher & Sarkar 2014, s.1424-1429) 

 

Martin (2007, s. 93-94) beskriver att positiv psykologi är ett begrepp som handlar om att 

lägga fokus på individens styrkor och tillgångar istället för att lägga fokus på individens 

svagheter. Positiva känslor kan bidra till att individen får en bredare repertoar av nya 

möjligheter och idéer i olika situationer. En strategi som framhålls är den positiva 

omvärderingsstrategin. Där omvärderar individen en negativ händelse genom att försöka 

komma ihåg vad som gick bra och fokusera på positiva känslor.  

 

Den kognitiva omvärderingsstrategin har visat sig ha en positiv effekt på individens psykiska 

hälsa, välmående och tillfredsställelse med livet. Tre hälsofrämjande faktorer framhålls inom 

positiv psykologi. Dessa är att individen upplever flow, det vill säga känner sig helt uppslukad 
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i en aktivitet och då samlar sina styrkor för att lösa en utmaning, upplever känslor av glädje 

och tillfredsställelse samt att individen upplever mening och mål med livet där individens 

handlingar berör andra människor och inte enbart individen. (Martin 2007, s. 93–94) 

	
2.3 Riskfaktorer 
	
En riskfaktor är i detta sammanhang något som kan bidra till att en skada uppstår hos en 

idrottare. Psykologiska riskfaktorer, det vill säga de inre riskfaktorerna, kan bidra till att 

idrottaren övertränar och därmed blir skadad. Skaderisken ökar om idrottaren inte tillåts att 

prata om smärta i kroppen utan förväntas att träna trots smärta. Sociokulturella värderingar 

och normer kan alltså påverka hur en idrottare upplever att hen behöver agera för att få delta i 

en tävlingsinriktad sport. Överträningsbeteendet hos idrottaren kan stärkas genom att ledaren 

och lagkamraterna visar låg acceptans när idrottaren yttrar symptom av olika slag. Upplevd 

trötthet och besvär i vardagen ökar också risken för att idrottaren kan skada sig. (Ivarsson & 

Johnson 2017, s. 89–92; Williams & Andersen 1988, ss. 294-304) 

 

Forskning visar också att en riskfaktor kan vara tidig specialisering inom sin idrott som leder 

till att idrottaren endast tränar en och samma sport i tidig ålder. De idrottare som tränar olika 

idrotter samt specialiserar sig efter att de uppnått pubertetsålder är jämnare i sin 

prestationsförmåga, har färre skador och fortsätter med sin sport längre än de idrottare som 

specialiserar sig tidigt. (Sabato, Walch & Caine 2016, s. 104)      

 

Andra riskfaktorer som kan bidra till ökad förekomst av skador kan vara att idrottarens sömn 

inte uppnår rekommendationerna för sömnbehovet samt att kostintaget inte möter 

rekommendationerna för till exempel frukt, grönsaker och fisk. Idrottare som sover mer än 

åtta timmar per natt under veckodagarna minskar skaderisken med 61%. Idrottare som intar 

rekommenderat kostintag minskar skaderisken med 64%. Sömnvolym och kostintag kan vara 

två faktorer som kan förklara ökad förekomst av skador hos elitidrottande ungdomar. (von 

Rosen et al. 2016, s. 3–5)    

 

2.3.1 Stress 
	
Idrottare kan ha höga stressnivåer när de oroar sig över sin idrottsprestation, tänker på en 

match eller tävling som de har förlorat, tänker på eventuella misslyckanden i framtiden, har 

konflikter med sina tränare, har konflikter med sin familj eller partner samt oroar sig över 
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kostnader som är kopplad till deras respektive idrott. (Sabato et al. 2016, s. 103; William & 

Andersen, s.294- 304 1988) 

 

Jonsdottir och Lindegård Andersson (2017, s. 164) framhåller att stress kan definieras som att 

kroppen skapar energi för att kunna svara på en utmaning eller situation. Hög stressnivå under 

lång tid utan återhämtning kan leda till psykisk ohälsa hos individen. Faktorer som kan avgöra 

hur en individ hanterar stress kan vara vilka copingstrategier de använder för att klara av 

utmanande situationer i livet, personlighetsdrag samt om de upplever att de har socialt stöd.  

 

Upplevd stress och individens stressrespons har visats sig vara två faktorer som kan förutsäga 

om en idrottare kommer bli skadad. Höga nivåer av negativa händelser i livet kombinerat med 

ett högt stresspåslag har starkast association med ökad skaderisk hos idrottare. En förklaring 

till varför dessa två faktorer har starkast relation med ökad förekomst av skador är att 

långvarig stress kan leda till förändringar i hjärnans funktioner. Idrottaren kan därmed få 

svårare att fatta beslut, vilket kan öka skaderisken. Upplevd stress hos idrottaren kan också 

leda till att idrottarens reaktionstid blir långsammare, att idrottaren tar hand om sig själv 

sämre samt får minskad sömnkvalitet. (Ivarsson et al. 2017, ss. 353–365) 

 

När idrottaren upplever psykologisk stress kan anspänningen i musklerna öka vilket kan leda 

till att idrottaren får en försämrad koordination vilket i sin tur ökar skaderisken. (Sabato et al. 

2016, s. 103) 

 

2.3.2 Copingstrategier 
	
Coping är en psykologisk term som beskriver vilken strategi en idrottare använder sig av för 

att hantera situationer som är utmanande eller stressande. Strategier kan beskrivas som 

idrottarens plan eller ett mönster av handlingar som de använder sig av inom sin idrott eller i 

sin vardag. (Hassmén, Kenttä & Gustavsson 2009, s. 149)  

 

Hanton et al. (2008, s.147-151 se Hassmén et al. 2009, s. 150) menar att det finns 

problembaserade copingstrategier samt emotionsbaserade copingstrategier. De 

problembaserade copingstrategierna innebär främst att försöka ändra eller hantera situationen 

som förorsakar problemet. Det kan också innebära att lära sig en färdighet eller att ändra 
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något hos sig själv. De problembaserade copingstrategierna anses vara bra då en situation är 

möjlig att kontrollera och låta sig påverkas.  

 

De emotionella copingstrategierna innebär att försöka återta eller bevara en känslomässig 

balans. Dessa strategier kan användas när den yttre situationen inte går att påverka eller 

kontrollera. Detta innebär att tankar och känslor måste ändras i denna situation. Det finns 

olika sätt att göra detta, en teknik som finns innebär att personen omvärderar situationen i sina 

tankar. Detta gör att det upplevda hotet minskar. Andra tekniker kan till exempel vara att 

hantera emotioner under stress. Detta skulle kunna vara att söka socialt stöd, meditera och 

distrahera koncentrationen vid stressiga situationer. (Hanton et al. 2008, s. 147-151 se 

Hassmén et al. 2009, s.150) 

 

Sabato et al. (2016, s. 107) menar att ha få copingstrategier ökar skaderisken hos unga 

idrottare. Idrottare som använder sig av uppgiftsorienterade copingstrategier har associerats 

med minskad skaderisk. Uppgiftsorienterade copingstrategier innehåller strategier så som att 

kunna öka sin ansträngning vid behov, ha kontroll över sina tankar, kunna slappna av, kunna 

göra logisk analys, arbeta med mentala bilder samt söka stöd vid behov.  

 

Idrottarens klubb kan ha ett förebyggande förhållningssätt när det handlar om att ta itu med 

psykologiska bekymmer för att på så sätt minska skaderisken. Att främja idrottarens mentala 

hälsa genererar hälsosamma copingstrategier hos idrottaren genom att idrottaren kan öka sin 

medvetenhet om till exempel stress och stresshantering. (Sabato et al. 2016, s. 107)  

 

2.3.2.1 Föräldrar och tränares inflytande 
 

Sabato et al. (2016, ss. 99-108) beskriver att föräldrar och tränare spelar en stor roll när det 

handlar om att hjälpa den unga elitidrottaren att lära sig copingstrategier. De kan hjälpa 

idrottaren genom att ställa frågor, påminna idrottaren om olika copingstrategier och dela med 

sig av sitt perspektiv. De kan även dela med sig av sina egna erfarenheter samt hjälpa till med 

att förebygga eventuella stressiga situationer.  

 

Forskning har visat att idrottare uppskattar föräldrar som kommenterar idrottarens 

ansträngning och idrottarens attityd istället för att idrottarens prestation står i fokus. Innan, 
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under och efter tävling föredrog idrottarna att föräldrarna var där som ett positivt stöd men att 

de inte fokuserade på lagets eller idrottarens resultat. (ibid) 

 

Motivation och prestationsförmåga ökar när idrottaren upplever att hen får stöd till utveckling 

där föräldrarna visar intresse, lyssnar när de kan, låter idrottaren vara delaktig i sina beslut 

och stödjer idrottarens önskningar. Dessa faktorer kan tillsammans bidra till att motivera 

idrottaren till att göra bra ifrån sig och samtidigt minska skaderisken. Tränare som arbetar 

med ett demokratiskt ledarskap har visat öka idrottarens motivation och prestation till skillnad 

från en auktoritär ledarstil där tränaren tar alla beslut och skapar kontroll genom att använda 

sig av hot, vilket har ett negativt inflytande på idrottaren. Ledare som ger sina idrottare 

uppmuntran efter ett misstag, delar med sig av sin kunskap inom träningslära samt tar en aktiv 

roll i att motivera idrottaren till att prestera bidrar till att minska skaderisken hos idrottaren. 

(Sabato et al. 2016, ss. 99- 108) 

	
2.4 Motivation 
	
Fletcher och Sarkar (2014, s. 1426) menar att motivation handlar om “vad” en individ gör och 

“varför” en individ beter sig som den gör. Motivation framhålls vara en psykologisk faktor 

som påverkar hur idrottaren klarar av att hantera press och stress i tävlingsidrott.  

Självbestämmandeteorin handlar om att individen själv bestämmer om den ska delta i en 

aktivitet och att det leder till bättre konsekvenser än för de individer som upplever mindre 

självbestämmande. Motivation som är självbestämmande har visat resultat som ökat 

välbefinnande, ökad energi, högre nivåer av flow, ökat intresse, ökad uthållighet och att det 

har ett positivt inflytande på idrottarens tankeprocess. Träning inom elitidrott kan vara 

monoton med upprepningar av samma övningar och därmed kan intressehöjande strategier 

hjälpa idrottaren att öka idrottarens självbestämmande motivation, det vill säga den inre 

motivationen. (Fletcher & Sarkar 2014, s. 1426)      

 

2.5 Psykologisk motståndskraft 
	
Fletcher och Sarkar (2016, s. 136) beskriver att psykologisk motståndskraft (eng. resilience) 

är en bra egenskap som är väsentlig för att bli framgångsrik inom idrott. Psykologisk 

motståndskraft är förmågan att använda sina personliga kvaliteter för att stå emot press och 

den stress idrotten kan medföra. För att uppnå denna motståndskraft måste individen vara 

mentalt stark. Idrottaren kan träna sig till att bli psykologiskt motståndskraftig.  
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Genom att träna på tre huvudområden kan idrottaren träna på att bli psykologisk 

motståndskraftig. Dessa tre huvudområden är personliga kvaliteter, underlättande miljöer och 

utmanande attityder och tankegångar. Dessa huvudområden är viktiga för en idrottares 

förmåga att tåla press. (Fletcher & Sarkar 2016, s. 136) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Förklaring av psykologisk motståndskraft (Fletcher & Sarkar 2016, s. 137). 

 

2.6 Psykologiska färdigheter 
	
Madrigal (2015, s. 79-81) beskriver att forskning tyder på att idrottare som tränar och tävlar 

då de är känsliga för yttre och inre stimuli i högre grad blir distraherade från uppgiften som 

ska utföras. Yttre stimuli kan vara miljö och inre stimuli kan vara personens egna tankar och 

trötthet. De tappar då fokus som gör att de utsätter sig för en skaderisk. Idrottare kan träna på 

olika psykologiska färdigheter som kan hjälpa dem att hålla sig skadefria.  

 

Genom evidensbaserad fakta har fem mentala färdigheter visat sig vara effektiva för att klara 

av att bli framgångsrik inom idrott. Dessa är målsättning, visualisering, självsamtal, fokus och 

stresshanteringstekniker såsom andning och progressiv muskelavslappning. (ibid) 

  

Att kunna sätta upp mål är en mental färdighet som är behövlig för en idrottare eftersom det 

hjälper dem att påverka andra psykologiska tillstånd såsom självförtroende. Enligt en 

målsättningsteori, påverkar mål en prestation på fyra sätt. Dessa sätten är: 1) att leda 

Mental styrka 

Utmanande 
attityd 

Personliga 
kvaliteter 

Underlättande 
miljöer 
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idrottarens fokus och handlingar till det som är viktigt för uppgiften, 2) att hjälpa idrottaren att 

lägga sin energi på rätt saker, 3) att förlänga ansträngningen eller öka uthålligheten och 4) att 

utveckla och hitta nya inlärningsstrategier. (ibid) 

 

Att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål leder till en bättre prestation än att enbart ha ett 

långsiktigt mål. Målen ska vara av en lagom svår kaliber så att de inte uppfattas som 

stressande. Målen bör vara specifika, mätbara, inriktade på handlingar, realistiska och vara 

tidsbestämda. (ibid) 

  

Att visualisera kan beskrivas som att återskapa eller skapa en upplevelse i sinnet genom att 

använda de olika sinnena. Detta används för att öka en prestation, reglera upphetsningsnivån, 

stärka förmågan till att fokusera och öka självförtroendet. Detta verktyg är effektivt för 

skadeprevention. Genom att visualisera kan idrottare lära sig att fokusera på rätt saker. 

Idrottare använder detta för att fokusera på en tävlingssituation och övervinna hinder som kan 

uppstå. (Madrigal 2015, s. 79-81) 

	
2.7 Fysisk och mental återhämtning 
 

De faktorer som oftast nämns när det handlar om återhämtning är vila och sömn. Faktorerna 

är avgörande för optimal psykologisk och fysiologisk återhämtning hos idrottaren. Ny 

forskning visar på att tupplurar under dagen, främjande vanor för bra sömn och 

återhämtningsstrategier efter träning rekommenderas men har varierande effekt, medan 

förlängd sömn under natten hade den mest fördelaktiga effekten på idrottarens prestation. 

Mekanismen mellan återhämtning och sömn undersöks fortfarande. Dock finns en teori om att 

cellväxt samt reparation av kroppen sker under djupsömnen. När sömnvolymen reduceras 

minskar proteinsyntesen i muskeln vilket ger minskad muskeltillväxt. Idrottare kan behöva 

nio till tio timmars sömn för att nå sin fulla potential i idrottssammanhang. (Bonnar et al. 

2018, ss. 687-695) 

  

Kellman et al. (2017, s. 240-243) beskriver att återhämtning är ett paraplybegrepp som 

handlar om både psykologiska och fysiologiska återhämtningsprocesser som sker i 

förhållande till tid. Idrottare kan därmed kompensera fysisk och psykisk trötthet genom att ta 

sig tid för återhämtning. Återhämtning hjälper kroppen att upprätthålla den allostatiska 

balansen vilket är kroppens system för att hantera stress.  
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Passiva återhämtningsmetoder kan vara av yttre karaktär, till exempel massage, eller av inre 

karaktär där idrottaren har en känsla av låg ansträngning under inaktivitet. Aktiv återhämtning 

kan bestå av olika fysiska aktiviteter som bidrar till nedvarvning hos idrottaren. Förebyggande 

återhämtningsstrategier kan vara sociala aktiviteter där idrottaren själv bestämmer över vilka 

aktiviteter hen behöver och föredrar. Mental trötthet kan mestadels åtgärdas med 

psykologiska återhämtningsstrategier såsom kognitiv självreglering. Detta innebär att 

idrottaren kan öva upp kontrollen över sina tankar, känslor och därefter agera målinriktat samt 

använda sig av psykologiska avslappningstekniker. (Kellman et al. 2017, s. 240-243) 

 

Heaton et al. (2017, ss. 2201-2213) menar att idrottare kan stöta på utmaningar när det gäller 

kosthållning som bidrar till återhämtning under tävlingssäsong. Det finns 

kosthållningsstrategier som hjälper idrottaren att reparerar sina muskler, bygga upp 

immunförsvaret, förbereda sig för kommande träningspass och som hjälper till med påfyllnad 

av glykogen. Forskning visar att protein, kolhydrater och vätska är erkända faktorer som 

fungerar när det handlar om idrottares återhämtningsstrategier gällande kost. Det framhålls 

också att det kan finnas fördelar med att se till att idrottaren får i sig mikronäringsämnen och 

tillskott av vitamin D, omega-3, fleromättat fett, kreatin, vitamin C och antioxidanter. Det 

behövs dock mer forskning angående passande dos i idrottarens kost.     

 

2.8 Skador och kostnader 
 

Tranaeus et al. (2016, s. 2-4) beskriver att kostnader för skador kan beröra försäkringsbolag, 

samhället, idrottsorganisationer och idrottaren själv. Det som kan kosta i samband med en 

skada är till exempel behandlingar av skadan och sjukskrivning som ger frånvaro från sporten. 

Idrottaren kan även behöva hjälp av sin familj med skjuts till och från fysioterapin samt övrig 

omsorg.  

 

Medelkostnaden för en lindrig skada inom innebandy där idrottaren är borta mindre än sju 

dagar ligger på 332 euro. Kostnaden för en måttlig skada det vill säga frånvaro som sträcker 

sig mellan sju till 30 dagar kostar 987 euro och kostnaden för en allvarlig skada som ger en 

frånvaro på mer än 30 dagar har en genomsnittskostnad på 2358 euro. Svåra skador och 

knäskador är den dyraste typen av skador hos kvinnliga elitinnebandyspelare. Kostnaderna 

stiger i takt med hur långvarig och resurskrävande skadan är för idrottaren. Ur ett 
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hälsoekonomiskt perspektiv är det därmed av stor vikt att undersöka förebyggande strategier 

för att minska uppkomst av idrottsskador. (Tranaeus et al. 2016, s. 2-4)     

 
2.9 Syfte och frågeställningar 
	

Syftet med studien var att undersöka och förstå eventuella friskfaktorer hos skadefria 

idrottare. Vår frågeställning var: Finns det strategier och i så fall vilka strategier använder sig 

friska idrottare av för att hålla sig skadefria? 

 

3. Metod 
 

I kommande avsnitt förklaras undersökningens metod, urval, tillvägagångssätt och 

bearbetning av data. Även de etiska förhållningssätten samt studiens reliabilitet och validitet 

kommer att redogöras. 

  

3.1 Studiedesign 
 

I denna studie användes en kvalitativ design. Denna metod valdes eftersom syftet med studien 

var att få förståelse för varför vissa idrottare inte tenderar att skada sig under idrottskarriären. 

Målet med att använda kvalitativ design var att identifiera individuella och specifika 

beskrivningar av upplevelser. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47; Hassmén & Hassmén 2008, s. 

104) 

  

Intervjuer har använts som metod för att studiedeltagarna skulle få möjlighet att beskriva sina 

erfarenheter ur sitt perspektiv. Fokus låg på den enskilde individens upplevelser. Dock fanns 

det ett grundantagande att det fanns gemensamheter hos andra individer. Om det fanns 

gemensamheter hos andra individer kunde detta föras samman för att ge en mer generell 

beskrivning av ett fenomen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 116) 

 

3.2 Intervjuguide 
	
Intervjuguiden till dessa intervjuer var av semistrukturerad karaktär med öppna frågor. 

Respondenterna kunde därför svara med egna ord och möjlighet fanns till att ställa eventuella 

följdfrågor. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254) 
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 3.3 Urval 
	
Intervjuerna genomfördes med idrottare som befann sig på svensk elitnivå. Vi definierade 

svensk elitnivå vid minst division 3 för lagidrottare och deltagande på svenskt mästerskap för 

individuella idrottare. Idrottarna fick inte ha varit skadade mer än fyra veckor under deras 

idrottskarriär för att vara inkluderade i studien. Deltagarna skulle även vara över 20 år gamla 

vid intervjutillfället. Vi valde en minimiålder på deltagarna för att de skulle ha kunnat utöva 

sin idrott under en längre period och även vara information-rich, vilket innebär att de ska vara 

“rika på information”. Det fanns inga specifika exklusionskriterier. Urvalet var ett strategiskt 

urval, utifrån syftet med studien. Detta gjordes eftersom deltagarna skulle kunna ge bra 

information som besvarade studiens syfte. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110)  

 

En förfrågan skickades ut via mail eller via muntlig förfrågan till idrottare som antogs inte 

varit skadade under en längre period. Alla sex idrottare som blev tillfrågade tackade ja.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
	
Arbetet började med en systematisk databassökning. Detta gjordes för att författarna skulle få 

en ökad förståelse och inblick inom ämnet. Författarna valde ut nyckelord att söka på för att 

täcka en stor del av området. Litteratur samlades även in via rekommendation av handledare. 

De artiklar som ansågs vara relevanta för området användes i bakgrunden för att förklara 

forskningsläget. För mer information angående informationssökningen, se Bilaga 1. 

 

Intervjuerna spelades in med två smartphones. Vid fyra intervjuer deltog båda författarna. Vid 

de andra två intervjuerna deltog endast en av författarna. De tillfällena då båda författarna 

deltog på intervjutillfället var det enbart en som var intervjuare. Den andra satt enbart med 

och lyssnade. Detta gjordes för att minska förvirring hos respondenten. Båda författarna har 

lyssnat och läst igenom alla intervjuer. Den som genomförde intervjun var även den som 

transkriberade den aktuella intervjun. Detta gjordes för att minska risken för tänkbara skilda 

upplevelser hos intervjuaren och intervjun. En pilotintervju genomfördes först, för att 

säkerställa kvaliteten och förståbarheten på frågorna. Intervjuguiden reviderades inte efter 

pilotintervjuerna. 
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3.5 Analys 
 

Efter intervjuerna genomfördes transkribering för att senare analysera datan. Intervjuerna 

skrevs ut i olika färger för att lättare kunna hitta teman, tolka respondenten och få en djupare 

förståelse kring fenomenet (Hassmén & Hassmén, s. 332). Intervjuerna lyssnades och lästes 

igenom flera gånger för att få en helhet, samtidigt märktes meningsbärande enheter ut. Efter 

att meningsbärande enheter specificerats, skrevs de om till kondenserade meningar som 

kategoriserades och tematiserades. (Graneheim & Lundman 2004, s. 106- 110)  

  

Analysen bestod av induktiv innehållsanalys, eftersom syftet var att dra slutsatser utifrån 

deltagarnas erfarenheter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 332-333). 

  

3.6 Etiska förhållningssätt 
	
Vid genomförande av kvalitativ metod måste författarna tänka på att ha ett etiskt 

förhållningssätt. Vid kvalitativa forskningsintervjuer vill forskarna ha djupgående och 

detaljerade beskrivningar. Samtidigt är det viktigt att värna om intervjupersonens integritet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 389) 

  

Det finns fyra etiska krav som Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa områden är information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Ansvaret för att följa dessa regler ligger på 

utföraren. Det etiska tänkandet bör genomsyra hela forskningsprocessen. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 390)  

 

Det måste finnas ett krav på frivilligt samtycke. Det innebär att samtycket för deltagande i 

studien lämnats utan yttre påverkan. Oftast sker detta samtycke via skrift, men kan även ske 

muntligt. Det är viktigt att intervjupersonerna får rätt information om vad undersökningen 

handlar om, som de kan förstå (Dalen, 2015 s. 25). Författarna har valt att enbart ha ett 

muntligt samtyckande.  

 

Intervjupersonen har rätt till att informeras om studien. Informationen ska innefatta syftet, 

vilka metoder som kommer användas samt hur resultaten kommer att presenteras och 

förmedlas. I kvalitativ metod ska även intervjuguiden bedömas. (Dalen, 2015 s. 26) 
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Vid intervjun skedde ett muntligt samtycke mellan intervjuaren och respondenten. De hade 

även fått ta del av ett informationsblad vid tillfrågandet. De fick information om studiens 

syfte samt att deras deltagande var frivilligt och anonymt. Respondenterna fick även veta att 

de hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien när som helst under studiens gång 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 391). En person ville ha intervjufrågorna innan 

intervjutillfället för att förbereda sig, vilket den fick ta del av. 

 

Inspelningarna och transkriberingarna förvarades på ett säkert sätt under studiens gång för att 

värna om studiedeltagarnas konfidentialitet. Transkriberingarna kommer att makuleras och 

inspelningarna kommer att raderas när arbetet blivit godkänt eftersom det enbart nyttjas i 

studiens syfte.  

 

I analysprocessen ska forskaren vara öppen för alla resultat samt förhålla sig opartisk 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 388). För att uppnå detta deltog båda författarna i 

analysprocessen, där de läste, lyssnade och tolkade respondenternas svar.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
	
Begreppet reliabilitet betyder forskningsresultatens tillförlitlighet. Tillförlitlighet är det 

begrepp som oftast används i kvalitativa sammanhang. Med det menas att ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter, av andra forskare. När det kommer till reliabiliteten för 

kvalitativ metod innebär det huruvida respondenterna kommer att ändra sina svar under en 

intervju, men även om de ger olika svar till olika intervjuare. Intervjuaren måste även vara 

medveten om sin roll i intervjun, så att den inte ställer ledande frågor som oavsiktligt kan 

inverka på svaren. (Kvale 2009, s. 263) 

 

En faktor som kan påverka reliabiliteten är social önskvärdhet. Det innebär att respondenten 

ger svar utifrån vad den tror är accepterat och därmed inte svarar sanningsenligt och ärligt 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 183). Intervjuarna har försökt undvika detta genom att skapa 

en miljö där respondenten kände förtroende och därmed besvarade intervjufrågorna 

sanningsenligt.  

 

Validitet innebär hur trovärdigt resultatet är och om det finns en överförbarhet. Detta betyder 

att ett visst resultat bör vara samma oavsett vilken population det är som svarar (Hassmén & 
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Hassmén 2008, s. 136). Validitet inom kvalitativ forskning är svårt att diskutera eftersom 

syftet med kvalitativ forskning innebär att forskarna vill ha djupa och individuella svar. Fokus 

ligger på att förstå intervjupersonens unika upplevelser och tar inte hänsyn till överförbarhet 

till en annan population. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155)  

 

Noggrannhet är viktigt för att få en hög validitet. I denna studie har författarna varit noga med 

att skaffa relevant bakgrundsfakta för att kunna producera en godtagbar intervjuguide som 

besvarade frågeställningen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155) 
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4. Resultat 
 

I studien deltog två kvinnor och fyra män. Studien var riktad till aktiva skadefria elitidrottare. 

Åldersspannet var mellan 23-25 år. Idrotterna de representerar är handboll, fotboll, simning 

och löpning. Hur länge respondenterna hade tävlat inom sina respektive idrotter varierade. 

Det varierade mellan fem år till nitton år. De tränade organiserat utefter en plan mellan tre och 

tio gånger i veckan. Några tränade även utöver den organiserade träningen. De var alla på hög 

nivå inom sin idrott. Nivån finns beskriven i metoden. Endast en av studiedeltagarna hade sin 

idrott som heltidssysselsättning. De andra fyra studerade heltid på högskola eller universitet i 

kombination med sitt idrottsutövande. 

 

Författarna fann sex teman. Dessa teman var vardagsstruktur, allsidig träning, kunskap, 

copingstrategier, återhämtningstrategier samt socialt stöd.  

 

4.1 Vardagsstruktur 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Gymnasium en kvart hemifrån Enkel logistik Vardagsstruktur 

Alltid planerat, blivit en vana Tidsplanering Vardagsstruktur 

  

 De flesta av respondenterna hade bott hemma under gymnasietiden. En av respondenterna sa 

”Jag gick ett vanligt gymnasium och bodde hemma”. En annan respondent sa “Jag gick ett 

rent naturvetenskapligt gymnasium en kvart hemifrån mig”.  

 

Under intervjuerna framgick det att alla respondenter upplevde att tidsplanering var en faktor 

som hjälpte dem att få ihop övriga livet och idrotten. En respondent uttryckte det “Jag har 

alltid planerat från början men nu har det blivit mer en vana jag vet ju hur mina dagar 

brukar se ut”. En annan respondent sa ”jag har ett ganska upprutat mönster så det är ganska 

klara tider och så dom jag har, så det är väl ja, eh, jag lever väl som i ett rutmönster i stort 

sätt...//... Men när väl det planerade sitter så är det ju inte så mycket att tänka på.”  
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4.2 Allsidig träning 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Fotboll och gymnastik Allsidig träning Allsidig träning 

Det är ganska sent Sen specialisering Allsidig träning 

  

Alla respondenter hade antingen börjat sent med sin idrott eller haft andra idrotter vid sidan 

av sin huvudidrott i början av idrottskarriären. En av respondenterna uttryckte sig “gick i 

idrottsklass, utbildad snowboard- och skidinstruktör, hållit på med gymnastik, spelat hockey” 

En annan respondent sa ”Jag har hållit på lite med orientering, skidåkning, handboll, sen lite 

fotboll. Några olika”. En av respondenterna uttryckte sig “Fotboll kör jag ju fortfarande men 

gymnastik höll jag på med tills jag var 14 år”. En annan respondent uttryckte sig “Jag tror det 

är ifrån, i lagsammanhang är det 2005. Så det är ganska sent”.  

 

På frågan varför de trodde att de inte varit skadade svarade en respondent ”jag tror att 

kombinationen av annat [idrottande] så tror jag att det kan vara en stor del till varför man 

inte skadar sig”. En annan respondent sa ”jag tror att det liksom är...//… dels att jag har bred 

idrottsbakgrund”.  

  

4.3 Kunskap 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Rätt sätt nu efter jag har studerat om 

det 

Studerat Kunskap 

Ha egen kunskap Kunskapsintresserad Kunskap 

  

Respondenterna uttryckte att de sökte kunskap för att bli bättre idrottare. En respondent 

uttryckte sig “jag lyssnade även mycket på inspirationsföreläsningar...//…många talare 

liksom på mobilen, som pratade om sömn, kost, motivation”. En respondent nämnde 

uttryckligen att “det kändes på rätt sätt, det är ju på rätt sätt nu efter jag har studerat om det 

här också” och “Man måste ha en egen kunskap”. En respondent svarade “när man läste 
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själv...//...inför mitt första Marathon då hade jag lite stöd och läste väldigt mycket 

själv...//...det är väll en kunskaps...utveckling”.  En annan respondent sa:  

 

“jag har lärt mig från början, att det är viktigt att hålla koll på kost, sömn, att 

det inte bara är att rent skada sig, rent såhär, alltså att överträna sig, utan 

också att man även också kan överträna sig själv på så sätt att man sover för 

lite eller inte vilar tillräckligt sådär. Så jag har haft bra ledare som printat in 

det i skallen”  

 
4.4 Copingstrategier 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Det är okej, alla har dåliga pass. Acceptans, 

framåtblickande 

Copingstrategier 

Alltid gjort något, tränat själv Lösningsorienterade Copingstrategier 

Vila och återhämta sig Vila vid sjukdom Copingstrategier 

 Laddade om, grävde inte ner mig Inre driv Copingstrategier 

 

Genom intervjuerna har författarna uppfattning om vilka copingstrategier respondenterna 

använder sig av i eventuella stressfyllda situationer. 

  

Under intervjuerna berättade flertalet av respondenterna att de accepterade dåliga träningspass 

och blickade framåt. En respondent sa” Om det är så att jag haft ett dåligt pass så är det väll 

att jag slängt det lite över axeln och fokuserat på nästa pass istället eller inte försökt att tänka 

på det så mycket för det drar ner ganska mycket energi tycker jag”. En annan respondent 

svarade ”Vad hade jag kunnat göra bättre nästa gång?... Fanns det någonting jag gjorde 

bra? För det måste finnas någonting...//…tar lärdom av vad jag gjorde och försöker göra det 

till en positiv grej nästa gång”. En respondent uttryckte ”och det är liksom tankegången, du 

kan inte vara bäst alltid. Det är okej, alla har dåliga pass”.  
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När en tävling/ match gick dåligt nämnde flera respondenter att de kunde vara jobbigt, men att 

de släppte händelsen ganska snabbt. En respondent sa ”man tar ett snack med sin tränare och 

tittar på varför det gick dåligt och försöker lära sig av misstag och gå vidare helt enkelt”. 

 

Flera av respondenterna berättade att de tränade själva de gånger de missade träning på grund 

av att de körde ihop sig i vardagen. En respondent sa ”jag vill ju gärna köra som planeringen 

ser ut, men om det skulle hända något är det inte hela världen då kan man lösa det på andra 

sätt genom att träna tidigare eller senare, eller ja, lägga om det så det är inga problem så. 

Det går att lösa”. En annan respondent sa ”och då har jag alltid gjort något åt det, jag har 

inte bara: okej nu missade jag en träning, va synd. Utan då har jag tränat själv”. 

  

På frågan hur de upplevde att bli sjuka och missa träning eller tävling svarade de flesta 

respondenterna att de inte blev stressade av att missa träning men att de blev stressade av att 

missa en tävling/ match. En av respondenterna sa ”Det har varit tufft, många gånger, 

framförallt när de har kommit vid fel tidpunkter. Inför en viktig match...//...alltså jag tänker 

inte så mycket på det, mer än att det händer, liksom. Det händer alla, att man blir sjuk”.  

 

Flertalet av respondenterna uttryckte att de vilade hemma vid sjukdom. En av respondenterna 

sa ”Då ligger jag nog hemma bara… och spelar på playstation eller läser en bok som jag sa 

eller bara scrollar på mobilen”. En annan respondent sa ”Då är det väl bara att försöka vila 

och återhämta sig”. 

  

Flertalet av respondenterna använder sig av individuella copingstrategier för att hålla det 

mentala fokus när de upplevde stressfyllda situationer. En respondent svarade ”ja men innan 

tävling.. .amen ok kommer att vara fullt med folk massa ljud, vad gör jag då, då kan jag ha 

musik till exempel för att, eller så brukar jag alltid göra andningsövningar innan start.” och 

“Lyssnar mycket på musik...//...det får mig att känna en viss avslappnad”. En annan 

respondent sa “Jag försöker väl bara tänka på vad jag kan göra åt saken och göra det bästa 

av situationen”. En respondent uttryckte ”Sen så tänkte jag att nu måste jag bara ge ännu 

mer. Så jag laddade om och grävde inte ner mig så mycket över det utan bara körde på”. 

  

Vissa nämnde uttryckligen att de upplevt stress under sin idrottskarriär vid uttagningar och 

tävlingar. ”Då var det just det här med att jag har kort tid på mig att prestera, att visa 

tränarna som kollar på en och som ska ta ut en i laget...//...så det stressade mig på så sätt”.  
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Flertalet av respondenterna använde sig då av individuella strategier gällande stresshantering. 

En respondent sa “Försökte hitta guldkorn där jag gjorde bra ifrån mig och utvärdera det.” 

och “ta det lugnt och veta att man göra allt man kan för att prestera, mer kan man inte göra. 

Försöka vara självsäker i det man gör och tro på träningen”. En annan respondent sa 

“försöker bara hitta på annat,...//…vadsomhelst för att få hjärnan att tänka på annat”. 

  

Flertalet av respondenterna uttrycker att de inte är speciellt stressade i vardagen. “Jag vet ju 

hur jag ska göra för att sänka stress, jag känner ju stressen i mig och kan sänka den”. En 

annan uttryckte:  

 

“Jag blir väldigt sällan stressad...//...jag känner inte att det är något som 

påverkar min vardag så negativt utan jag försöker ta livet som det kommer att 

liksom inte haka upp sig på… Amen lite det här, se inte problemet, se 

möjligheterna”. 

 

4.5 Återhämtningsstrategier 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Lyssna på kroppen Kroppsmedvetenhet Återhämtningsstrategier 

Mellan nio och tio timmars sömn Sömnmedvetenhet Återhämtningsstrategier 

Äter frukost, lunch, middag, kvällsmål och 

återhämtningsprodukter 

Goda matvanor Återhämtningsstrategier 

Göra något annat än idrotten Avkopplande 

aktivitet 

Återhämtningsstrategier 

  

Genom intervjuerna har författarna fått uppfattning om hur respondenterna återhämtar sig för 

att hålla sig skadefria och skaffa energi. Under intervjun berättade respondenterna att de ofta 

lyssnade på sin kropp. En respondent nämnde uttryckligen att “Det gäller ju att ta tag i 

småkänningar tidigt, för det har man ju och det kommer man väl aldrig ifrån på elitnivå att 
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man ja, får lite känningar så där då. Men om man tar tag i det tidigt så går det att förhindra 

många skador tror jag” och “jag vågar väl känna liksom och vet vad som gör att det känns 

bra och inte”. En annan respondent sa “Lyssnat på min kropp ganska mycket, på ett sätt 

ändå”. 

 

Flertalet av respondenterna tog upp sömnens betydelse för återhämtning. “Som rutin har jag 

alltid haft att gå och lägga mig tidigt samma dag som jag har haft match eller träning”. En 

respondent sa ”Är vi i en tung period och jag måste återhämta mig mer så måste jag äta mer. 

Men det är framförallt sömnen känner jag”. En annan respondent sa “A det blir väl gärna 

mellan nio och tio timmar per natt”. Flertalet av respondenterna uttryckte att de hade 

regelbundna matvanor och en av respondenterna sa “Ja, frukost varje morgon. Sen försöker 

jag ta något mellanmål ganska tätt inpå frukosten. Sen är det lunch, middag, middag och 

kvällsmat”. 

 

På frågan hur de gör för att rensa skallen och tänka på annat än idrotten så svarade de flesta 

respondenterna att de gjorde en avkopplande aktivitet. En respondent sa” jag lägger ifrån mig 

det mesta. För man kommer alltid in på idrotten när man har mobilen eller nåt sånt där 

framför en. Jag brukar lägga ifrån mig grejorna och bara sitta i typ rummet och lyssna på 

musik och bara...//...mediterar känns det som lite på ett sätt”. En annan respondent sa ”Då 

var gitarren och musiken och pianot och sjungandet väldigt avkopplande för att tänka på 

något helt annat”. En respondent uttryckte “Det är...odla, läsa böcker, yoga. Träffa någon 

socialt som inte springer överhuvudtaget”.  

 

Några respondenter laddade ny energi genom att uttrycka inre motivation. Vissa respondenter 

sa uttryckligen “jag tänker bara på att jag vill göra det, det kan vara jobbigt men jag vill göra 

det” och “jag har ju inga måsten eller liksom, ja nu ska du träna det här och det här, jag gör 

det alltid för min egen vilja”. 

  

Alla respondenterna berättade att de hade en ledig dag någon gång i veckan där de fick vara 

oplanerade. En respondent uttryckte sig “Mina dagar består väldigt mycket av att inte göra 

särskilt mycket”. En annan respondent sa” att verkligen bara ta det lugnt. Ja, många 

söndagar man inte ens lämnade lägenheten för man bara stannade hemma”. 
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4.6 Socialt stöd 
  

Kondenserad mening Kategori Tema 

Tar mig till sidan och pratar med mig om livet Emotionellt stöd från 

tränare 

Socialt stöd 

Bryr sig inte om prestationen. Kommer och 

kollar på mig. 

Närvarande föräldrar Socialt stöd 

Följt med, fått skjuts och sitter nu på läktaren. Stöttande föräldrar Socialt stöd 

Stöttar varandra innan, under och efter 

träningarna. 

Familjekänsla med 

träningskamrater 

Socialt stöd 

  

 Genom intervjuerna har författarna fått uppfattningen om att idrottarna haft socialt stöd och 

aktivt sökt stöd när de har haft behov av det. Vissa nämnde uttryckligen att tränaren har varit 

ett stort socialt stöd ”han pratar med mig som en vanlig människa och har såhär många 

personliga samtal också...//... en var tredje vecka i alla fall.” och “Kunde han se att jag 

mådde dåligt eller, och verkade stressad så kunde han ta mig åt sidan och prata med mig och 

liksom reda ut vad som faktiskt händer i mitt liv”. En annan respondent uttryckte att familjen 

var ett stort socialt stöd ”Min pappa har alltid varit på mig att jag ska köra men han har 

alltid varit bra, på det sättet, det är inte så att han pushar mig over the limit om man säger 

så.”. 

 

En annan respondent uttryckte vikten att föräldrarna är stöttande och att det är på idrottarens 

villkor ”Jag har aldrig haft några prestationskrav från mina föräldrar. Som sagt de har 

aldrig simmat själv.”. En respondent sa “Det är väl moraliskt stöd liksom, att de bryr sig inte 

så mycket om jag simmar snabbt eller inte utan jag tycker alltid att de. De brukar komma och 

kolla på mig och sådär. Det är alltid kul”.   

 

Flera respondenter uttryckte vikten av träningskamrater. En respondent sa ”Det har alltid 

varit att man känt sig… som en familj liksom” en annan uttryckte det ”vi blir som en liten 

familj. Man ser sina träningskamrater som sina bröder och systrar. Det blir liksom väldigt, i 
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och med att man spenderar så mycket tid tillsammans...//... Man stöttar varandra helt 

enkelt.”. En respondent sa ”Vi stöttar varandra, vi stöttar varandra innan träningen, vi stöttar 

varandra på träningarna och efter träningarna”. 
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4.7 Sammanfattning av resultat 
  

Respondenterna i vår studie använde sig av tidsplanering. De hade en enkel vardagsstruktur. 

Respondenterna hade under sin uppväxt haft allsidig träning alternativt haft sen specialisering. 

De hade under sin idrottskarriär varit kunskapssökande angående fysiologisk träningslära 

samt mental träningslära. Samtliga respondenter använde sig av olika copingstrategier i 

utmanande situationer, både i det vardagliga livet och inom idrotten. De hade insikt kring sina 

egna återhämtningsstrategier samt vikten av återhämtning för att kunna prestera i sin idrott. 

Respondenterna upplevde att de hade stort socialt stöd från sin omgivning, dock på olika sätt.  
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Figur 2. Sammankoppling av teman och kategorier. 
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5. Diskussion 
	
Syftet med denna studie var att undersöka och förstå eventuella friskfaktorer hos skadefria 

idrottare, samt försöka förstå om det fanns strategier idrottarna använde sig av för att hålla sig 

skadefria och vilka dessa var. Huvudfynd i studien var att alla respondenter använde sig av 

individuella copingstrategier, inkluderat socialt stöd samt återhämtningsstrategier. 

 

Författarna kommer i denna del diskutera resultatet kopplat till bakgrunden utifrån studiens 

frågeställningar. Inledningsvis diskuteras de teman vi har funnit, för att därefter ha 

metoddiskussion och avslutningsvis ge förslag på framtida forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet kommer i nästa del att diskuteras utifrån de olika teman kopplat till tidigare 

forskning. 

 

5.1.1 Betydelsefulla friskfaktorer 
 

Idrottarnas goda planeringsförmåga kan fungera som en friskfaktor när det gäller att hålla sig 

skadefri (Fletcher & Sarkar 2014, s. 1424–1429). Vingård (2015, s.12-14) menar att en 

friskfaktor kan vara att individen upplever att hen har kontroll över sin tid vilket kan leda till 

att den psykologiska stressen inte ökar hos individen trots situationer med ökade krav på 

individen. Alla respondenter använde sig av tidsplanering för att få sitt vardagliga liv att 

fungera ihop med deras respektive idrott. Det kan tolkas att tidsplanering kan leda till lägre 

upplevd stress hos idrottaren som i sin tur kan bidra till att idrottaren håller sig skadefri.  

 

En skillnad från tidigare forskningslitteratur är att intervjuerna gav uppfattning om att 

respondenterna hade nära till sina gymnasieskolor och flertalet gick på vanligt gymnasium 

som inte hade idrottsinriktning. Flertalet av respondenterna bodde hemma under 

gymnasietiden. En möjlig tolkning är att enkel logistik och att bo hemma under 

gymnasietiden kan påverka idrottarnas välmående positivt och att de då håller sig skadefria. 

Idrottarna kan möjligtvis uppleva mindre stress eftersom de kan få hjälp med vardagssysslor.  
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Alla respondenter höll på med olika sporter under sin uppväxt alternativt hade en sen 

specialisering när det gällde sin idrott. Det kan tolkas som att allsidig träning och sen 

specialisering bidrar till att idrottaren håller sig skadefri. Idrottare som har en allsidig träning 

och specialiserar sig efter att de uppnått pubertetsålder har färre skador (Sabato et al. 2016, s. 

104).  

 

Ledare som lär ut sina kunskaper om träningslära kan bidra till att idrottaren håller sig 

skadefri (Sabato et al. 2016, ss. 30-108). Flertalet av respondenterna belyste vikten av att få 

kunskap från sina tränare angående träningslära och träningsupplägg. Intervjuerna har skapat 

uppfattning att ledare som delar med sig av sin kunskap inom till exempel träningslära kan 

bidra till att idrottaren håller sig skadefri. En skillnad från tidigare forskningslitteratur är att 

intervjuerna gav uppfattning om att respondenterna på eget initiativ sökte upp kunskap om 

träningslära och mental träning. En möjlig tolkning är att idrottarnas egna kunskapssökande 

kan bidra till att de håller sig skadefria. 

 

Genom att ha goda sömnvanor kan idrottaren hjälpa kroppen att återhämta sig och på så sätt 

få en optimal återhämtning psykiskt och fysiskt (Bonnar et al. 2018, s. 687-695). 

Respondenterna belyste betydelsen av sömnvolym under natten för att känna sig återhämtade 

och att de först och främst ansåg att sömnen var en betydande faktor för återhämtning.  

 

Idrottare som inte tillåts att lyssna på sin kropp eller yttra upplevd smärta i kroppen kan öka 

risken för att skada sig (Ivarsson & Johnson 2017, s. 89–92). Flertalet av respondenterna 

uttryckte att de tilläts att lyssna på sina kroppar och att antingen få hjälp med behandlingar i 

tid eller anpassa sin träning efter kroppen.  

 

Det framhålls att vätska, protein och kolhydrater är faktorer som är viktiga i kosten gällande 

återhämtning för idrottare (Heaton et al. 2017, ss. 2201-2213). Respondenterna hade goda 

regelbundna matvanor med en blandning av olika näringsämnen i sin kosthållning.  

 

Passiva återhämtningsstrategier kan vara av inre karaktär där idrottaren upplever en känsla av 

låg ansträngning under inaktivitet och aktiv återhämtning kan bestå av aktiviteter som bidrar 

till nedvarvning. Förebyggande återhämtningsstrategier kan vara att göra en social aktivitet 

som idrottaren tycker om. (Kellman et al. 2017, s. 240-243) För en god återhämtning hade 

respondenterna stunder eller dagar då det inte gjorde något särskilt utan bara var hemma och 
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tog det lugnt. Respondenterna gjorde också andra aktiviteter som bidrog till att de tänkte på 

annat än idrotten.  

 

Respondenterna umgicks också med vänner och familj på sin fritid. Vingård (2015, s.12-14) 

menar att två friskfaktor kan vara att individen har balans mellan arbete och fritid, balansen 

främjar den psykiska hälsan hos individen. Utifrån intervjuerna kan det tolkas att faktorer som 

tillräcklig sömn, att få lyssna på sin kropp, att ha goda regelbundna matvanor och att ha 

passiva, aktiva och förebyggande återhämtningsstrategier är viktiga friskfaktorer för att hålla 

sig skadefri. 

 

5.1.2 Copingstrategier 
 

Enligt Madrigal (2015, s. 79-81) är målsättning, visualisering, självsamtal, fokus och 

stresshanteringstekniker fem mentala färdigheter som visat sig vara effektiva för att bli 

framgångsrik inom idrott. Respondenterna använde sig av någon av dessa färdigheter. Den 

färdighet som vi tolkar som mest central är att respondenterna hade fokus på sin träning. De 

prioriterade träningen och försökte att släppa vardagen när de var i tränings- och 

tävlingssituationer. Att kunna hålla fokus, genom att hantera yttre och inre stimuli gör att de 

inte utsätter sig för lika stor skaderisk. 

 

Alla respondenterna hade någon gång upplevt stress. Dessa stressade situationer kunde vara 

att missa träningspass, att inte bli uttagen till en match eller att inte få det resultat som de på 

förhand förväntade sig att de skulle få. Respondenterna hade på olika sätt lärt sig att hantera 

stressen genom andning, visualisering eller annat. Psykologisk stress är en faktor som ökar 

skaderisken och om idrottarna kan hantera stressen så bidrar det till att hålla sig skadefri. 

(Madrigal 2015, s.79-81) 

 

De använde sig inte av samma copingstrategier utan alla respondenterna hade individuella 

copingstrategier. En respondent jobbade mycket med andning och visualisering, en annan 

använde sig av självsamtal och ytterligare en använde sig av en klar och tydlig målsättning. 

 

Det framhålls att idrottare som använder sig av uppgiftsorienterade copingstrategier har 

associerats med lägre skaderisk (Sabato et al. 2016, s. 107). Alla respondenterna använde sig 

av individuella uppgiftsorienterade copingstrategier som ledde till att de till exempel kunde ha 
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kontroll över sina tankar och behålla fokus trots att idrottarna befann sig i utmanande 

situationer. Det framhålls att stresshantering kan vara en del av ett skadeförebyggande 

program i idrottssammanhang (Clement et al. 2017, s. 1464-1465).  

 

Fletcher och Sarkar (2014, s. 1424–1429) framhåller att perfektionism som är anpassningsbar 

hos idrottarna är hälsosam på grund av att idrottarna vill förbättra sig men samtidigt inte 

tvivlar på det de gör eller grubblar över sina misstag. Flertalet av respondenterna belyste att 

de accepterade sina misstag under ett dåligt träningspass och samtidigt blickade framåt där 

fokus låg på förbättring av sina prestationer. Den spontana uppfattningen utifrån 

respondenternas svar var att de upplevde mer stress när det inte gick bra på en tävling eller 

match men att de fortfarande använde sig av sina copingstrategier. 

 

Det kan tolkas att olika typer av copingstrategier kan bidra till att idrottarna kan behålla sin 

koncentration i idrottssammanhang och därmed fungera skadeförebyggande. 

 

5.1.2.1 Socialt stöd 
	
Vingård (2015, s. 12-14) framhåller att upplevt socialt stöd är en förebyggande friskfaktor när 

det handlar om välbefinnandet och den psykiska hälsan hos individen. Stödjande ledarskap 

samt ett gott lagarbete kan också vara två friskfaktorer som kan kopplas till individens 

psykiska välbefinnande.  

 

Fletcher och Sarkar (2014, s.1424–1429) framhåller att friskfaktorer kan vara att idrottaren 

upplever stöd utanför familjen och i familjen samt känslomässigt stöd från andra människor.  

 

Sabato et al. (2016, s. 99-108) menar att ny forskning visar att idrottare föredrar när föräldrar 

bidrar med positivt stöd och inte lägger så mycket fokus på idrottarens prestation. 

Respondenterna belyste att de upplevde att de fick socialt stöd från sin familj eller partner där 

fokus inte var på prestationen utan istället var stödet av uppmuntrande karaktär. De flesta av 

respondenterna hade tränare de trivdes med och upplevde att de fick stöd på olika sätt från 

sina tränare.  

 

Flertalet av respondenterna upplevde att de fick stöd från sina lagkamrater/ klubbmedlemmar 

före, under och efter träningarna. Intervjuerna har skapat uppfattningen att socialt stöd i olika 
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former bidrar till idrottarens psykiska välbefinnande vilket eventuellt kan leda till att 

idrottaren håller sig skadefri. 

 

5.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 
	
För att idrottare ska hålla sig skadefria var det viktigt att idrottarna använde sig av 

copingstrategier och att de upplevde att de hade socialt stöd. Respondenterna gav oss 

förståelse kring vilka friskfaktorer och strategier som kunde bidra till att idrottarna höll sig 

skadefria. Betydelsen av en enkel vardagsstruktur och allsidig träning var stor då det 

påverkade idrottarna positivt psykiskt och fysiskt. Genom att ledare bidrog med sin kunskap 

om träning samt att idrottarna sökte egen kunskap angående träningslära och mental träning 

så agerade de skadeförebyggande. Respondenterna använde sig av en mängd olika 

återhämtningsstrategier som bidrar till att de har hållit sig skadefria. 

 

5.2 Metoddiskussion & vidare forskning 
 

Eftersom det inte fanns mycket forskning inom området idag valdes kvalitativ metod för att 

besvara syftet. Detta gjordes för att få en överblick på området inför framtida forskning. 

  

En av styrkorna med denna studie var att en pilotintervju genomfördes. Detta gjordes för att 

säkerställa att frågorna var kopplade till syftet, om frågorna var på rätt nivå för 

intervjupersonerna och för att författarna skulle få öva på att hålla en intervju. Inga ändringar i 

utformningen av frågor behövde genomföras efter pilotintervjun. 

  

En semistrukturerad intervjuguide utformades för att standardisera intervjuerna. Denna kan i 

sin tur användas på intervjuer i framtida forskning. Genom att ha en semistrukturerad 

intervjuguide påverkar detta reproducerbarheten till det positiva. 

  

En annan styrka med denna studie var att inklusionskriterierna för denna studie var smalt 

utformade. Många idrottare på en hög nivå är skadade vilket innebär att antalet skadefria 

idrottare är få till antalet. Dock leder det till att de sex deltagarna som deltagit i studien är 

representativa för populationen. 
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Författarna uppfattade ämnet som ett ämne som var lätt att prata om. Ämnet hade en positiv 

klang som gick ut på att undersöka något intervjupersonerna gjorde bra. Det gjorde det enkelt 

att hitta intervjupersoner trots att inklusionskriterierna var smalt utformade. 

  

Deltagarna fick bestämma plats för intervjun dock med kriteriet att det skulle gå att kunna 

spela in intervjun utan störande ljud i bakgrunden. Detta kan ses som en styrka då 

respondenterna valde en plats där de kände sig trygga och det skapades gynnsamma 

förhållanden för en god intervju. Vid intervjuerna underlättade det att författarna hade egna 

erfarenheter av att utöva idrott på elitnivå. Det ingav förtroende hos respondenterna.   

 

En svaghet med studien var att det inte fanns särskilt mycket tidigare forskning kring detta 

ämne att tillgå, vilket gjorde att det var svårt att göra kopplingar till tidigare forskning. Trots 

detta har författarna varit noga med att skaffa relevant bakgrundsfakta för att studien skulle få 

så hög validitet som möjligt. 

  

Författarna hade bristfällig kunskap inom idrottspsykologi sedan tidigare. Det kan ses som en 

svaghet. Dock skulle det även kunna vara en styrka eftersom författarna då inte hade 

förutfattade åsikter kring vad de skulle finna i intervjuerna. 

  

Det var svårt att diskutera tillförlitligheten i kvalitativ metod eftersom intervjupersonerna fick 

svara fritt på intervjufrågorna. Detta innebar att det fanns många faktorer som påverkade vad 

intervjupersonen svarar. Det kunde  vara faktorer som omgivning, sinnesstämning och humör. 

Dock måste svaren ses som tillförlitliga eftersom resultatet av kvalitativ metod visar en bild 

av studiedeltagarnas upplevelser och det är den individuella upplevelsen som är i fokus. 

Åtanke bör finnas kring att svaren kunde sett annorlunda ut vid annat tillfälle. 

  

Den sociala önskvärdheten skulle kunna påverka tillförlitligheten eftersom det inte går att 

säkerställa att respondenten svarat utifrån vad den tror är accepterat och inte svarat 

sanningsenligt. Genom att ha låtit studiedeltagarna välj plats för intervjun samt att författarna 

försökt ingiva förtroende för deltagarna har risken för social önskvärdhet minskat.  

 

De fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet tagit fram har varit centrala för studien. 

Författarna har tagit hänsyn till samtycke, konfidentialitet, nyttjande och information. 
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Studiedeltagarna fick veta syfte, fick ge sitt samtyckande och veta att de var anonyma innan 

intervjun påbörjades. De fick även veta att intervjuerna enbart skulle nyttjas i denna studie.  

 

Detta perspektiv på skador inom idrotten är relativt nytt och oexploaterat. Det krävs mer 

forskning på många bitar. Det författarna hittade i intervjuerna som inte fanns förut var vikten 

av att ha enkel logistik i gymnasieåldern och att bo hemma kan ses som en friskfaktor.  

 

Att idrottaren är kunskapssökande angående träningslära och mental träning är också en 

faktor som inte tidigare forskning belyser. Detta framgick i intervjuerna och kan vara till 

underlag för framtida forskning. 

 

5.3 Slutsats 
 

Studien visade att socialt stöd och copingstrategier var två friskfaktorer för idrottarens 

välmående och skadefrihet. Idrottare behöver återhämtningsstrategier, enkel vardagsstruktur 

och allsidig träning för att hålla sig skadefria. Tränare kan agera skadeförebyggande genom 

att ge kunskap om träningslära och mental träning samt att idrottaren själv kan söka kunskap 

om ämnet. Förhoppningsvis kan resultatet användas av personer som har stor inverkan på 

idrottare så som tränare, föräldrar samt av idrottaren själv. Detta för att öka förståelsen för 

varför en idrottare håller sig skadefri. 
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Bilaga 1  

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka och förklara eventuella friskfaktorer 
hos skadefria idrottare. Vår frågeställning är: Vilka strategier använder sig friska idrottare av 
för att hålla sig skadefria? 
 
Vilka sökord har du använt? 

Sport-performance, resilience, injury, protective factors, psychology, sport, stressors, 
prediction, prevention, friskfaktorer, injury prevention, resilience qualities, psychological, 
injury profile floorball, stress and injury model, salutogenic perspective, salutogenics, 
riskfactor, positive factors. 

 
Var har du sökt? 

PubMed, Googlescholar, Google, Ebsco 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Resilience teamsport 
Google scholar: Resilience olympic champions 
Pubmed: Sport injuries prediction prevention 
Google: Eva Vingård Friskfaktorer 
Ebsco: Resilience qualities 
Ebsco: “injury prevention”, psychologica 
Google scholar: Injury profile floorball  
Google scholar: Riskfactors injury 

 
Kommentarer 

Mycket av materialet hittade vi tack vare de tips från vår handledare. Vi fann även förslag 
på sökord efter genomläsning av relevant material.  
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Bilaga 2  

Informationsbrev 
Vi är två studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som läser sista 
terminen på Hälsopedagogprogrammet. Under våren 2018 kommer vi att skriva en 
kandidatuppsats där vi vill intervjua skadefria idrottare. 
 
Vår uppsats kommer att handla om friskfaktorer hos skadefria idrottare. Vi vill veta vilka 
bakomliggande friskfaktorer som finns hos framstående idrottare som är skadefria. Den 
kunskap vi kan få fram kan förhoppningsvis användas för att arbeta skadeförebyggande inom 
idrotten.  
 
Sekretess 
Vi kommer att genomföra intervjuer som är ca 30 minuter långa där du som respondent 
berättar om hur du tänker och hanterar situationer med anknytning till din idrott och din 
vardag. Intervjun kommer att spelas in och endast användas när intervjuerna ska transkriberas 
och bearbetas. Dina uppgifter kommer alltså inte kunna föras vidare och ditt deltagande är 
anonymt. Du får avbryta din medverkan i studien när som helst under studiens gång.  
 
Vid frågor kontakta handledare Ulrika Tranaeus eller studenterna Hanna Jörlund och Linn 
(Cederholm) Hallgren. 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Ulrika Tranaeus 
Mail: ulrika.tranaeus@gih.se 
 
Hanna Jörlund 
Mail: hanna.jorlund@student.gih.se 
 
Linn (Cederholm) Hallgren 
Mail: linn.cederholm@student.gih.se 
 
Väl mött 
Hanna och Linn 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder 
Vilken idrott håller du på med? 
Hur många pass har du i veckan/ hur många timmar? 
Hur länge har du hållit på med denna idrotten? 
Har du hållit på med andra idrotter under din uppväxt? 
Om du har det, vilka och hur länge? 
Hur mycket sover du per natt? 
Berätta, hur äter du en vanlig dag? 
Hur såg situationen ut för dig när du gick på gymnasiet? 
Om du har flyttat hemifrån när var det och varför? 
Hur mycket pluggar/jobbar du i förhållande till din träning? 
Berätta hur du tillbringar en ledig dag? 
  
Djupgående frågor 
 
Berätta hur du gör för att få din träning att fungera ihop med din vardag? 
Du har varit skadefri under en längre period (din karriär), många idrottare på din nivå blir skadade, hur 
tror du det kommer sig att du har lyckats vara skadefri? 
 
När upplever du stress? 
Följdfråga: Om du upplever stress, Vad gör du när du upplever stress? 
 
Berätta hur du upplever det att vara sjuk och missa träningspass. 
Följdfråga: Berätta hur du tänker när du inte kan träna pga. sjukdom? 
Förklara vad du gör istället för att träna? 
Upplever du det som stressande att avstå från träning pga sjukdom? 
  
Berätta om en tävlings- eller träningssituation då du känner dig stressad/pressad. 
Följdfrågor: Kunde du identifiera vad du blev stressad av? 
Hur gjorde du för att hantera det speciella momentet i den situationen? 
 
Berätta hur du tänker om du missar din träning pga. att det kör ihop sig utanför idrotten i det 
vardagliga livet? 
  
Har du försökt att ta igen träningspass som du har missat? 
Följdfråga: Om ja, hur gjorde du då? 
  
 
Upplever du att du får stöd av din tränare? (generellt) 
Följdfråga: Om ja, förklara på vilka sätt? (specifikt) 
  
Upplever du att du får stöd av dina träningskamrater? 
Följdfråga: Om ja, förklara på vilka sätt? 
  
Upplever du att du får stöd från din familj/ partner? 
Följdfråga: Om ja, berätta på vilka sätt? 
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Berätta vad du gör när du vill återhämta dig efter ett träningspass? 
 

Hur gör du för att rensa skallen och tänka på annat än idrotten? 
Hur gör du för att skaffa energi och göra dig redo inför nästa träning? 
Om du haft ett dåligt träningspass hur tänker du då? 
Om du haft en dålig tävling/match hur tänker du då? 
  
Avslutning 
Är det något du vill kommentera eller lägga till? 
Tack för att du ställde upp!  
 
 

 
 


