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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

På grund av prestationskrav kan elitidrottare utsätta sig för att träna trots hög smärtintensitet. 

Flertalet kvantitativa studier har undersökt vilka copingstrategier som används av idrottare 

med smärta. Däremot är elitidrottares egna upplevelser av smärta ännu ett outforskat område.  

 

Syfte 

Att undersöka en grupp elitidrottares upplevelser av smärta och deras strategier för att träna i 

närvaro av smärta.   

 

Metod 

Fyra semistrukturerade intervjuer med elitidrottare har utförts. Databearbetningen har skett 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Det framkom tio kategorier. Smärta beskrevs som uppmärksamhetskrävande och något som 

kunde ge negativa konsekvenser. Yttre faktorer såsom omgivningens utformning samt inre 

faktorer såsom förväntningar och fokus tycktes påverka smärtupplevelsen under träning. 

Hanteringen av smärta skedde genom sätt att tänka och agera, såsom positivt självprat och 

uppvärmning.  

 

Konklusion 

Smärta upplevdes som ett hinder som kunde påverkas av yttre och inre faktorer. Inom träning 

kunde smärta hanteras genom olika sätt att tänka och agera. Vidare forskning kan leda till 

klinisk nytta för fysioterapeuter i kontakt med elitidrottare.  

 

Nyckelord 

Pain, athletes, coping strategies, training 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background 

Because of demands of performance elite athletes can expose themselves to train regardless 

of pain intensity. Several quantitative studies have examined coping strategies used by 

athletes with pain. However, the elite athlete's own experiences of pain is still an unexplored 

area. 

 

Aim 

To investigate a group of elite athletes' experiences of pain and their strategies for training in 

the presence of pain.  

 

Methods 

Four semi-structured interviews with elite athletes have been conducted. Data processing has 

been done by using qualitative content analysis. 

 

Results 

Ten categories emerged. Pain was described as attention-consuming and something that could 

have negative consequences. External factors such as environment and internal factors such 

as expectations and focus seemed to affect the pain experience during training. The pain was 

managed through ways of thinking and acting, like positive self talk and warming up. 

 

Conclusion 

Pain was perceived as an obstacle that may be affected by factors in the environment and 

within themselves. Within training pain could be managed through different ways of thinking 

and acting. Further research can lead to clinical benefit for professionals in contact with elite 

athletes. 
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BAKGRUND 

 
Inledning 

Smärta är en upplevelse som utgörs av flera komponenter (1). Människor reagerar på och 

hanterar smärta på olika sätt. Den kan påverkas av olika omständigheter såsom smärtans 

fysiologi, individuella faktorer såsom tankar och känslor samt faktorer i omgivningen såsom 

miljö och socialt stöd (1,2). Smärtupplevelsen tycks påverkas av graden av fysisk aktivitet 

(3). Studier visar att elitidrottare generellt har större smärttålighet än vanliga motionärer 

(1,4,5). Den här studien handlar om hur elitidrottare upplever och hanterar smärta vid träning.  

 

Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse (1,2) som är svår att både definiera och mäta (2). Enligt 

International Association for the Study of Pain beskrivs begreppet som “An unpleasant 

sensory and/or emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or 

described in terms of such damage” (6). 

 

Upplevelsen av smärta innehåller tre komponenter: den sensoriskt diskriminativa, den 

affektiva och den kognitiva komponenten. Den förstnämnda tar hänsyn till smärtans 

utbredningsområde, dess intensitet och varaktighet. I hjärnan involveras då somatosensoriska 

cortex och gyrus cinguli. Den affektiva komponenten syftar till de känslor som kan kopplas 

till smärtan. Här är det framför allt de limbiska strukturerna i hjärnan som är aktiverade, 

såsom amygdala och hippocampus. Den tredje komponenten är den kognitiva, som syftar på 

inre och yttre beteenden till följd av smärtan, det vill säga tankar, agerande och frånvaro av 

agerande. Då är prefrontalcortex och frontalcortex i hjärnan involverade (1).   

 

Smärta kan vara akut eller långvarig. Akut smärta fungerar som en varning när kroppen 

uppfattar ett möjligt hot. Exempelvis kan smärta framträda efter vävnadsskada, och är då en 

del av läkningsprocessen. Att kunna känna smärta är en livsnödvändig funktion (1). Ibland är 

smärtan kvarstående trots att skadan har läkt. Efter tre månader räknas smärtan som långvarig 

(6). Då har den utvecklats från ett symptom till ett långvarigt syndrom. Den långvariga 

smärtan kan vara konstant eller återkommande. Smärta som inte fyller något syfte kan 

resultera i lidande (1). Intensitet, duration och funktionsnedsättning till följd av smärtan kan 

påverka att ett smärttillstånd utvecklas till långvarigt (7). Störd funktion av hjärnans 

smärtmodulering är också en förklaring till långvarig smärta. Ökad uppmärksamhet till 
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smärtan kan leda till att denna vidmakthålls då kroppen kan bli mer känslig och reagerar 

starkare och snabbare på stimuli (8). 

 

Copingstrategier 

Eftersom smärta påverkas av både inre beteenden (tankar) samt yttre beteenden (agerande 

och/eller frånvaro av handling) är det också dessa strategier som kan användas för att hantera 

smärtan, så kallade copingstrategier (2). Begreppet coping kan delas in i flera undergrupper, 

exempelvis problembaserad coping där individen ser smärtan som ett problem som går att 

lösa genom att ändra sitt yttre beteende och emotionsbaserad coping där de yttre faktorerna 

inte är påverkbara och individen därmed behöver ändra sitt inre beteende (9). Ytterligare sätt 

är att klassificera copingstrategier är att dela in dem i aktiva och passiva, då aktiva strategier 

handlar om att kontrollera smärtan och fortsätta vara aktiv trots dess närvaro och passiva 

strategier beskriver sätt att undvika smärtan (10).  

 

Litteraturen visar att det går att sammankoppla aktiva copingstrategier med minskade 

depressiva symptom samt ökad psykisk och fysisk funktion (11). De copingstrategier som 

visat sig vara adaptiva för just smärta är problemfokuserad coping, regelbunden träning, 

positivt självprat samt jämförelse med andra (11). Problemfokuserad coping innebär att 

hantera den stressande faktorn genom att ändra denna eller något inom sig själv (12). 

Regelbunden träning handlar om att repetitivt utföra övningar som syftar till att lösa 

problemet som orsakat smärtan (13). Att använda sig av positivt självprat innebär att säga till 

sig själv till exempel “Min framtid ser ljus ut” eller “Jag kommer hantera smärtan” (14). 

Jämförelse med andra innebär en uppfattning av att klara sig bättre än andra (13). 

 
Det finns även exempel på passiva copingstrategier som visat sig vara icke-adaptiva till 

smärta. Katastrofiering är en sådan strategi, vilket definieras som överdrivet negativa tankar 

om framtiden. Ofta handlar tankarna om en orealistisk tro på att den nuvarande situationen 

kommer leda till värsta tänkbara resultat (9). En studie visar att det finns ett samband mellan 

katastrofiering och högre smärtintensitet och ökade funktionsnedsättningar (15). Undvikande 

är ytterligare en passiv strategi som innefattar beteenden som syftar till att reducera pågående 

smärta, och studier visar att detta predicerar funktionsnedsättning (16) och är relaterat till 

depression (17).  
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När det kommer till copingstrategier såsom att distrahera sig från smärtan har det visat sig 

kunna ge minskad förnimmelse av smärta samt mer positivt humör (18). Att ignorera smärta, 

det vill säga att agera som om smärtan inte var närvarande, har enligt en studie kunnat ge 

ökade nivåer av depression (19) medan en annan studie visat god inverkan på smärtan (20). 

 

Smärta och fysisk aktivitet 

Det har diskuterats huruvida fysisk aktivitet har en hälsofrämjande eller hälsoskadlig effekt 

(21). Fysisk aktivitet kan vara både en orsak till och en behandling av smärta. Det finns ingen 

särskild typ av fysisk aktivitet som har visat sig vara mer fördelaktig än någon annan. 

Betydelsen av utförandet av aktiviteten är outforskad (22).  

 

Nivån av fysisk aktivitet verkar ha ett samband med smärtupplevelsen då individer med 

högre nivå av fysisk aktivitet skattat sin upplevda smärta lägre än individer som inte varit lika 

fysiskt aktiva (3). En förklaring till detta kan vara den smärtmodulerande effekten som fysisk 

aktivitet ger, genom att höja smärttrösklar samt öka smärttålighet (23). En smärttröskel är den 

lägsta intensiteten av retning som upplevs smärtsam. Smärttålighet är den högsta intensitet av 

smärta som en individ klarar av att utsättas för (1). Andra förklaringar till mindre upplevd 

smärta vid fysisk aktivitet kan exempelvis vara ökad frisättning av endogena opioider, ökad 

aktivitet i de icke smärtledande sensoriska fibrerna samt distraktion från smärtan (23).  

 

Att träna med smärta har kunnat visa på ett ändrat rörelsebeteende hos den aktiva (22, 23). 

Till detta spelar nervsystemet och individens tankar och känslor en roll. Nervsystemets 

åtgärder är exempelvis den nociceptiva reflexmekanismen som innebär att individen skyddar 

den kroppsdel som anses vara utsatt för smärta samt den inhiberande muskelaktiveringen som 

innebär en långsammare rörelse i de rörelser som gör ont. Dessa mekanismer tillsammans 

med individens tankar och känslor skulle kunna leda till en ökad upplevelse av smärta (23). 

 

Idrottare 

De flesta har någon gång under sitt liv varit med i en idrottsförening (24). Att vara en 

idrottare definieras enligt Svenska Akademiens Ordlista som en person som utövar idrott 

någon som utför kroppsrörelser i motions- eller tävlingssyfte till skillnad från motionär som 

endast utför rörelser i träningssyfte (25). 
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Elitidrottare 

Det tycks inte finnas någon klar definition av begreppet elitidrottare. I Svenska Akademiens 

Ordlista står ordet elit för ”utvald skara el. mängd som utgör de bästa” (25). Enligt Smålands 

idrottsförbund definieras elitidrottare genom att “föreningen eller den aktive befinner sig på 

nationell eller internationell nivå (högsta eller näst högsta divisionen/serien inom respektive 

idrott)” (26). När elitutövande och elitidrott nämns i skolsammanhang, definieras det enligt 

Skolverket som ”alla som vill något mer än att bara delta i vanlig tävlingsidrott” (9). I 

föreliggande studie kommer begreppet utgå från definitionen att en elitidrottare är en individ 

som befinner sig på nationell eller internationell nivå inom sin idrott. 

 

Smärta hos elitidrottare 

Idrott på elitnivå innebär en strävan efter att övervinna såväl sina egna som andras gränser 

när det kommer till idrottslig prestation. Att vara nära eller överskrida den gräns av vad 

kroppen klarar av kan i vissa fall leda till överbelastningstillstånd och skador (27). Det finns 

visst belägg huruvida typen av fysisk aktivitet och träning påverkar smärttåligheten. 

Elitidrottare har generellt högre smärttålighet än vanliga motionärer (1,4,5). Det finns olika 

slutsatser för huruvida fysisk aktivitet påverkar smärttröskeln för elitidrottare jämfört med 

vanliga motionärer (4).  

 

En studie undersökte hur smärtan hos elitidrottare med hög smärtrelaterad oro påverkade 

deras uppmärksamhet, om de riktade den från eller emot smärtan. Resultatet visade att de 

oftast riktar sin uppmärksamhet mot smärtan, vilket författaren hävdar kan öka ångest och 

vara ett hinder för idrottandet (28).  En annan studie kom fram till att katastrofiering 

minskade sannolikheten att idrottaren skulle fortsätta träna med smärta, medan att ignorera 

smärtan däremot ökade sannolikheten (29).  

 

Problemformulering 

Smärta är något så gott som alla människor upplever i livet. Upplevelsen av smärta är olika 

från person till person. Omständigheterna som påverkar tillståndet är både biologiska, 

psykologiska och sociala. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn för att kunna förstå och 

bearbeta smärta. Smärta kan utgöra ett hinder, både i vardagliga livet och när det gäller 

träning (1,2). Inom elitidrott är det vanligt med hög träningsdos, vilket kan leda till skador 

och smärttillstånd. På grund av hög träningsmotivation och höga krav på prestation är det då 

möjligt att utsätta sig för att träna på en extrem nivå, oavsett smärtintensitet (27).  
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Det finns flertalet kvantitativa studier som svarar på vilka strategier som används av idrottare, 

såsom problemfokuserad coping, regelbunden träning, positivt självprat och jämförelse med 

andra (10–17,19,20). Däremot hittades inga studier som belyste elitidrottares upplevelser av 

att träna med smärta. Om det genom denna studie framkommer att elitidrottare använder sig 

av någon framgångsrik strategi för att hantera smärta vid träning, skulle det kunna få 

betydelse inom fysioterapi genom eventuell tillämpning av dessa copingstrategier för 

personer med smärta. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka en grupp elitidrottares upplevelser av smärta och deras 

strategier för att träna i närvaro av smärta.   

Frågeställningar 

- Vad innebär smärta för en grupp elitidrottare? 

- Vad tror en grupp elitidrottare kan påverka deras upplevelse av att träna med smärta?  

- Hur gör en grupp elitidrottare för att hantera smärta vid träning?  
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METOD 

 

Forskningsdesign 

En explorativ och deskriptiv kvalitativ design användes. Den explorativa designen valdes för 

att elitidrottares upplevelser av smärta är ett outforskat område. Dessa olika upplevelser kan 

beskrivas med hjälp av deskriptiv ansats. Upplevelser är svårt att kvantifiera och kan på ett 

friare sätt beskrivas genom en kvalitativ metod (30).  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes. Elitidrottarna valdes ut utifrån vetskap att de haft skador 

under sin idrottskarriär och därmed antogs kunna ha många erfarenheter att delge gällande 

smärta och träning. Tio elitidrottare ingick i författarnas umgängeskretsar och tillfrågades 

personligen, och två försökte nås via sportchefer. Dessa två elitidrottare var idrottsprofiler 

utan bekantskap med författarna. Sportcheferna uppsöktes via respektive idrottsförbunds 

hemsida. Förfrågningarna skedde via chatt och mejl. Fem elitidrottare inom författarnas 

umgängeskrets tackade ja till att delta i studien. Från sportcheferna erhölls inget svar. Vid 

tillfrågan bifogades informationsbrev om studien (bilaga 2) (bilaga 3) (31). En av deltagarna 

valde att avsluta sin medverkan innan intervjun.  

 

Fyra elitidrottare mellan 15 och 27 år som utövade olika idrotter deltog slutligen i studien. De 

idrotter som representerades var volleyboll, konståkning, ridsport och triathlon. Två av 

deltagarna var män och två av deltagarna var kvinnor. Skadeförekomsten inom gruppen 

utgjordes av både akut och långvarig smärta med olika patologi, karaktär och intensitet. 

Samtliga uppfyllde inklusionskriterierna. Exklusionskriterier ingick inte i studien då de hade 

upprepat av inklusionskriterierna.  

 

Inklusionskriterier:  

- Ska befinna sig på nationell eller internationell nivå inom sin idrott 

- 15 år eller äldre 

- Ska under det senaste året någon gång ha tränat med smärta  

- Ska behärska svenska språket 

 

Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervju med digital ljudupptagning genomfördes med var och en av 
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deltagarna. Intervjuerna utgick från intervjuguiden (bilaga 1) med tre huvudfrågor och tio 

förslag på följdfrågor. Intervjuguiden hade innan intervjuerna genomgått forskartriangulering 

med handledare, examinator och två andra personer med erfarenhet av forskning. En 

pilotintervju genomfördes med syfte att träna intervjuteknik, göra eventuella ändringar i 

intervjuguiden samt få en uppfattning om tidsåtgången. I pilotintervjun ställdes en följdfråga 

som inte ingick frågeguiden. Denna följdfråga adderades därefter i intervjuguiden (bilaga 1) 

och inkluderades i de kommande intervjuerna.  

 

Genomförande 

Ett informationsbrev skickades ut till de tillfrågade elitidrottarna (bilaga 2) samt till de två 

sportcheferna (bilaga 3) vid första kontakten via mejl. Platsen för intervjuerna var i 

universitetets grupprum eller hemma hos elitidrottaren. Tid bestämdes i samråd med 

respektive deltagare. Intervjuerna hölls på tu man hand utav en av författarna. Författarna 

medverkade vid två intervjuer var. Den medverkande författaren gav muntlig information likt 

informationsbrevet vid intervjutillfället. I samband med intervjuerna fick deltagarna fylla i ett 

samtyckesformulär (bilaga 4) (32). Tidsåtgången för respektive intervju var mellan 21 och 39 

minuter.  

 

Databearbetning 

Databearbetningen bestod av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Granheim och Lundman (33,34). Analysenheten, alltså den data som skulle bearbetas var i 

denna studie intervjuerna. För att kunna analysera detta var det första steget att transkribera 

ljudupptagningarna, vilket innebar att det inspelade materialet överfördes till textform 

(33,34). Transkriberingarna blev totalt mellan 7,5 till 11,5 sidor långa med teckenstorlek 11. 

Pauser, humningar, omtag och tvekningar ingick. Ohörbara ord markerades med (ohörbart) i 

den transkriberade texten. Innehållet lyssnades på flera gånger för att säkerställa att det 

uppfattats rätt och överensstämde med skriven text. När originaltranskriberingen färdigställts 

kopierades den för vidare bearbetning. Citaten markerades med en bokstav för respektive 

informant (A, B, C, D).  

 

Pilotintervjun lästes igenom och båda författarna tog ut meningsenheter, det vill säga den 

meningsbärande delen av texten, var för sig. Författarna träffades sedan för att tillsammans 

läsa texten som en helhet, reflektera över innehållet samt jämföra de olika meningsenheterna 

(33,34). Resultatet av den första bearbetningen av materialet överensstämde mellan 
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författarna, vilket stärkte tillförlitligheten. Övriga intervjuer bearbetades på samma sätt utav 

den författare som genomfört intervjun. Transkriberingen och de utvalda meningsenheterna 

lästes igenom och diskuterades med den andra författaren.  

 

Nästa steg i analysprocessen var kondensering, vilket innebar ett sammandrag av menings-

enheterna där det väsentliga innehållet bevarats (33,34). Resterande transkriberingar kodades 

av respektive författare och diskuterades därefter.  

 

Parallellt abstraherades kodningen till subkategorier. De subkategorier som innehållsmässigt 

hörde ihop delades därefter in i kategorier. Nästa steg var att koppla kategorierna till de tre 

frågeställningarna (34). Detta gjordes genom att i tre olika tabeller sortera det bearbetade 

materialet. Innehåll som var ovidkommande för frågeställningarna plockades bort. Av 

meningsenheter med liknande karaktär valdes de som ansågs mest representativa ut. Exempel 

på stegen i databearbetningsprocessen finns i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på databearbetning till frågeställningen ”Hur gör en grupp elitidrottare för 

att hantera smärta vid träning?” 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori 

 

Kategori 

 

Ibland under uppvärmning kan jag till 

exempel ha jätteont […] och så två 

minuter senare så ”äh, nä, det var falskt 

alarm liksom, det var ingenting, nu 

känns det inte alls”. Och efter 

uppvärmning så, nä det känns ingenting 

nu heller.  

Efter 

uppvärmning 

minskar smärtan. 

Värma upp Anpassa 

träningsupplägg 

 

 

Trovärdighet 

Bearbetningens trovärdighet testades genom interbedömarverifiering (30). Detta utfördes 

genom att en kurskamrat fick para ihop tio kondenserade meningsbärande enheter med tio 

kategorier och subkategorier i ett google-dokument utan att författarna närvarade. 

Kurskamratens svar mejlades direkt till författarna. Resultatet av sorteringen överensstämde 

till 80 %. Trovärdigheten stärktes även genom forskartriangulering som skedde genom 

diskussion om analysen med en utomstående person med metodkunskap (30).  
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Etiska överväganden 

Utifrån överväganden av etiska frågor skickades information ut via mejl till elitidrottarna 

(bilaga 2) samt sportchefer (bilaga 3). Innan intervjun upprepades informationen muntligt. 

Skriftlig och muntlig information framfördes om att deltagandet var frivilligt och närsomhelst 

gick att avbryta utan att behöva uppge skäl. Samtyckesformulär delades ut på plats vid 

intervjutillfället för de som valt att delta (bilaga 4) (31,32).  

 

Konfidentialitet garanterades genom att inte nämna namn samt genom att inte koppla idrott 

eller annan identitetsavslöjande information till specifika uttalanden. Uppsala Universitet 

ansvarar för deltagarnas personuppgifter. Författarna informerade deltagarna om att all data 

skulle förvaras på författarnas datorer. Endast författarna har haft tillgång till digitala ljudfiler 

samt utskrivna transkriberingar. Efter studien avslutats har all data raderats från författarnas 

datorer och arkiverats hos handledaren på Uppsala Universitet. Deltagarna informerades om 

hur de kunde ta del av studien.  

 

Med studien fanns både risker och fördelar för deltagarna. Eftersom intervjun handlade om 

personernas upplevelser av smärta, fanns en risk för förhöjd uppmärksamhet till deras 

smärttillstånd varpå smärtan kan upplevas som mer påtaglig.  
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RESULTAT 

 

De kategorier som växt fram under bearbetningen kunde grupperas under respektive 

frågeställning och presenteras i följande ordning: 

- Vad innebär smärta för en grupp elitidrottare? 

- Vad tror en grupp elitidrottare kan påverka deras upplevelse av att träna med smärta?  

- Hur gör en grupp elitidrottare för att hantera smärta vid träning?  

 

Först presenteras resultatet i form av en översiktstabell över kategorier, subkategorier samt 

kondenserade meningsbärande enheter under respektive frågeställning. Därefter presenteras 

respektive kategori i löpande text. Efter varje kondenserad meningsbärande enhet anges en 

bokstav (A, B, C, D) som härleder till vilken intervju citatet är taget från. 

 

Innebörden av smärta hos en grupp elitidrottare 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 
 

Negativ 
påverkan på 
träning 

Obehag och oro Tråkigt att träna när det gör ont. (A) 
Träningen blir alltid negativ. (A) 
Att ha ont ger en oro, rädsla och tveksamhet. (C) 
Obehaglig, jobbig upplevelse. Känsla som trycker undan 
andra känslor, tar över och vänder en sinnesstämning till 
något negativt. (D) 

Svårt att 
prestera 

Man kan få långvarig smärta. Det kan drabba en varje dag.  
(C) 
Det finns smärtor man kan vara rädd för, om det är något 
man tänker kan ge allvarliga konsekvenser. (D) 

Självförtroendet minskar. Det är frustrerande. (C) 

Jag kan inte prestera optimalt när jag har ont. (C) 

Positiv 
förstärkning 

Uppskattning Det kan finnas ett värde i att ha ont. (D) 
Prestation Smärtan är ett tecken på att ha lyckats pressa kroppen hårt. 

(D) 
Att ha ont är ett medel mot målet att bli bra. (D) 

Belöning Känslan efteråt är starkare när man plågat sig. (D) 
Uppmärksamhet  Smärta tar upp mycket av ens tankar. (B) 

Smärta tar mycket fokus. Hur mycket fokus smärta tar beror 
till viss del på hur ont det gör. Har man ont tar det mycket tid 
och tanke. (C) 
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Negativ påverkan på träning 

En negativ aspekt av begreppet smärta var att det var något som kunde ge en känsla av till 

exempel obehag och oro, vilket utgör den första subkategorin. Elitidrottarna beskrev hur 

smärta gjorde träningen tråkig, och hur det kunde alstra till exempel rädsla och tveksamhet. 

Den andra subkategorin som framkom var att smärta kunde göra det svårt att prestera, 

genom att till exempel ge konsekvenser såsom rädsla för allvarliga följder och minskat 

självförtroende.  

 

Positiv förstärkning 

Uppskattning var en subkategori som syftade på hur smärta kunde vara något det finns ett 

värde i. Smärta beskrevs kunna vara både ett tecken på idrottslig prestation, vilket ryms under 

subkategorin prestation. Smärta kunde ses som en del av att bli bättre. Ytterligare ett sätt som 

tycktes ge en positiv förstärkning av smärta var genom belöning. Känslan av belöning efter 

ett träningspass beskrevs som starkare om smärta varit närvarande.  

 

Uppmärksamhet 

Ytterligare en kategori som berördes under intervjuerna var att smärta var något som 

påverkade elitidrottarens uppmärksamhet genom att ta mycket tankekraft och fokus. 

Hur mycket uppmärksamhet som riktades mot smärtan berodde till viss del på smärtans 

intensitet.  
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Vad en grupp elitidrottare tror påverkar deras upplevelse av att träna med smärta 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Yttre 
faktorer 

Omgivningens 
attityd 

Hanteringen av smärta påverkas av familjens värderingar. (B) 

Omgivningens 
agerande 

Hur de man tränar med hanterar smärta påverkar hur man själv 
hanterar den. (C) 
Andras upplevelser av smärta kan påverka. Får man mycket frågor om 
smärta ökar fokus på den. (C) 

Att träna tillsammans med folk som är lika bra gör att humöret blir 
mer positivt trots smärta. (D) 

Omgivningens 
utformning 

Om omgivningen är strukturerad så att sinnesstämningen höjs är det 
lättare och man tål mer. (D) 

Avbrott Avbrott gör att man känner av smärtan mer. (C) 

Hot Kanske kan fortsätta om man blir utsatt för stort yttre hot, då kanske 
smärtan försvinner. (D) 

Inre 
faktorer 

Förväntningar Oro inför att det ska göra ont. (A) 
Jag blir orolig att det kanske blir värre om jag inte är försiktig. (C) 
Man utgår från tidigare upplevelser. (B) 
Synliga smärtor gör mer ont. (B) 
Det känns bättre när man gjort något åt smärtan, även om det är en 
placeboeffekt. (C) 

Fokus När jag fokuserar på annat så känner jag inte av smärtan. (B) 
Fokus på smärta gör att man känner av den mer. (C) 

Smärta påverkas av fokus och smärttolerans. (C) 
Rikta mer fokus till förnimmelserna gör att det känns mer, något är på 
väg att hända. Att vara kvar i tanken sensitiserar för upplevelsen. Om 
man bara låter det gå så försvinner det. (D) 

Kunskap Få information gör att man kan bestämma mer över smärtan och ta 
bort den farliga signalen av smärtan. (D) 
Uppvärmning kan fysiologiskt göra att smärtan dämpas. (D) 

Smärtans 
karaktär 

Intermittent 
smärta 

Upplevs som lättare att träna med smärta om smärtan inte kommer 
hela tiden. (C) 

 

Yttre faktorer 

Subkategorin omgivningens attityd berörde hur värderingar i omgivningen kunde påverka 

elitidrottarens smärthantering. Omgivningens agerande syftade på hur beteenden hos 

personer runt omkring elitidrottaren kunde påverka elitidrottarens egna beteenden. Till 

exempel om personer runtomkring klagar över smärta vid träning, upplevs det ligga nära 

tillhands att även själv klaga över detta. Omgivningens utformning kunde påverka 

elitidrottaren beroende på hur anpassad den var utifrån individens intressen och behov. Yttre 

faktorer var även avbrott i träningen då smärtupplevelsen upplevdes som starkare. Eventuella 
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hot kunde göra att uppmärksamheten riktades mot hotet och smärtan således kunde upplevs 

mindre.  

 

Inre faktorer 

Förväntningar var den första subkategorin och belyser bland annat hur elitidrottarna 

upplevde att tidigare erfarenheter och oro inför smärta kunde påverka 

smärtupplevelsen. Något annat som beskrevs påverka upplevelsen av smärta var fokus 

och huruvida den riktas mot eller från smärtan. Kunskap om smärttillstånd och hur det 

kan påverkas fysiologiskt upplevdes kunna dämpa smärtan. Kunskap om smärtan kunde 

bidra till en förståelse och känsla av att kunna hantera den.  

 

Smärtans karaktär 

Smärtans karaktär, i form av intermittent smärta, kunde påverka i vilken grad smärtan 

kunde hanteras under träning. Informanten uttryckte att det var lättare att träna om 

smärtan inte var närvarande hela tiden. 
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Hur en grupp elitidrottare gör för att hantera smärta vid träning 

 

Tabell 4. Översikt över kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 
 

Inställning 
och målbild 

Positivt 
självprat 

Det finns värre saker. (A) 
Naturligt att det gör ont när man tränar. (A) 
Jag säger åt mig själv att skärpa mig. (A) 
Det är bara du som kan hantera smärtan. (B) 
Förklara för sig själv att det inte är farligt, att jag gjort det innan (D) 

Vilja att bevisa Jag klarar att hantera att träna i närvaro av smärta på grund av vilja 
att bevisa något för andra och mig själv. (A) 
Jag vill inte missa träning på grund av rädsla att hamna efter mig 
själv och andra. (A) 

Fokus Tänk inte för mycket, tänk inte för lite. (A) 
Vid en liten skada ska man inte tänka så mycket utan fokusera på 
uppgiften. (B) 

Mentalitet Det går bra om du är bestämd. Förutsättningslös och säker. (B) 

Finna mening Tydlig målbild gör att det nästan kan sluta göra ont. (D) 

Viktigt att hitta ett syfte med smärtan och inte bara duka under (D) 

Anpassa 
tränings-
upplägg 

Värma upp Att hålla sig varm hjälper. (C) 

Efter uppvärmning minskar smärtan. (D) 

Träna specifikt Specifik träning minskar smärtan. (A) 
Anpassa 
övningar 

Vid en jobbigare skada ska man ta det i en långsam takt, vara 
lyhörd och anpassa övningarna utifrån skadan. (B) 
Hitta något annat att träna vid skada av en kroppsdel. (D) 

Beteende-
strategi 
 
 

Ignorera 
 

Är det ingen fara kan man träna ändå, ignorera smärtan och se om 
det går över. (C) 

Undvika Jag undviker det som gör ont. (B) 
Ibland får man kliva av för att det gör ont. (C) 
Att sluta röra sig är ett sätt att hantera smärtan. (D) 

Distrahera 
 

Jag tänker bort smärtan genom att fokusera på annat. (B) 
Att avleda sig och göra annat kan minska smärtupplevelsen. (C) 
Försöka mildra smärtan genom musik, klocka, målbild, vänner. (D) 

Exponera 
 

Att pressa sig hårt och utsätta sig för smärta på tävling gör att det 
blir lättare på träning, man förskjuter sina gränser (D) 

Yttre stöd Ta hjälp Ta hjälp av andra. (yrkeskunniga inom sjukvård) (A) 
Har man ont är det eget ansvar att styra av och prata med kunniga 
personer för att få tips. (C) 

Använda 
hjälpmedel 
och 
smärtstillande 
 
 
 
 
 
 

Man kan använda skydd. (B) 
Jag har använt salvor och vanliga värktabletter (vid träning). (B) 
Smärtstillande hjälper, men till en viss gräns. Lindrar smärtan 
fysiologiskt. Inte bra i långa loppet då det primära problemet finns 
kvar. Hjälper att fokusera på någonting annat så att tankarna inte 
går till smärta. (C) 
Liniment värmer eller kyler vilket fungerar helt okej. Brännande 
känsla kan ta bort den första/ egentliga smärtan. (C) 
Viktigt att värdera konsekvenserna av att träna med smärta. Ibland 
kan det vara värt att ta smärtlindrande och köra på ändå. (C) 
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Inställning och målbild 

Den första subkategorin som växte fram under inställning och målbild var positivt självprat, 

vilket syftade till vad elitidrottarna tänkte för att avdramatisera smärtan. De kunde tänka 

exempelvis att smärtan inte var farlig och att det bara var de själva som kunde hantera den. 

Något annat som framkom var elitidrottarnas vilja att bevisa för sig själv och andra att de 

klarade av att träna trots smärta. Fokus och huruvida man riktar den från smärtan verkade 

minska smärtupplevelsen. Vikten av sin mentalitet, det vill säga hur personens 

sinnesstämning var och hur det kunde påverka elitidrottarens prestation vid träning med 

smärta. En sista subkategori var finna mening, under vilken elitidrottarna beskrev hur en 

tydlig målbild och ett tydligt syfte med smärtan kunde göra att smärtan inte upplevdes lika 

påtaglig. 

 

Anpassa träningsupplägg  

Flera av elitidrottarna lyfte fram vikten av att värma upp som ett sätt att minska smärtan. Med 

subkategorin träna specifikt menades att använda sig av träningsprogram som var specifika 

för skadan. Något som elitidrottarna nämnde i samband med större skador var att anpassa 

övningar. Anpassningen av övningar kunde ske till exempelvis genom att träna en kroppsdel 

som inte var skadad eller att minska träningsintensiteten så att ingen smärta uppstod.  

 

Beteendestrategi 

Den första beteendestrategin elitidrottarna använde var att ignorera smärtan, det vill säga 

agera som om den inte var närvarande. Den andra beteendestrategin var att undvika smärtan, 

vilket innebar att sluta med aktiviteter som gjorde ont. Att distrahera sig från smärtan var ett 

tredje sätt att hantera den, vilket kunde göras genom att exempelvis lyssna på musik. Att 

exponera sig för smärtan, det vill säga utsätta sig för den, upplevdes kunde hjälpa för att 

förskjuta sina gränser. 

 

Yttre stöd 

Att ta hjälp av yrkeskunniga när man blivit skadad tycktes vara ett stöd i återhämtningen. Att 

använda hjälpmedel och smärtstillande förekom i samband med träning. Skydd (exempelvis 

knäskydd) kunde upplevas som en säkerhet. Salvor och tabletter kunde hjälpa för stunden. 

Smärtlindring kunde inte bota det primära problemet, men att det ibland kunde vara värt att 

träna med smärtlindring ändå, bara konsekvenserna värderats.  
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DISKUSSION 

 

Resultatsammanfattning 

Smärta upplevdes som något som kunde påverka sinnesstämningen negativt och ge negativa 

konsekvenser. En positiv aspekt av smärta var att det även kunde vara något att finna ett 

värde i, som tecken på exempelvis idrottslig prestation. Elitidrottarna beskrev också smärta 

som uppmärksamhetskrävande.  

 

Såväl yttre som inre faktorer spelade roll för smärtupplevelsen. Yttre faktorer kunde röra sig 

om exempelvis omgivningens attityd, agerande och utformning. Inre faktorer var till exempel 

förväntningar om smärta och huruvida fokus riktas från eller mot smärtan.  

 

För att hantera smärta vid träning använde sig elitidrottarna av olika sätt att tänka och agera. 

De kunde exempelvis använda sig av positivt självprat eller aktivt rikta tankarna från 

smärtan. Vad gäller agerandet kunde elitidrottarna till exempel värma upp, anpassa övningar, 

undvika smärtan, ta smärtlindrande samt ta hjälp av andra. 

 

Resultatdiskussion 

Till att börja med visade det sig att elitidrottarnas upplevelser överensstämde med smärtans 

olika komponenter, nämligen den sensoriskt diskriminativa, den affektiva och den kognitiva 

komponenten (1). Den sensoriskt diskriminativa komponenten framkom exempelvis då 

elitidrottarna talade om hur deras hantering av smärta påverkades av smärtans karaktär, då en 

mer omfattande skada ansågs kräva mer anpassning. Den affektiva komponenten berördes då 

smärta tycktes vara något som alstrade känslor såsom rädsla och oro och lätt påverkade 

humöret på ett negativt sätt. Den kognitiva komponenten var den av de tre som elitidrottarna 

berättade mest om. Det kunde röra sig om sätt att tänka och agera för att hantera smärtan.  

 

Copingstrategier delas i litteraturen in i exempelvis problembaserad coping och 

emotionsbaserad coping (9). Analysen av elitidrottarnas hantering av smärta visade att bägge 

strategierna var något som elitidrottarna använde sig av under träning. Vid problembaserad 

coping använde deltagarna strategier såsom att de värmde upp och anpassade övningar. Vid 

emotionsbaserad coping använde deltagarna strategier såsom att de riktade fokus från 

smärtan. Analysen av elitidrottarnas upplevelser visade att problembaserad och 

emotionsbaserad coping samverkade med varandra och att denna samverkan var viktigt för 
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smärthantering vid träning. Några exempel på detta är då elitidrottarna tänkte att smärta inte 

var farligt och då agerade genom att fortsätta träna, samt då kunskap om uppvärmningens 

positiva effekter kunde leda till att elitidrottarna agerade genom att värma upp innan träning.  

 

I tidigare studier har det presenterats några copingstrategier som visat sig vara adaptiva för 

smärta (10–14,18–20). Av dessa strategier var regelbunden träning, positivt självprat, 

distraktion och ignorering återkommande hos elitidrottarna. Copingstrategin ”jämförelse med 

andra” handlade om att ha en grundsyn på sig själv som bättre än andra. En av elitidrottarna 

uttryckte till exempel rädsla inför att vara sämre än andra, vilket indirekt skulle kunna betyda 

att personen såg sig som bättre än andra. En annan elitidrottare berättade att det gick lättare 

att träna samtidigt som andra på samma nivå, vilket också kunde handla om att vara driven att 

prestera i relation till andra. Detta driv tycktes göra det lättare att hantera smärta vid träning.  

 

I föreliggande studie framkom i resultatet kategorin beteendestrategier inom vilken 

subkategorin undvika ingick. Elitidrottarna upplevde att ett sätt att hantera smärta vid träning 

var att sluta röra sig och undvika det som gjorde ont. Rädsla-undvikande-modellen, eller 

modellen för smärtrelaterad rädsla, är en modell som förklarar hur smärtproblematik kan 

hänga ihop med förändrat rörelsebeteende (1). Detta genom att upplevelsen av smärta vid 

rörelse gör att rörelsen undviks för att undslippa smärtan, vilket genererar en ond cirkel. 

(2,35,36). Det är tänkbart att det är denna typ av undvikandebeteende som elitidrottarna 

beskrev kan utgöra en bidragande faktor till utvecklingen av långvarig smärtproblematik, 

minskad aktivitetsnivå och nedstämdhet (2). 

 

Fysisk aktivitet kan verka både som en orsak till men också som en behandling för smärta 

(22). I föreliggande studie kunde det urskiljas att specifik träning kunde vara ett sätt att 

minska smärtan, alltså en behandling. En del beskrev en rädsla för ökad smärta om de skulle 

fortsätta med den aktivitet som gjorde ont, alltså orsaken till smärtan. Därför var det något de 

undvek. Någonting som utmärkte sig var att smärtan som elitidrottarna upplevde vid vissa 

aktiviteter ibland kunde lindras genom att som uppvärmning utföra samma aktivitet. En 

slutsats av detta är alltså att smärtan kunde minska på sikt vid fortsatt exponering av den.  

 

Fysisk aktivitet kan påverka många av kroppens mekanismer (1,3,23). Kunskap om 

träningens fysiologiska effekter var något som togs upp i intervjuerna. Denna kunskap 
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uppfattades vara till hjälp för personen att fortsätta träna trots smärta på grund av vetskapen 

om träningens smärtlindrande effekt.  

 

Skador är vanligt förekommande inom elitidrott (27). Deltagarna i föreliggande studie hade 

olika skadeförekomst och upplevelser av smärta. Detta gav en variation och bredd i 

deltagarnas svar. Deltagarnas erfarenheter av smärta och skador spelade således en roll i hur 

respektive elitidrottare tänkte och agerande, både vad gäller smärta som de hade och smärta 

de kunde tänkas få.  

 

Upplevelserna av smärta och hantering av smärta verkade i och med den variation som 

framträdde vara ett komplext område som påverkades av många faktorer. Ett facit på hur 

smärta uppfattas och bör hanteras finns därför inte i nuläget. Däremot framgick det fram flera 

liknande inre och yttre beteenden hos elitidrottarna som i deras fall fungerat. Det är möjligt 

att man med utgångspunkt från individuella faktorer och faktorer i individens omgivning kan 

anpassa framtagna copingstrategier och beteendeförändringsstrategier efter individ, situation, 

önskemål och behov, till exempel i arbetet som fysioterapeut med elitidrottare.  

 

Metoddiskussion 

Något som diskuterades inledningsvis var vilka inklusionskriterier eventuella deltagare skulle 

uppfylla för att vara med i studien. Det fanns vissa svårigheter med detta eftersom smärta 

kunde indelas på olika sätt (1) och eftersom begreppen elitidrott och elitidrottare inte hade 

någon gemensam definition i litteraturen (9,25,26). Smärta kunde exempelvis delas in utifrån 

duration, intensitet och karaktär (1). I studien hade det varit möjligt att inrikta sig mot 

specifika typer av smärta, istället för mer generellt som det i nuläget var. Det hade kunnat ge 

en mer detaljerad bild av hur elitidrottare upplevde smärta vid ett specifikt tillstånd inom en 

specifik idrott, och hur de kunde hantera just det tillståndet. Å ena sidan skulle det ha kunnat 

ge en mer specifik kunskap om en enskild idrott men å andra sidan ger resultatet av 

deltagarnas upplevelser från olika idrotter och smärtor en bild av att man delar flera 

beteenden och strategier. Det i sin tur visar på vikten av att få fram mer principiella strategier 

för liknande upplevelser.  

 

Ingen gemensam definition av begreppen elitidrott och elitidrottare återfanns i litteraturen 

(9,25,26). Att ha en gemensam definition skulle ha gjort det tydligare vilka idrottare som 

kunde inkluderas i studien. Dock diskuterade författarna flera aspekter som skulle behöva 
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beaktas vid generella definitioner av elitidrott och elitidrottare. Exempelvis diskuterades 

huruvida varierande krav inom idrotter skulle vara en avgörande faktor till om en idrottare 

räknades som elit eller inte. Skulle det exempelvis ha varit lättare att räknas som elit inom en 

idrott som hade få utövare jämtemot en idrott som hade många utövare? 

 

I studien utfördes ett bekvämlighetsurval, det vill säga de deltagare som tillfrågades hade 

någon koppling till författarna. Detta kunde ha medfört att de elitidrottare som deltog i 

studien kunde ha haft liknande upplevelser beroende av deras umgängeskrets. Däremot 

gjorde bekvämlighetsurvalet att det blev spridning både vad gäller ålder, kön och idrott vilket 

vi ser som en styrka i denna studie. Det faktum att författarna hade bekantskap med 

deltagarna kan ha medfört att det redan fanns en trygghet i relationen vilket kan underlätta 

samtalet, men det kan också vara så att deltagaren inte delger all information eftersom 

deltagare och författare träffas även i andra sammanhang.  

 

Vid förfrågan av elitidrottare var det några som valde att inte delta, ett fåtal som inte svarade 

samt en elitidrottare som tackat ja och sedan fick förhinder. Eftersom föreliggande studie 

hade en kvalitativ ansats och intresset därmed var vid individuella upplevelser och hantering 

av smärta spelade det ingen betydande roll vilka av elitidrottarna som deltog.  

 

Datainsamlingen skedde genom intervju med ljudupptagning. Intervjuerna hölls på tu man 

hand med en av författarna. Författarna utgick från samma intervjuguide. Att intervjuerna 

hölls på tu man hand kunde möjligtvis resultera i att stämningen var mer avslappnad än om 

båda författarna deltagit vid intervjutillfället, vilket kan ha lett till att intervjun fick ett annat 

djup på grund av den personliga kontakt som kunde utvecklas. Att endast en av författarna 

deltog vid intervjuerna kan också ha fått konsekvensen att eventuella följdfrågor som den 

närvarade författaren missade i mötet gått förlorade. Dock kunde det beskrivande material 

författarna erhållit vid intervjuerna tyda på att klimatet var lugnt och tryggt. Samtliga 

intervjuer skedde på olika platser och vid olika tidpunkter beroende på deltagarnas 

möjligheter och lokalernas bokningar. Omgivningen, tidpunkten och vilken författare som 

intervjuat kunde ha påverkat exempelvis deltagarens fokus, samhörighet och humör, och 

därmed till viss del deras svar.  

  

Båda författarna fick dock fram likartade resultat av respektive steg av bearbetningen, vilket 

stärkte trovärdigheten av arbetssättet och resultatet. Trovärdigheten testades som tidigare 
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beskrivits även genom interbedömarverifiering samt förstärktes med hjälp av 

forskartriangulering. Även detta tycktes stärka bearbetningens trovärdighet. Den utomstående 

personen som genomförde forskartrianguleringen hade metodkunskap men ingen 

ämneskompetens inom fysioterapi. 

 

I föreliggande studie har olika sätt att hantera smärta belysts. Vad gäller överförbarhet skulle 

dessa copingstrategier kunna användas i situationer då smärta behöver hanteras.  Detta 

eftersom urvalet i föreliggande studie är heterogent, varvid många olika perspektiv och 

erfarenheter har erhållits.  

 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Till studien valdes en explorativ och deskriptiv design. På detta sätt gick det att sätta ord på 

några elitidrottares upplevelser av smärta och sätt att hantera smärta. Det skulle finnas en 

vinst i att veta vilka copingstrategier som fungerar bäst vid en viss typ av besvär samt hos en 

viss typ av människor. Detta skulle kräva mer omfattande studier, möjligen både kvalitativa 

och kvantitativa. Det skulle också vara intressant att ta reda på huruvida olika 

copingstrategier fungerar och används inom olika idrotter.  

 

Något som skulle kunna göras för att ta reda på elitidrottarnas hantering av smärta på ett mer 

strukturerat sätt är att låta dem föra dagbok över den dagliga träningen. De kan skriva vilken 

smärta de stöter på, notera både hur de tänker och agerar i den situationen samt vad 

hanteringen fick och kan tänkas få för konsekvenser. 

 

Konklusion 

Med föreliggande studie har en första inblick getts i hur en grupp elitidrottare ser på smärta 

och hur de tänker och agerar i närvaro av smärta under träning. Smärta upplevdes som ett 

hinder som kunde påverkas av yttre och inre faktorer. Att lyfta fram subjektiva upplevelser av 

smärta och sätt att hantera den skulle kunna leda till större förståelse för hur smärta kan 

upplevas. På så sätt skulle möjligheterna till en mer individanpassad vård öka för personer 

med smärta, både inom och utanför träningssammanhang.  
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BILAGA 1 

UPPSALA UNIVERSITET  

Fysioterapeutprogrammet, termin 5  

Intervjuguide för studien:  

”En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta”  
 

Vi vill veta lite om hur du upplever det att träna med smärta, berätta… 

 

Frågor Eventuella följdfrågor 

När du hör ordet smärta – vad 

tänker du då?  

- Hur skulle du beskriva din smärta? 

- Hur upplever du att smärtan påverkar dig? 

(Exempelvis i vardagen, i idrottande) 

- Berätta om när smärtan varit till nytta för dig. 

- Berätta om när smärtan varit något dåligt för dig. 

 

Vad påverkar din smärta när du 

tränar?  

- Vad upplever du kan minska din smärta? 

- Vad upplever du kan öka din smärta? 

- Hur påverkar omgivningen din smärta? 

(Exempelvis personer, socialt stöd, miljöfaktorer) 

- Hur upplever du att tankar och känslor påverkar 

din smärta?  

 

Vad gör du för att klara av att 

träna med smärta?  

- Vad händer när du gör på det sättet?  

(Kortsiktigt, långsiktigt) 

- Vad skulle du ge för råd till någon som också 

behöver träna med smärta? 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

UPPSALA UNIVERSITET  

Institutionen för neurovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet, termin 5  

Informationsbrev till deltagare om studien:  

”En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta” 

Bakgrund och syfte  

Smärta är något så gott som alla människor upplever i livet. Upplevelsen av smärta är olika 

från person till person. Omständigheterna som påverkar tillståndet är både biologiska, 

psykologiska och sociala. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn för att kunna förstå och 

bearbeta smärta. Smärta kan utgöra ett hinder, både i vardagliga livet och när det gäller 

träning.  

Inom elitidrott är det vanligt med hög träningsdos, vilket kan leda till skador och 

smärttillstånd. På grund av hög träningsmotivation och höga krav på prestation är det då 

möjligt att utsätta sig för att träna på en extrem nivå, oavsett smärtintensitet. Hur elitidrottare 

upplever att träna i närvaro av smärta är ännu ett outforskat område.  

Syftet med studien är att undersöka en grupp elitidrottares upplevelser av smärta och deras 

strategier för att träna i närvaro av smärta.   

Förfrågan och deltagande  

Du har tillfrågats att delta i studien då vi tror att Du uppfyller inklusionskriterierna och har 

erfarenheter att delge kring ämnet. Deltagandet är frivilligt.  

Inklusionskriterier:  

- Du ska befinna sig på nationell eller internationell nivå inom Din idrott  

- Du ska vara 15 år eller äldre 

- Du ska under det senaste året någon gång ha tränat med smärta  

- Du ska behärska svenska språket  

Hur går studien till?  

Genomförandet av studien sker i intervjuform med digital ljudupptagning. Intervjun kommer 

ta cirka en timme och tid och plats bestäms i samråd. Vid eventuellt behov av komplettering 



 
 

kommer Du kontaktas igen. Som tack för Din medverkan kommer Du bli bjuden på fika, 

meddela eventuella allergier. Du får närsomhelst avbryta Din medverkan utan att uppge skäl.  

Risker och fördelar 

Eftersom intervjun kommer handla om Dina upplevelser av smärta, finns en risk för förhöjd 

uppmärksamhet till Ditt smärttillstånd varpå smärtan kan upplevas som mer påtaglig. I och 

med att elitidrottares upplevelser kring att träna med smärta ännu är ett outforskat område 

kommer Du bidra till en första inblick som kan bana väg för vidare forskning.  

Hantering av data och sekretess 

Ljudinspelningarna kommer att överföras till skriftlig form. Det skriftliga materialet kommer 

att bearbetas och sammanställas till ett resultat. Efter studien kommer allt material arkiveras 

hos handledaren på Uppsala Universitet. Ansvarig för Dina personuppgifter är Uppsala 

Universitet. Studien följer personuppgiftslagen. Du är garanterad konfidentialitet vilket 

innebär att Du inte kommer kunna identifieras i studien.  

Hur får jag information om studiens resultat?  

Studieresultatet kommer presenteras i en rapport. Om Du vill ta del av den är du välkommen 

att meddela oss. Den mejlas då till Dig innan juni 2017. 

Ersättning  

Ingen ersättning utlovas.  

Samtyckesformulär  

Om Du väljer att delta i studien eller har några frågor är Du välkommen att kontakta oss. 

Innan medverkan i studien kommer Du att få fylla i ett samtyckesformulär.  

 

Ansvariga   

Forskningshuvudman: Uppsala Universitet. 

Handledare: Sara Holm, Med Dr universitetsadjunkt, leg. fysioterapeut.  

Institutionen för neurovetenskap, Sara.holm@neuro.uu.se 

Författare: Elina Thorslund, 073-9401550, elina.th@hotmail.com  

Malin Bengtsson, 070-5688472, malinbengtsson91@hotmail.com 



 
 

BILAGA 3 

UPPSALA UNIVERSITET  

Institutionen för neurovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet, termin 5  

Informationsbrev till rektor/sportchef/tränare om studien:  

”En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta” 

Bakgrund och syfte  

Smärta är något så gott som alla människor upplever i livet. Upplevelsen av smärta är olika 

från person till person. Omständigheterna som påverkar tillståndet är både biologiska, 

psykologiska och sociala. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn för att kunna förstå och 

bearbeta smärta. Smärta kan utgöra ett hinder, både i vardagliga livet och när det gäller 

träning. Inom elitidrott är det vanligt med hög träningsdos, vilket kan leda till skador och 

smärttillstånd. På grund av hög träningsmotivation och höga krav på prestation är det då 

möjligt att utsätta sig för att träna på en extrem nivå, oavsett smärtintensitet. Hur elitidrottare 

upplever att träna i närvaro av smärta är ännu ett outforskat område.  

Syftet med studien är att undersöka en grupp elitidrottares upplevelser av smärta och deras 

strategier för att träna i närvaro av smärta.   

Inklusionskriterier  

- Deltagaren ska befinna sig på nationell eller internationell nivå inom din idrott  

- Deltagaren ska vara 15 år eller äldre  

- Deltagaren ska under det senaste året någon gång ha tränat med smärta  

- Deltagaren ska behärska svenska språket  

Om studien  

Genomförandet av studien sker i intervjuform med digital ljudupptagning. 

Ljudinspelningarna överförs till skriftlig form som bearbetas och sammanställs. Studien följer 

personuppgiftslagen. Deltagaren är garanterad konfidentialitet. Studieresultatet kommer 

presenteras i en rapport som deltagaren kan ta del av genom kontakt med författarna. Efter 

studien kommer allt material arkiveras hos handledaren på Uppsala Universitet. Ingen 

ersättning utlovas. För att delta i studien ska deltagaren fylla i ett samtyckesformulär.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga   

Forskningshuvudman: Uppsala Universitet. 

Handledare: Sara Holm, Med Dr universitetsadjunkt, leg. fysioterapeut.  

Institutionen för neurovetenskap, Sara.holm@neuro.uu.se 

Författare: Elina Thorslund, 073-9401550, elina.th@hotmail.com  

Malin Bengtsson, 070-5688472, malinbengtsson91@hotmail.com 



 
 

BILAGA 4 

UPPSALA UNIVERSITET  

Institutionen för neurovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet, termin 5  

Samtyckesformulär till deltagare för studien:  
”En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta” 
 
 
 

- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 
- Jag bekräftar att jag erhållit skriftlig och muntlig information om studien 
- Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och att jag har rätt att avsluta mitt deltagande 

när jag vill utan att behöva uppge skäl 
- Jag tillåter att mina personuppgifter hanteras i enighet med informationen jag har fått 
- Jag ger mitt samtycke till att hanteringen av intervjumaterial kommer ske i enighet 

med informationen jag har fått 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Författarens namnteckning  Namnförtydligande 
 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 5 

UPPSALA UNIVERSITET  

Institutionen för neurovetenskap  

Fysioterapeutprogrammet, termin 5  

Samtyckesformulär till rektor/sportchef/tränare för studien:  
”En grupp elitidrottares upplevelser av smärta och strategier för att träna med smärta” 
 
 
 

- Jag ger mitt samtycke till att personen får delta i studien 
- Jag bekräftar att jag erhållit skriftlig och muntlig information om studien 
- Jag vet att deltagandet är frivilligt och att det får avslutas utan att uppge skäl 
- Jag tillåter att personuppgifter hanteras i enighet med informationen jag har fått 
- Jag ger mitt samtycke till att hanteringen av intervjumaterial kommer ske i enighet 

med informationen jag har fått 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Författarens namnteckning  Namnförtydligande 
 

 


