
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Författare 

Emilsson, Malin 

Kammerfors, Emilia                    
  

Skador, skadeprevention och 
psykosociala faktorers betydelse för 
träning inom truppgymnastik  

En intervjustudie med tränare  
för barn 8-12 år 

 

Handledare 

Christina Emilson 
Universitetsadjunkt och doktorand, 

Institutionen för neurovetenskap 

Uppsala universitet 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för neurovetenskap 

Fysioterapeutprogrammet 

Vetenskapsmetodik IV: 
Examensarbete 15 hp, grundnivå 

Rättad och godkänd efter granskning 

Redovisad maj 2017 



 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad tränare inom truppgymnastik för barn 

mellan 8-12 år har för erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning och hur man på 

bästa sätt främjar en stimulerande och motiverande träningsmiljö. 

Design och metod: Deskriptiv och explorativ kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer 

av fem tränare inom truppgymnastik för barn i åldern 8-12 år. Data bearbetades med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 

Resultat: Tränarna hade erfarenhet av fysiska skador och arbetade med skadeprevention 

genom preventiva övningar och att upprätthålla säkerhet i träningen. Tränarna fann 

utmaningar i att bedöma allvaret i en skada, hur man kan förebygga den och hur den ska 

rehabiliteras. De önskar ökad kunskap i form av riktlinjer, utbildning, ökat 

föreningsengagemang samt samarbete med fysioterapeuter. En positiv träningsmiljö ansågs 

bäst för trivsel och framgång i sin idrott. Tränarna ska vara förebilder, ge positiv feedback och 

främja träningsglädje och skapa god gruppgemenskap. Det viktigaste var slutligen att ha roligt 

och inte hur bra man presterar.  

Konklusion: Erfarenheter av skador fanns men kunskaperna var begränsade kring prevention 

och rehabilitering. Yytterligare utbildning önskades samt konsultation från exempelvis 

fysioterapeut. Tränarnas sätt att främja en god psykosocial träningsmiljö för unga gymnaster 

överensstämmer med riktlinjer från idrottsförbunden och har vetenskaplig evidens och bör 

därför bibehållas i fortsättningen.  

Sökord: Truppgymnastik, tränare, barn, skadeprevention, rehabilitering, psykosocial, 

fysioterapi 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Purpose: To investigate the experiences of a group of TeamGym coaches regarding physical 

injuries, injury prevention and how to enhance a stimulating and motivating environment for  

training and competition for children in the ages of 8-12, in the best way possible. 

Design and method: Descriptive and explorative qualitative design. Semi-structured 

interviews with five coaches in TeamGym. Data analysis was conducted by using a 

qualitative content analysis. 

Results: The coaches have experienced physical injuries and work with injury prevention 

such as using preventive exercises and maintaining safety at all times. They found it 

challenging to assess the severity of an injury, how to prevent it and how to pursue 

rehabilitation. They need increased knowledge through education, commitment from their 

clubs and cooperation with physical therapists. A positive environment for training was 

considered vital concerning well-being in sports. Coaches should be role models and provide 

positive feedback and maintain a good team spirit. The most important aspect is to have fun 

rather than the gymnastic performance.  

Conclusion: Coaches in Teamgym have perceived lacks of knowledge regarding injuries and 

a limited experience from injury prevention and rehabilitation. Possible solutions are 

increased education and consultation from physical therapists. The coaches are encouraging a 

rewarding psychosocial training environment in a way which is coherent with guidelines from 

Swedish sports federations and is supported by existent scientific evidence. Hence they ought 

to maintain it. 

Key words: TeamGym, coach, children, injury prevention, rehabilitation, psychosocial,  

physical therapy 
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BAKGRUND 

Truppgymnastik 

Gymnastik är en av de största idrotterna bland barn och ungdomar i Sverige idag. Gymnastik 

bedrivs i form av barngymnastik, motionsgymnastik och tävlingsgymnastik på olika nivåer 

där det går att tävla såväl individuellt som i lag (1). Den vanligaste tävlingsdisciplinen inom 

svensk gymnastik idag är lagsporten truppgymnastik. Den allra första tävlingen i 

truppgymnastik i Sverige ägde rum år 1980 och disciplinen anses vara relativt ung. De senaste 

åren antalet utövare ökat betydligt och det beräknades år 2015 finnas cirka 26 000 

licensierade truppgymnaster fördelat på tävlingsklasserna herrar, damer samt "mixed" (både 

herr och dam) (2).  Tävlingar inom truppgymnastik arrangeras generellt idag för barn från 10 

års ålder, men vissa kan påbörja tävling tidigare (3). Tävling sker i grupp om 6-20 gymnaster 

beroende på tävlingens utformning inom de olika grenarna tumbling, trampett och fristående. 

Tumbling innebär voltserier i olika svårighetsgrad, trampett innehåller olika hopp som ställer 

stora krav på tekniken och fristående är ett koreograferat program där synkronisering 

gentemot musik och inom laget bedöms. Bedömning under tävling baseras till en övervägande 

del på samtidigheten hos truppen, men även på användande av korrekt teknik och 

kroppskontroll, vilka kan anses vara nyckelord för truppgymnastikens träningsfokus (3). För 

att underlätta indelningen av trupper på rätt svårighetsnivå finns det så kallade tävlingsstegar. 

Den allra första stegen är RT-stegen (Regionsmästerskap), som riktar sig till gymnaster som 

ägnar sig åt gymnastikens grundövningar. Nästa stege kallas RM-stegen (Riksmästerskapen), 

och lämpar sig för gymnaster som vill tävla på mer avancerad nivå. Den allra sista nivån 

benämns SM-stegen (Svenska mästerskap) och innefattar de absolut främsta lagen för 

respektive åldersklass inom Sverige.  

Skador inom gymnastik för barn 

Träning för den växande individen 

Det finns flera aspekter rent utvecklingsmässigt som måste tas i beaktande gällande barn och 

idrott. Till skillnad från vuxna har barn öppna tillväxtzoner vilka kan påverkas negativt av 

påfrestning utifrån. Även brosket är under utveckling hos barn vilket gör det extra känsligt för 

belastningsskador (4). Gymnastik är en idrott som riskerar att skada tillväxtzonerna i ett 

längre perspektiv och även störa ryggkotornas tillväxt. Under puberteten är diskarna i 

ryggraden som mest känsliga och kan skadas vid hög belastning. Truppgymnastik innebär ofta 

monoton och repetitiv belastning vilket kan innebära en ökad skaderisk för gymnasten och att 
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en del av idrottens positiva effekter går förlorade. Därför anses det vara fördelaktigt att 

avvakta med tung belastning på ryggraden och endast använda kroppen som belastning tills 

man är färdigväxt, för att minska risken att drabbas av permanenta förändringar som kan ge 

besvär både på kort och lång sikt. Det har påvisats en korrelation mellan ryggbesvär och 

förekomst av röntgenologiska fynd på tillväxtstörningar och diskdegeneration hos unga 

elitgymnaster (5). Om en växande individ drabbas av ryggbesvär i relation till ett eventuellt 

trauma eller om det föreligger intensiv träning bör detta uppmärksammas av ansvarig tränare 

(5). Ytterligare något att ta hänsyn till är att barns motoriska färdigheter inte motsvarar en 

vuxens förrän upp emot 12 års ålder (4). Ju högre svårighetsgrad i träningen, desto högre blir 

kraven på prestation. Därför är det viktigt att träningen innehåller moment som kroppskontroll 

och styrka för att möta dessa ökade krav (5).  

Vanliga skador inom gymnastik 

Inom idrotten brukar skador delas in i akuta skador och överbelastningsskador. Exempel på 

akuta skador är bland annat muskelbristning, total bristning av ledband, felställning och 

fraktur. En akut skada i mjukdelar bör åtgärdas omgående, men det kan vara att svårt att 

avgöra hur allvarlig den är då en lätt muskelbristning kan ge mer smärta än en total ruptur av 

ett ledband. Utöver smärta kan en akut skada i mjukdelar innebära blödning och svullnad som 

omedelbart bör behandlas med kompression, kyla, vila och högläge (6). 

 Vanliga orsaker till överbelastningsskador är ofullständig rehabilitering eller en alltför snabb 

stegring av träning efter en tidigare skada. Vävnaderna utsätts även för mycket stress vid 

vanlig träning som generellt är bra, men stress i för stor utsträckning kan vara skadligt. Andra 

orsaker till överbelastningsskador är dålig träningsutrustning, bristande teknik och för låg 

respektive hög temperatur. Bristande kroppsliga förutsättningar som kan orsaka 

överbelastningsskador är exempelvis obalans och svaghet i muskler, instabilitet eller nedsatt 

rörlighet i leder och inte minst ung ålder (6). Inom gymnastik förekommer båda akuta skador 

och överbelastningsskador. Under tävling är kraven höga på gymnasten och symtom från en 

liten skada kan öka risken för att skada sig igen eller utveckla en ny skada (7). Det 

förekommer dels mjukdels- och ledbandsskador i nedre extremitet såsom fotled och knä. I 

ryggen är diskdegeneration, muskelsträckningar och ligamentskador vanliga hos gymnaster. 

Instabilitetsproblematik i ländryggen kan uppkomma såväl hos äldre och yngre gymnaster i 

samband med intensiv träning och som medför svårighet med motorisk kontroll i samband 

med vissa moment (2).  
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Skadorna hos truppgymnaster inträffar ofta i samband med fall, landningar, kraftiga 

rotationsmoment och vid översträckta lägen till exempel extrem flexion och extension i 

ryggen i samband med volter (2). Alla tre grenar inom truppgymnastik har en stor påverkan 

på nedre extremitet då gymnasterna länge vistas på hårda underlag utan skor (7). Inom grenen 

trampett är det vanligt förekommande med ligamentskador i knät efter landning på grund av 

hög kraft. Övre extremitet kan även skadas i samband med fall då armen används som 

fallskydd, framförallt armbågar och handleder. I tumbling skadas istället framförallt fotleder i 

landning efter volter i de senare delarna av rutinen, då den stora kraft och rörelseenergi som 

uppstår tas upp för mycket i fotleden istället för underlaget. Senskador i övre extremitet 

förekommer framförallt inom fristående, särskilt i handled då den är mycket belastad, 

viktbärande och utsatt för repetitiv rörelse i vissa moment. Det höga trycket mot ländryggen 

under koreografimoment kan även vara skadligt (8). 

Skadeprevention 

Flera välkoordinerade muskler samverkar för att skydda och stabilisera ländryggen: mm. 

transversus abdominis, obliquus internus, diafragman, iliocostalis, multifiderna och quadratus 

lumborum. Genom att denna djupa muskulatur arbetar rätt kan man minska besvär i 

ländryggen (9). En skada på den intervertebrala disken kan störa kommunikationen med de 

lumbala multifiderna vilket kan återupptas genom specifik träning (9). Baserat på denna 

kunskap har man utvecklat ett specifikt träningsprogram för segmentell stabilisering för att 

motverka ländryggssmärta hos yngre flickor inom truppgymnastik, som har visat sig ge goda 

resultat genom att minska smärtintensitet och öka funktionsnivån. Uppvärmningen var särskilt 

viktig för att aktivera djupa muskler och därmed kunna förebygga ländryggssmärta hos 

gymnaster (9). Plyometrisk träning i form av hoppträning har länge använts inom 

gymnastiken och har visat sig ge färre skador. I en studie (2) inleddes varje träningspass med 

10 minuters hoppträning under en 10-veckorsperiod vilket visade på en minskad 

skadefrekvens då man försöker efterlikna den kraftiga belastning som förekommer i 

träningen. För att stimulera läkning och möjliggöra återgång till träning är också tidig 

rörelseträning viktig. Det som har gett bäst effekt är individanpassad träning, gärna 

tillsammans med fysioterapeut för rätt dosering och utförande (6). Ovan nämnda studier är 

framförallt baserade på äldre gymnaster på en hög svårighetsnivå och det saknas forskning 

gällande skadepreventiv träning för yngre gymnaster. 
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Att vara tränare i gymnastik 

Riktlinjer för barnidrott 

Enligt Riksidrottsförbundet definieras idrott som barnidrott upp till 12 års ålder och syftar 

precis som idrott i sin helhet till att utveckla människor på alla plan – fysiskt, psykiskt, socialt 

och kulturellt. Mot bakgrund av barns motoriska och psykosociala utveckling är det vitalt att 

ledarna är medvetna om att denna utveckling sker i olika takt för olika individer (10). Nedan 

följer exempel på riktlinjer från Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

(10): 

 Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om 

barns rättigheter (Barnkonventionen) 

 Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för 

den 

 Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och tränare samt 

lära sig vikten av rent spel 

 Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan 

utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att 

ta ansvar för sig själva och andra 

Alla specialistförbund under Riksidrottsförbundet, däribland Svenska Gymnastikförbundet, 

ska följa dessa riktlinjer. Svenska Gymnastikförbundet har dessutom egna riktlinjer som 

poängterar att truppgymnastik är en avancerad idrottsform och som ställer krav på 

kvalificerade tränare. Det är stor vikt att ”automatisera” de svåra träningsteknikerna genom att 

implementera dessa tidigt i barngymnastiken då den ännu endast syftar till att vara lekfull. 

Enligt riktlinjerna ska samtliga gymnaster få möjlighet att delta vid tävling och man bör 

endast nämna de högst placerade gymnasternas namn vid tävlingar på grund av barnens ringa 

ålder (11).  

Trots att det finns riktlinjer från både Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet 

gällande träning, tävling och ledarskap, är det inte dokumenterat hur dessa är implementerade 

i gymnastikföreningarna. 

Utbildning för tränare inom truppgymnastik 

Krav på tränare inom tävlingsgymnastik är en ålder på 18 år och en gymnastisk 

utbildningsnivå som motsvarar svårighetsgraden i de moment som lärs ut för träning och 
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tävling (11). För att bedriva träning i truppgymnastik är det första steget en kurs i barn- och 

ungdomsgymnastik där gymnastikens grunder och utövandet av ett positivt ledarskap lärs ut 

(12). Efter grundutbildningen finns möjlighet att vidareutbilda sig inom de olika disciplinerna 

trampett, tumbling, trampolin och fristående med kurser i nivåer från 1-4 (13). Skillnaden 

mellan de olika stegen är främst en ökande svårighetsgrad i gymnastiskt utförande samt ett 

högre krav på förkunskap hos tränarna. Framförallt i de högre stegen finns inslag om 

ledarskap, mental träning och skadeprevention (13, 14, 15). Utöver de disciplinspecifika 

utbildningarna kan tränare i truppgymnastik efter baskursen även gå teoretiska utbildningar 

uppdelade i tre steg som kompletterar den grundläggande praktiska utbildningen med 

ytterligare fördjupning i till exempel träningslära, idrottsskador och mer psykosociala aspekter 

som motivation och självförtroende (16).   

Att vara tränare för barn 

Det är dokumenterat att det finns problem på högre tävlingsnivå med att gymnasterna själva 

påfrestas både fysiskt och psykiskt i sitt idrottsutövande (17). Begreppet biopsykosocialt 

perspektiv beskriver ett synsätt som tar hänsyn till såväl biologiska, psykologiska och sociala 

förhållanden i området man avser studera och samverkan mellan dessa (18). Ledarskap för 

barn innebär att man möter människor som är i sin utvecklingsfas såväl fysiskt som 

psykosocialt. Av denna anledning kan en sådan helhetssyn vara nödvändig att ha som tränare. 

Det mer specifika begreppet psykosocialt syftar på faktorer som rör individens upplevelser, 

handlanden och omgivande sociala förhållanden och hur dessa samspelar (19). 

 

Socialt inflytande är viktigt för hur hängiven idrottaren blir sin sport och hur väl de kommer 

lyckas. En studie som syftade till att studera vilken påverkan tränare, föräldrar och 

lagkamrater har på träningsmotivationen (20) visade att den tidiga barndomen är mycket 

mottaglig för socialt inflytande från vuxna. Studien visade att barns ålder är avgörande för 

vilka de påverkas av. Tränare inom truppgymnastik har därför stor möjlighet att påverka 

individens upplevelse av idrotten (20). Som tränare ingår även att ge feedback till sina 

idrottare för att förbättra såväl fysiska färdigheter som att stärka tilltron till förmågan att klara 

av aktiviteter. Det har konstaterats att denna tilltro att bemästra en färdighet påverkas av att 

prova och genom erfarenhet lyckas bygga upp en tilltro. Den påverkas även genom 

interpersonell feedback från viktiga personer i omgivningen som barnet ser som förebilder 

(21).  
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Flera studier har visat att tränarens attityder och sociala stöd är av stor betydelse för 

idrottarens egen uppfattningar om såväl idrotten som om sig själv. Ett hårdare klimat som 

främst fokuserar på framgång och höga resultat har visat sig ha ett samband med 

prestationsångest (21). Personlig positiv respons från tränare efter en framgångsrik prestation 

och ett tillåtande klimat som inte strävar efter enbart resultatförbättring har påvisats vara 

direkt relaterade till ökad tilltro till förmåga, träningsglädje och inre motivation hos ungdomar 

inom föreningsidrott (22). Forskning visar att frånvaro av socialt stöd kan inverka negativt på 

idrottarens självbild och inställning till fortsatt deltagande i aktiviteten (23). I en artikel 

beskrivs det att tränaren som har ett så kallat "effektivt tränarbeteende" har störst positiv 

inverkan på sina aktiva (24). Detta innebär att tränaren stärker upplevd förmåga, 

självförtroende och glädje i idrottsutövandet. Tränarens ledarskap är således viktigt då de har 

möjligheten att forma miljön som de aktiva ska utvecklas i, oavsett om det gäller en framtida 

elitsatsning eller inte (24).  

Problemformulering  

Truppgymnastik är en växande idrott i Sverige och man kan redan i unga år uppnå en hög 

träningsmängd och tävlingsnivå. Krav på tränare finns gällande ålder och utbildningsnivå, 

men det finns begränsat forskningsunderlag om hur man lägger upp träning med fokus på 

skadeprevention och rehabilitering för yngre åldersgrupper (2, 3, 17). En ytterligare 

kunskapslucka är hur riktlinjerna från Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet avseende 

hur barnidrott ska bedrivas efterföljs i föreningsverksamheten. Barndomen är en kritisk period 

då omgivningen påverkar den personliga utvecklingen (20). Det är därför viktigt att belysa 

hur tränaren förhåller sig till synen på träning och skador inte enbart i ett biologiskt perspektiv 

utan även vilken betydelse psykosociala faktorer har vid träning för unga truppgymnaster. Att 

undersöka erfarenheter bland tränare på föreningsnivå kan även identifiera eventuella behov 

av förbättring.  

Syfte 

Syftet är att undersöka vad tränare inom truppgymnastik för barn mellan 8-12 år har för 

erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning och hur man främjar en stimulerande 

och motiverande träningsmiljö. 
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Frågeställning 

Vilka erfarenheter har tränare inom truppgymnastik gällande fysiska skador och 

skadeprevention för barn i åldern 8-12 år? 

Vilka erfarenheter har tränare inom truppgymnastik gällande psykosociala faktorers inverkan 

 på träning hos barn 8-12 år? 

METOD 

Design 

Denna studie har en kvalitativ explorativ och deskriptiv forskningsdesign (25). Explorativ 

design valdes för att det finns ett begränsat antal studier gjorda som fokuserar på tränare för 

yngre gymnaster. Studien är deskriptiv då den syftar till att beskriva och tolka de erfarenheter 

hos tränare inom truppgymnastik för barn. 

Urval 

Studien genomfördes genom ett bekvämlighetsurval då det första steget i urvalet var 

internetsökning efter kontaktuppgifter till 15 gymnastikföreningar i Uppsala- och 

Stockholmsområdet. Antalet informanter skulle vara totalt fem och högst två per förening. De 

första fem informanter som tackade ja till att delta inkluderas i studien. Inklusionskriterier: 

Tränare i gymnastikföreningar som bedriver truppgymnastik för barn i åldern 8-12 år som är 

tävlingsaktiva samt uppfylla kraven för tränarkompetens enligt Gymnastikförbundets 

riktlinjer. Informanterna som inkluderas i studien var samtliga kvinnor mellan 26-48 år (tabell 

1).   

Tabell 1. Beskrivning av informanternas bakgrundsfaktorer 

Informant  1 2 3 4 5 

Ålder 48 30 36 26 25 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Antal år som tränare i 

truppgymnastik för 

barn 

25 10 9 6 13 

Egen gymnastisk 

bakgrund 
Artistisk 

gymnastik 
Truppgymnastik 

Trampolin 

mellan 4-15 

års ålder 

Gymnast från 3-

19 års ålder upp 

till elitnivå (SM) 

Gymnast 

från 13-20 

års ålder 

Gymnast i 

13 års ålder 

Tränarutbildning Trampolin steg 3 
 

Trampolin 

steg 1-3 
Trampolin steg 1 
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Tumbling steg 3 
 

 
Trampett steg 3 
 

Teori steg 3 
 

Domare 

 

Tumbling steg 

1 
 
Trampett steg 

1-2 
 

Teori steg 2 

 

Tumbling steg 1 
 

 
Trampett steg 1-2 
 

 
Teori steg 1 

 

Tumbling 

steg 1 
 
Trampett 

steg 1-2 
 

Teori steg 1 
 

 

 

Tumbling 

steg 3 
 
Trampett 

steg 3 
 

 

Teori steg 2 

Utbildning i 

skadeprevention 

(ja/nej) 

Ja Ja, men lite Ja, men lite Ej besvarat Ej besvarat 

Information om 

truppen: 
- kön 
- ålder 
- nivå 
- träningsfrekvens per 

vecka 

Pojkar 
10-15 år 
RM 
4 pass à 2-3 h 

Flickor 
10-13 år 
RT2 ca 
3 pass, totalt 

6,5 h 

Flickor 
7-12 
Grund + RT2 
1-2 pass, totalt 2-

4 h 

Flickor 
12-13 
RM-SM 
4 pass à 3 h 

Flickor 
13-15 
USM 
4 pass à 3 h 

* 

Förkortningar: RT (regionsmästerskap), RM( riksmästerskap), SM (Svenska mästerskap), USM 

(Ungdoms-SM). * Informant nr. 5 har tränat denna trupp sedan de var 8-12 år, och har baserat sina 

intervjusvar på denna tidigare erfarenhet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer enligt en intervjuguide (bilaga 1). En 

lyckad pilotintervju genomfördes och inkluderades i studien. Inga korrigeringar gjordes i i 

intervjuguiden i efterföljande intervjuer.  

Genomförande  

Skriftliga förfrågningar till föreningsansvariga om studien skickades ut via mail i januari 2017 

för godkännande (bilaga 2). Förfrågan om deltagande skickades via föreningsansvariga till 

tänkbara tränare. Tränare som var intresserade av att delta fick själva ta kontakt via mail och 

fick därefter skriftlig information om studien (bilaga 3). Informerat samtycke inhämtades 

därmed innan intervjuperioden påbörjades. De fem informanterna som deltog kom från tre 

olika föreningar. Alla bestämmelser om tid och plats för intervju skedde via mail. Intervjuerna 

genomfördes under februari 2017 i lugna, avskilda miljöer på den plats som passade 

informanterna bäst. Intervjulängden varierade mellan 45-60 minuter och spelades in med 

hjälp av inspelningsutrustning utlånad av Uppsala Universitet. Innan intervjun startade 

besvarade informanten skriftligt ett antal bakgrundsfrågor. Under intervjuerna var den ena 
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författaren ansvarig för att leda intervjun medan den andra satt bredvid med möjlighet att 

ställa kompletterande frågor. Författarna turades om att vara intervjuansvarig vid de fem 

intervjuerna.   

Databearbetning 

Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (25). 

Analysmetoden har sin grund i att verkligheten tolkas på olika sätt och att förståelsen är 

beroende av subjektiv tolkning. I kvalitativ forskning där man arbetar med data från 

berättelser och upplevelser är det av stor vikt att ta hänsyn till att texten kan innehålla flera 

olika budskap, personliga uppfattningar och värderingar. Data ska i sin tur tolkas av 

författarna med viss risk för subjektivitet, vilket kan påverka kredibiliteten i fynden. Därför 

har data bearbetats systematiskt och noggrant enligt analysmodellen i flera steg (25). Exempel 

på hur analysen beskrivs, se tabell 2. De fem intervjuerna transkriberades i sin helhet där 

författarna ansvarade för tre respektive två intervjuer var. Tvekljud, upprepningar, suckar och 

liknande togs ej med i transkriptionen, men i övrigt överfördes texten ordagrant från 

ljudinspelning till datorskrivna dokument. Därefter lästes materialet igenom individuellt och 

författarna plockade fram och markerade enskilda citat i varje intervju, meningsbärande 

enheter, som var av intresse för studiens syfte och frågeställningar.  

När författarna nått en samsyn gällande relevanta meningsbärande enheter komprimerades 

dessa citat till kortare meningsbärande enheter, så kallad kondensering. Detta innebär att man 

genom att avlägsna överflödig text gör resultatet av innehållet mer konkret och innebörden 

förstärkt. Arbetet med att förkorta genom kondensering delades upp lika mellan författarna 

men diskuterades i samråd med varandra efteråt. Nästa steg i processen kallas abstraktion där 

strävan är att utvinna koder, kategorier och teman från det kondenserade materialet. För att 

tydliggöra innehållet i varje meningsbärande enhet benämndes dessa med koder, vilket 

innebär att man med korta nyckelord beskriver det viktigaste i innehållet. Koderna utgjorde 

grunden för den successiva indelningen av materialet i kategorier. När de kondenserade 

meningsbärande enheterna förkortats till koder återstod att formulera kategorier av koderna. 

Då koderna var mycket specifika innehållsmässigt formades först subkategorier av dessa som 

sedan i sin tur bildade mer övergripande kategorier. Baserat på kategorierna utformades teman 

som sista steg i innehållsanalysen. Då denna studie har två separata frågeställningar 

presenteras resultatet i två olika tabeller med överblick över tema, kategori och subkategori.  



10 

 

Utöver diskussion mellan författarna skedde även forskartriangulering tillsammans med 

handledare för att öka kredibiliteten i tolkningen av resultaten och uppnå konsensus, samt 

med hänsyn till eventuell reflexivitet hos författarna själva. Triangulering utfördes flertalet 

gånger under analysprocessen, framförallt då kondenseringen var slutförd och abstraktionen 

påbörjats. Detta för att säkerställa att indelningen och tolkningen av information in i 

subkategorier, kategorier och teman var relevant och korrekt. Resultatet över analysen 

presenteras i en tabell för varje frågeställning.  

Tabell 2. Exempel på databearbetningsprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja ryggen är ju också en sån sak 

som tar mycket stryk. Dels därför 

att man kanske har lite dåliga 

muskler i bålen och det är mycket 

hårda landningar, precis som för 

fötter och knän, så tar ju ändå 

ryggen stryk och det är mycket 

böja på ryggen så man kan ju 

skada diskar och sånt runt 

omkring (3).  

Ryggen tar mycket stryk. 

Dels pga bristande 

muskulatur i bålen men 

även att det är mycket hårda 

landningar. Precis som 

fötter och knän tar ryggen 

stryk och man böjer den 

mycket vilket kan leda till 

skador.  

Ryggen 

tar 

mycket 

stryk  

Smärta i 

ryggen 

Överbelastningsskador 

 

Etiska överväganden 

Deltagande i studien var frivilligt och inga intervjuer påbörjades förrän informerat samtycke 

hade inhämtats från varje informant. För att hålla intervjun neutral ställdes inga ledande 

frågor och vid följdfrågor lades ingen värdering vid svaren. Informanterna hade under hela 

processen möjlighet att avsäga sig deltagandet utan att behöva ange någon orsak. I resultatet 

presenterades varken namn på informanter eller föreningstillhörighet för att säkerställa 

konfidentialitet. Vinsten med deltagande var att tränarna genom intervjuerna 

uppmärksammade sina kunskaper inom området skador, skadeprevention samt betydelsen av 

psykosociala faktorer hos unga truppgymnaster.  

RESULTAT 

Tränares erfarenheter avseende fysiska skador och skadeprevention 

Den första frågeställningen syftade att ta reda på vilka erfarenheter tränare inom 

truppgymnastik har när det gäller skador och skadeprevention. En resultatöversikt över temat 

"skador" presenteras i tabell 3. Resultatet från frågeställning 1 innehåller vilket 
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skadepanorama som finns i truppgymnastik, området skadeprevention, skaderisker, 

skadehantering och rehabilitering.  

Tabell 3. Resultatöversikt tema "Skador" 

KATEGORI SUBKATEGORI 
 

Erfarenhet av 

överbelastningsskador 

 

 

Erfarenhet av traumatiska skador 

 

 

Styrketräning som 

skadeprevention 

 

 

 

Säker träning för att förhindra 

skador 

 

 

Hjälp från andra vid skador och 

rehabilitering 
 

 

Delaktighet trots skada 
 

 

Barns uppfattning om skador 

 

 

Tränarens hantering av skador 

 

 

 

Behov av utbildning för tränare 

avseende skador 
 

 

 

Extremitetsskador 

Smärta i ländrygg och nedsatt 

muskelkontroll 

 

Benbrott 

Ledskador 

 

Få med hela kroppen 

Viktigt med bålstyrka 

Stationsträning 

Ökad kroppskontroll 

 

Att läsa av gymnastens förmåga 

Träning som håller hela livet 

Att bedöma smärta hos gymnasterna 

 

Fysioterapeutisk insats på plats i hallen 

Samarbete med tränarkollegor 

Föräldrars medverkan 

 

När man ska undvika träning 

Eget träningsupplägg på träning 

 

Förståelse kring skada 

Att se andra skada sig 

 

Att lära sig av erfarenhet  

Praktiska skaderutiner 

Att avgöra allvaret i en skada 

 

Upplevd bristande medicinsk kunskap hos 

tränare 

Önskan om ökade föreningsinsatser 

Vad man bör eller inte bör kunna som 

tränare avseende skador 

 

Erfarenhet av överbelastningsskador 

Extremitetsskador 

Tränarna hade olika erfarenhet av överbelastningsskador. Somliga trupper nämnde att de är 

skonade från skador, medan andra ansåg att det förekommer mer överbelastningsskador än 

olyckor: ”Vi har inte haft så att: "Oj den här har brutit benet", utan mer kanske typer av 

belastningsskador eller liknande och som man inte riktigt vet vad det är” [2]. Det nämndes att 

knän och fötter är de absolut vanligaste skadeproblemen, men att knän har mest med Mb 

Schlatter att göra både för pojkar och flickor: ”Men bland folk som har ont är det knäna mest. 
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Och mycket schlatter är det” [4]. Ett annat vanligt förekommande problem är att hälkuddarna 

under foten blir utslitna av att springa så pass mycket utan skor. Det kom även fram att 

handleder kan skadas. Tränarna hade erfarenhet av att extremitetsskador kan ske vid 

användning av redskap. Att skada sig under tävling på trampett har visat sig vara mer frekvent 

än att skada sig på tumbling och skadorna kan bli ganska omfattande: “Jag har en tjej som 

drog av båda korsbanden och förstörde sin menisk på trampett under tävling” [5]. Enligt 

tränarna har användning av matta fram till redskapen minskat fotproblematiken då man 

tidigare sprang barfota direkt på golvet. Hårda landningar är något som sliter mycket 

allteftersom man tränar hårt inför tävling: ”Hård landning sliter jättemycket på tjejerna. 

Träningen till hård landning är betydligt kortare och betydligt mer sällan än vad jag hade 

den tidigare. Det är också lite i kombination med att tjejerna snurrar svårare volter och med 

mer kraft” [5].    

Smärta i ländrygg och nedsatt muskelkontroll 

Det framkom hos tränarna att det är vanligt med ländryggsproblematik. Detta kan enligt dem 

tänkas bero på ojämnt starka muskler, att man inte spänner sig på rätt sätt och svankar till i 

landningen vilket kan ge en ogynnsam belastning på ryggen En minskad uppfattning om var 

man har kroppen i rummet kan leda till ländryggsskador: ”Men sen händer det ju att de ändå 

inte har den styrka som behövs och man landar konstigt och det är inte alltid det hjälper att 

man har tränat rätt styrka heller” [3]. Användande av mjuk hoppgrop kan vid landning i fel 

vinkel upprepade gånger ge en repetitiv skadlig belastning. Ett exempel på beskrivningen av 

ryggskador var: ”Ryggen är ju också en sån sak som tar mycket stryk. Dels därför att man 

kanske har lite dåliga muskler i bålen och det är mycket hårda landningar, precis som för 

fötter och knän, så tar ju ändå ryggen stryk och det är mycket böja på ryggen så man kan ju 

skada diskar och sånt runt omkring” [3]. En annan upplevd svårighet är att gymnasterna inte 

vet hur de ska kontrollera bäckenet. Att tänka i ett längre perspektiv är något som kommer 

gynna gymnasten och förhindra att allvarliga skador sker var en annan synpunkt som 

framkom: ”Man vara medveten om hur böjlig ryggen är och även om den är väldigt 

överrörlig som vissa barn är, så är det inte bra i förlängningen, för att då skadar man allt 

som är inne, alltså alla diskar och de går ju sönder tillslut och då blir det bara ben mot ben. 

Så blir det diskbråck och allt möjligt” [3].  
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Erfarenhet av traumatiska skador 

Benbrott 

Förekomsten av benbrott hos gymnasterna skiljer sig mellan klubbarna då vissa tränare har 

erfarenhet av benbrott och tävlingsolyckor och vissa har inte alls varit i kontakt med det. Det 

 kan bero på att barn har så pass mjukt skelett att det inte har kunnat få benbrott. Tränarna 

varit med om några få arm- och fotledsbrott som har skett både på träning och tävling. Man 

nämnde att fotleder är vanligast att skada med lång rehabiliteringstid: ”Det jag skulle säga är 

absolut vanligast är fotlederna. Vi brukar kalla det suka-fot, alltså foten ställs väldigt nära 

och trycks upp mot skenbenet. Det förstör så otroligt mycket. Och hamnar man i den ett par 

gånger när man är 15 så finns det inte så mycket kvar när man är 17. Det skulle jag säga är 

den absolut vanligaste och jättesvårt att komma tillbaka ifrån” [5]. 

Ledskador 

Ledskador är den vanligaste skadan och flera av tränarna hade problem med detta hos sina 

gymnaster: ”Alltså om vi tänker oss skador som händer under träning så är det stukade 

fötter” [4]. Men även handleder är ett problem: ”Det de skadar mest är ju handleder och 

fotleder. Men just handlederna. Och jag försöker verkligen jobba med hur de ska göra för att 

stärka upp handlederna” [1]. 

Styrketräning som skadeprevention 

Få med hela kroppen 

Nyckeln till ett bra träningspass handlade för tränarna om att få med hela kroppen i träningen: 

”Så det är mycket övningar som är spänningsövningar, magstyrka, sidostyrka, mycket sånt. 

Men sen även ben och kondition. Försöker få med allt. Hela cirkeln” [4]. 

Viktigt med bålstyrka 

Gymnastik kräver mycket styrka i hela kroppen, men för att ha bra kroppskontroll och för att 

orka med långa träningspass så är det viktigt att vara stark i bålen:”Mycket bål behövs. Och 

sen även mycket axlar är viktigt” [2]. De muskler som behöver vara extra starka tas med i 

styrkepass i slutet av träningen: ”Vi brukar ha fokus på lite olika, vi kan t.ex. ha fokus på bål 

och spänning för att hitta kroppen” [4].  
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Stationsträning 

Det beskrevs att man lägger in vissa skadeförebyggande övningar direkt i träningen, till 

exempel när man tränar styrka i stationer. Ett annat exempel är stabiliseringsövningar för 

knän och fötter: ”Och lite sådana stabiliseringsövningar för knän och fötter och sådant just 

för att stärka upp och för att förebygga skador också” [2]. Man tog upp flera fördelar med 

styrketräning: ”Man vet ju hur viktig styrketräningen är, dels för att de ska få lära sig de 

svåra sakerna och förebygga skador. Så hur viktig den är i längden, att få in allt det där 

samtidigt” [2]. Det påpekas hur styrketräning och stretch är viktigt för att inte skador ska ske, 

men även att det är viktigt att man först har en bra grund och uppbyggnad innan gymnasterna 

kan behärska mer avancerade övningar.  

Ökad kroppskontroll 

Det konstaterades att kroppskontroll är en viktig del av träningen för att bli en bra gymnast. 

Kroppskontroll är något man börjar med i tidig ålder och handlar om att lära sig var man har 

sin kropp och hur man kan få den att röra sig på ett visst sätt: “Jättemycket kroppskontroll 

från det att de är 8, och det slutar man aldrig med. Det handlar bara om olika typer av 

kroppskontroll. För yngre tjejer så handlar det bara att hitta såhär "vad händer om jag 

vinklar fram höften och spänner magen, hur känns det då, hur ser jag ut då" eller "vad 

händer om jag försöker böja armarna" eller liksom, man får en uppfattning om sin egen 

kropp. Det skulle jag säga är jätteviktigt” [5]. Men det handlar även om att få in 

rörelsemönstret i kroppen och lära kroppen att komma dit man vill. 

Säker träning för att förhindra skador 

Att läsa av gymnastens förmåga 

Att som tränare kunna läsa av sin gymnasts förmåga framkom som viktigt för att minska 

skaderisken. Tränaren måste anpassa träningen utefter hur långt truppen har kommit i 

svårighetsnivå. De som behöver mer övningstid får möjlighet till specifik teknikträning på 

svårare moment men tränaren måste vara försiktig med att låta gymnasterna ta ut sig för 

mycket. För bästa resultat lägger man därför teknikträning i början och styrka och snabbhet i 

slutet. En viktig egenskap att ha som tränare är att kunna läsa av gymnastens förmåga och 

avgöra vad de klarar av styrkemässigt: “Kan man knappt göra en enkel grupperad volt så 

skulle vi aldrig börja kasta dem på dubbla volter för att de inte har kraften till det, det brukar 

ofta tyda på att de är för svaga. Där handlar det om att bedriva en säker träning både i att 



15 

 

klara av övningen men även att vara tillräckligt stark” [5]. Det framkom som förebyggande 

att ha beredskap och alltid stå nära vid redskapsutövande. Tränaren måste även kunna läsa av 

och säga ifrån när en gymnast är skadad och samtidigt ivrig på att börja träna igen. En 

utmaning som framkom hos tränare är att låta gymnasterna prova på och att man samtidigt ska 

bromsa in eftersom att när barnen är små är de ofta orädda och tror att de kan göra allt.  

Träning som håller hela livet 

Det framkom som betydelsefullt att bedriva en träning som ska få kroppen att hålla livet ut. 

Eftersom många gymnaster börjar i tidig ålder så är det viktigt att lägga en grund för att vara 

aktiv i resten av sitt liv: ”För jag tycker att man behöver ge barnen bra träning och genom att 

jag kan ge dem förutsättningar att bli bra gymnaster, stärka kroppen så den inte går sönder 

när de blir äldre så känner jag att jag har ett sånt ansvar” [3].  

Att bedöma smärta hos gymnasterna 

Smärta kan yttra sig både fysiskt och psykiskt. Det framkom att det ibland är svårt att läsa av 

när gymnasterna har ont, men att tränarna efter ett tag lär känna barnen och kan urskilja om 

det är smärta på grund av skada eller en rädsla. En annan svårighet beskrevs vara när barnen 

inte vill erkänna sin smärta för att kunna fortsätta med sin träning. Det är nödvändigt att som 

tränare att få barnet att förstå vikten av att vila för att återgå till träning. Gymnasterna kan 

även vara olika smärttåliga: ”Det är olika på hur smärttåliga de är. På en del märks det 

knappt alls. Det finns ju skydd att sätta under knäna, och dem sätter de på och så kör de som 

vanligt, medan andra kanske kan köra i 20 min och sedan bara: "Aj aj, nu gör det ont, nu 

måste jag vila” [1]. 

Hjälp från andra vid skador och rehabilitering 

Fysioterapeutisk insats på plats i hallen 

Behov av fysioterapeut var under diskussion i flertalet föreningar avseende rehabilitering och 

skadeprevention. Vissa av föreningarna där tränarna är verksamma har etablerade rutiner 

kring samarbete med fysioterapeut. Andra såg ett definitivt behov, men utan planer på att 

införa ett sådant samarbete. Genom att ha en fysioterapeut på plats blir tränaren mer 

närvarande och delaktig i rehabiliteringen: “För det första så har vi ju en lyx av att ha en 

sjukgymnast som är nere på träning, som föreningen har sett till är där. Så det är jätteskönt 

att tränarna alltid är närvarande i rehaben” [5]. Tränarna upplever att gymnasterna genom 
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detta får det stöd som de behöver. Det berättades att man har en fysioterapeut som kommer en 

dag i veckan på regelbunden basis för att ge råd och stöd. Det berättades att om en gymnast 

säger sig ha ont mer än tre träningar så bör man besöka en fysioterapeut för att få ett 

träningsprogram. Kontakt med fysioterapeut ansågs önskvärt vid skadeförebyggande träning 

då man samarbetar och kommunicerar gällande träningsprogram och rehabilitering. Däremot 

påtalades att begränsade resurser kan vara ett problem då de flesta föreningar är ideella. 

Fysioterapeutiska insatser ansågs fördelaktiga för att öka delaktigheten hos unga gymnaster: 

"Jag skulle jättegärna vilja ha någon i föreningen som antingen kommer på regelbunden 

basis eller någon som man tog in en gång i månaden och visade styrkeövningarna. Eller att 

när många har ont i axlarna kan man göra stretchövningar, så att man gör gymnasterna mer 

medvetna. För de vet ju oftast inte vad de ska göra själva" [3]. Fysioterapeut ansågs kunna 

avlasta och utbilda tränaren inom skador och samtidigt inkludera gymnasterna själva vilket 

främjar deras egna välmående.   

Samarbete med tränarkollegor 

Tränarna ansåg att en fördel med att vara tränare i en förening är att man har kunniga kollegor 

som kan bidra med kunskap:”Men rent kunskapsmässigt har vi vår huvudtränare som är en 

tränare för tränarna egentligen. Då kan man fråga honom: ”Jag undrar det här, kan du 

hjälpa mig med det här?” och det är ganska skönt att ha någon som är mycket mer tekniskt 

kunnande, för då lär man sig ganska bra” [4]. Det är en fördel att vara bra på olika saker i 

tränargruppen och att lära av varandra. En större förening har ofta bättre resurser för 

specialkompetens. 

Föräldrars medverkan 

Generellt är föräldrarnas medverkan viktig gällande skadehantering. Föräldrar kan vara till 

stor hjälp om de har utbildning inom vård- eller träningsinriktade områden: ”Och tidigare 

hade vi faktiskt också hjälp av en pappa som också var mycket bättre på skador” [1]. När ett 

barn skadat sig kan tränarna ge råd och hänvisa dem till till exempel en fysioterapeut, men det 

är föräldrarnas ansvar att söka vård.  

Delaktighet trots skada 

När man ska undvika träning 

När ett barn gör sig illa så kan det vara svårt att veta hur omfattande skadan är och om barnet 

kan fortsätta träna eller inte. Smärta i knän och fötter är exempel där gymnasten själv får 
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bedöma om fortsatt träning ska ske. Gällande ryggsmärta vill tränare undvika att det ska 

förvärras: “Just i den här åldern när de säger att de har ont känns det väldigt hemskt. Om det 

är Schlatter vet man att det kommer försvinna, men om det börjar bli någon som har ont i 

ryggen då känns det inte jättebra: ”Du bör nog undvika att köra det mesta just nu” [4]. 

Eget träningsupplägg på träning 

Vid skada så vill tränarna att barnen ska kunna vara med och köra det de kan. Detta för att 

inte bli borta från träning under lång tid och för att behålla gemenskap och rutiner. Att skada 

sig kan innebära en risk för att gymnaster slutar träna och tappar lusten. Vid redskapsträning 

försöker tränarna få med brukar alla så mycket som möjligt men den skadade gymnasten får 

göra lättare, anpassade varianter. Tränare påtalade att man inte ska behöva känna sig utpekad 

för att man inte är med och det är därför bra att kunna vara med på ordinarie träning. 

Tränarens uppgift är att ge råd om vad gymnasterna ska tänka på och vilka styrkeövningar de 

kan göra både på träning och hemma: "Har ni ont någonstans får ni gärna komma till 

träningen och så hjälper vi er med träning som hjälper er istället för att vara med på den 

vanliga träningen, är ni sjuka - ja då stanna hemma, men har ni ont någonstans är det bättre 

att komma och köra styrka och rehabövningar” [2]. Det händer att barnet som skadat sig 

hellre vill vara hemma efter en långdragen skada istället för att vistas i hallen och det är 

därmed svårt att veta om de rehabiliterar skadan eller inte. Därav är det viktigt att budskapet 

går fram till såväl barn som förälder för att skapa optimala förutsättningar för barnets 

återgång.  

Barns uppfattning om skador 

Förståelse kring skada 

Att få barn att förstå allvaret i en skada kan vara svårt. En mjukdelsskada kan exempelvis ofta 

kännas bra redan någon vecka efter, men risken är stor för att skada sig igen. Tränare påtalade 

att barnen lättare förstår allvaret när de är gipsade: “Så det jag skulle säga är att de är ivriga 

på att komma tillbaka och det är det som är problemet. Och då lite arrogans från tränarna, 

att är det ett brutet ben så kan man ju se gipset, och det är lättare att förstå. Men är det en 

mjukdelsskada i en fot är det inte alls samma” [5]. Gymnasterna vill oftast inte fortsätta träna 

då de känner smärta i ryggen för de förstår att det kan vara allvarligt.  
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Att se andra skada sig 

Tränarna uttryckte att gymnasterna upplever obehag av att se andra skada sig. När skador 

uppstår är det viktigt att man som tränare vet hur man ska hantera situationen då det finns oro 

för den skadade personen i fråga men även i gruppen I vissa perioder sker skador oftare: ”Det 

kom ganska tätt inom loppet av en månad så det var ganska jobbigt, och det var påfrestande 

för tjejerna, för de tyckte att det var lite obehagligt” [4]. Att samla gruppen i efterhand och 

prata om det är en viktig del i förståelsen och att inte skapa rädslor.  

Tränarens hantering av skador 

Att lära sig av erfarenhet  

Det framkom att tränares kunskaper baseras på egen erfarenhet. Egen tidigare gymnastisk 

erfarenhet och intresse för att lära sig mer kring skador är en stor fördel som tränare: ”Hur 

man lär ut och hur man bygger vidare på övningar är genom min erfarenhet själv som 

gymnast men också mycket efterforskning som jag har gjort på min fritid för att jag är 

intresserad” [3]. 

Praktiska skaderutiner 

Skador kan ske när som helst och det framkom att vissa tränare har med sig vårdväska: ”Jag 

har alltid med mig en ryggsäck full med diverse sjukvårdsartiklar. Allt från plåster till olika 

slags gasbindor, kylsprej, sårvätska, ispåse, tejp, som jag alltid har med mig ifall att det 

händer något. Ibland kan de bara stuka sig lite och behöver linda foten ett tag. Så jag har 

alltid det i förebyggande syfte. Och på tävling finns det alltid sjukvårdsansvariga som har 

den, så dit brukar jag inte ha med mig för jag vet att det finns” [1]. Om tränarna inte hade 

tillgång till vårdväska hade de lindor och ispåse nära till hands. Om besvär från en skada har 

klingat av till träningen efter vet tränarna att det inte var något allvarligt.  

Att avgöra allvaret i en skada 

Det berättades om tillfällen då man misstagit en bruten handled för en stukning. I situationer 

som dessa kan det vara svårt att avgöra vilken typ av skada det handlar om då barn ofta bara 

beskriver smärta. Att så gott det går försöka prata med barnen, låta dem beskriva och få känna 

efter själva är ett bra sätt att gå tillväga enligt tränarna: ”Vi försöker ju att prata med dem och 

att: "Vi kan inte känna åt er" utan "ni måste känna själva". "Har ni ont, då ska ni inte köra, 

då ska ni sätta er” [1]. 
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Behov av utbildning för tränare avseende skador  

Upplevd bristande medicinsk kunskap hos tränare 

Ingen av tränarna som intervjuades hade någon utbildning om skador och skadeprevention 

utöver tränarkurser: ”Och vi har inte den kunskapen mer än att vi har ett hum om vad som 

kan vara dåligt eller bra” [4]. De upplevde dock att de kan tillräckligt för att kunna hantera 

eventuella lättare olycksfall som sker under en vanlig träning och mer övergripande hur man 

ska ta hand om kroppen vid regelbunden träning. De påtalade dock att det finns ett behov av 

att följa upp sina kunskaper och att detta är ett ansvar som ligger hos tränarna själva. 

Önskan om ökade föreningsinsatser 

Intervjusvaren präglades av en stark efterfrågan på förbättrad struktur och riktlinjer från 

föreningen och Gymnastikförbundet gällande träningsupplägg och mer konkret hur man som 

tränare förväntas gå tillväga i praktiken, framförallt gällande just skador. Tränarna underströk 

att det i nuläget är upp till varje enskild tränare hur man lägger upp träningspassen och om 

man väljer att använda sig av exempelvis sjukvårdsartiklar som en vårdväska. Ökat ansvar 

från föreningarna efterfrågades också avseende till exempel sjukvårdsutrustning. Vidare 

önskade man att en ökad utbildning på föreningens och förbundets initiativ: "Nu senaste 

kursen jag gick, det är den första där det har varit ett helt block med skador och hur vi kan 

förhindra dem. Jag tycker det ska vara med i alla Gymnastikförbundets utbildningar så att det 

blir mer utbrett. Kanske gärna med bilder så att "om det ser ut såhär så är det antagligen det 

här" och "här ska det vara högläge men inte här” [1]. 

Vad man bör eller inte bör kunna som tränare avseende skador 

Ett annat dilemma som uppstod hos flera tränare rör vilka kunskaper om skador som tränare 

faktiskt bör besitta. Då deras roll inte grundar sig i en medicinsk utbildning har de 

otillräckliga förutsättningar för att utföra ett säkert arbete med skadeprevention och 

rehabilitering: "Jag tycker också att det är en avvägning. Jag som tränare, ska jag veta exakt 

hur man ska rehaba alla kroppsdelar? Balansgången när man skickar vidare till en läkare, 

fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller när jag ska ta hand om det" [5]. Tränarna har till 

exempel lärt sig att linda fötter, men inte hur man bemöter förloppet efter skadan och vad 

fortsatt träning kan få för konsekvenser. Mer utbildning i skadehantering och rehabilitering 

var tydligt gemensamt gällande vad tränarna önskade kunna mer om. Det fanns ett stort behov 

av tips på mer konkreta övningar såsom förebyggande specifika styrkeövningar för hand- och 
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fotleder och övningar för knäkontroll. De kan mycket, men det förelåg en viss osäkerhet hos 

flertalet tränare när det kommer till just hanteringen och preventionen av skador.  

Tränares erfarenheter avseende psykosociala faktorers betydelse vid 
träning  

Den andra frågeställningen rör de psykosociala aspekterna av att vara tränare för barn i 

truppgymnastik och inte minst vilka sådana faktorer som är av vikt för barnen själva i 

träningssammanhanget. Resultatet behandlar temat "trygghet och motivation". Temat 

innehåller tankar kring en trygg träningsmiljö såväl avseende relationen mellan gymnast och 

tränare, den individuella gymnasten i sig själv samt inom truppen. Betydande psykosociala 

faktorer innefattar även träningsmotivation och träningsglädje där ett bibehållet intresse hos 

gymnasterna inför idrotten är av stor vikt.  

 

Tabell 4. Resultatsöversikt tema "Trygghet och motivation" 

KATEGORI SUBKATEGORI 
Tränarens roll i gruppen 
 

 

 

Hur tränaren stärker individen  

 

 

Skapa förutsättningar för 

gemenskap i gruppen 

 

 

Hur man kan bibehålla intresse 

 

 

 

Att skapa träningsglädje 

Att ha en öppen dialog 

Tränaren som förebild 

Att stimulera delaktighet 

 

Att ge positiv feedback 

Att stärka självkänsla 

Att öka självinsikt 

 

Att ses utanför träning 

Att föra samman olika åldrar  

Att peppa varandra 

 

Hitta det roliga 

Träning på rätt nivå 

Att vara hjälptränare 

 

Viktigast att ha kul 

Lektävlingar 

 

Tränarens roll i gruppen 

Att ha en öppen dialog 

Att vara tränare i truppgymnastik innebär att man tillbringar mycket tid tillsammans med 

barnen och därmed påtalades vikten av kommunikation mellan tränare och gymnast. Det 

beskrevs att tränaren ska sträcka ut handen till barnet och fånga upp eventuella problem i tid. 

Som tränare måste man vara lyhörd och förstående: "Men vi har ju märkt att de har mentala 

hinder. De tycker ju nya saker är läskigt. Inte alla såklart, men vissa. Vi försöker alltid bryta 

ned det, redan på träning och att man tar det från basic. Och så bygger vi upp så att de 
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känner sig säkra, och att vi är där och passar extra mycket” [5]. Att föra en öppen dialog kan 

kan innebära att ingen fråga anses vara dum, att barnen uppmuntras prata ut om känslor och 

att man har en öppet klimat. Tränarna påpekade att det finns en utmaning i att hitta hur man 

ska samtala med unga gymnaster, men att det ofta gäller att ställa rätt sorts öppna frågor.  

Tränaren som förebild 

Rollen som tränare innebär att man är en förebild för barnen. En positiv tränare anses sprida 

det vidare även till gymnasterna: "Det spelar roll om man som tränare tänker på och främjar 

det på träningarna, då sprids det mellan barnen. Det tror jag på i livet, jag som jobbar med 

barn också. Det speglar sig mycket i hur man själv är, om vi är lite goa och glada” [5]. 

Föräldrastödet är oerhört viktigt i gymnastiken såväl för barnets välmående men även som 

hjälp med det praktiska. Tränarna blir som extra föräldrar och det framkom bland tränare att 

det är en fördel att vara "mammig". Man ska, precis som en förälder, vara tillgänglig för 

barnets behov samt se och höra alla. Tränare och förälder är två starka ledande parter i barnets 

vardag som behöver samarbeta och komma överens. Det framkom att det uppstår svårighet då 

föräldrarnas åsikter kolliderar med tränarens och att tränarens roll kan undermineras på grund 

av detta.  

Att stimulera delaktighet 

I att skapa förutsättningar till ett tryggt klimat till tränaren ingår även barnets rättighet till 

delaktighet på träning. Ett exempel på detta var att gymnasterna ofta får hålla i exempelvis 

stretch, med syfte att stimulera just det egna ansvaret. Delaktighet ansågs framförallt vara 

viktigt i de fall då en gymnast inte trivs med nuvarande upplägg och att tränaren öppnar upp 

för förändring på gymnastens egna villkor. De själva får sätta ord på vad som är viktigt, vad 

som kan göras annorlunda och mer konkret vad träningen ska innehålla för bästa möjliga 

resultat: “Att ganska tidigt få in dialogen med gymnasten själv som kanske inte får styra sin 

egen träning men yttra sig kring sin egen träning” [5]. 

Hur tränaren stärker individen 

Att ge positiv feedback 

Gällande trygghet hos gymnasten framkom det hos tränarna att positiv feedback är nyckeln 

till inlärning hos unga gymnaster. Pep-talk under passens gång ansågs stärka den individuella 

prestationen. Vidare belystes att man ofta felaktigt påpekar det negativa i träningsutförandet 

och att det istället är bättre att försöka vända detta till positiv feedback. För att individen ska 
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känna sig trygg är det viktigt att lyfta det som är positivt för just den personen och att denna 

trygghet sedan går att överföra såväl på träning som i tuffare tävlingssituationer då 

prestationen bedöms. Positiv feedback är av extra stor betydelse då gymnasterna känner sig 

nere och mår dåligt och att man då måste kunna säga saker på "rätt sätt". Det beskrevs att  

tränaren ska kunna vara hård, men på ett mjukt sätt. Sammantaget är detta något många 

tränare anser som en viktig del i arbetet, men även något som kräver erfarenhet för att bli bra 

på: "Det bästa är positiv feedback. Man ska inte säga vad de gör fel, utan vad de gör rätt. Det 

försöker jag tänka på ofta när jag ger feedback. Det är inte alltid jättelätt, men jag tycker det 

har blivit bättre med åren" [2]. 

 

Att stärka självkänsla 

Betydelsen av självkänsla hos gymnasterna och hur det kan skifta mycket mellan olika 

individer framkom under intervjuerna. Vissa påtalar att de allra flesta gymnaster mår väldigt 

bra och att prestationskrav är sällsynta, medan andra upplevt att gymnasterna ibland bryter 

ihop, gråter och känner sig mycket stressade på grund av en bristande självkänsla. Tränarna 

har märkt att positiva upplevelser och vana vid till exempel tävlingssituationer sedan tidig 

ålder ökar tryggheten. Det beskrivs att låg självkänsla ofta kan bero på höga krav som ställs 

hemifrån, eller från tränare med destruktiva beteenden. Med detta menas att man behandlar 

gymnaster som presterar dåligt negativt, vilket påverkar och försämrar självkänslan. Att 

bestraffa barnen på detta sätt anses inte vara en nyckel till framgång. Man föredrar istället att 

framhäva att det viktiga inte är att vara bäst utan snarare att göra så gott man kan utan press 

från tränaren. Gymnasterna bör få känna att de har lyckats för att känna trygghet: "Det är 

väldigt viktigt att lyfta de små delarna och försöka stärka dem och få dem att känna sig 

trygga, att jag ser dem oavsett om det går bra eller dåligt. Att jag alltid kommer stå där, alltid 

vara med dem” [4]. Detta kan bestå av att tränaren låter de bra sakerna få vara bra utan att 

lägga fram vad som behöver förbättras. Det är viktigt att kunna läsa av när gymnasten 

behöver stöttning eller om det är något problem. Tränarna upplevde att peppning från 

personer i gymnastens omgivning är en viktig faktor för ett ökat självförtroende. Man drog 

som tränare slutsatsen att den psykosociala miljön är viktig att lägga fokus och tid på då det 

gynnar gymnastikutövandet i det långa loppet. 

Att öka självinsikt 

Det beskrevs att de flesta gymnaster vill bli bättre i sin prestation, men att många också vill 

vara bäst redan från början. De flesta tränare underströk att gymnastik inte bara kräver mycket 
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tid utan även hög grad av eget ansvar från gymnasten själv. För att bli bra kan man inte missa 

för många träningar, vilket kan innebära att man lätt stagnerar i sin utveckling. De allra flesta 

hade varit med om situationer då barnen främst ser drivkraft att nå målet snabbt snarare än att 

göra förbättringar i det de redan kan. Man talar om en bristande självinsikt: "Så säger vi 

såhär: Om man ska klara av att göra dubbla volter måste du klara att göra EN jättebra hög 

volt. Då måste du kunna springa fort och ha med dig armarna och allt annat” [3].  

Gemenskap inom gruppen 

Att ses utanför träningen 

Tränarna påpekade att stämningen är god i truppen då många gymnaster umgås även på 

fritiden. Tränare strävar efter att truppen ska kännas som mer än bara lagkamrater:"Än så 

länge tycker våra tjejer att det här är jätteroligt, som vi upplever det. Vi tror på att hålla ihop 

och ha en härlig grupp med gymnastik i fokus, att de även känner sig som ett kompisgäng. Vi 

försöker även göra lite andra saker emellanåt och lyssna på dem, vad är det de tycker är 

roligt?" [2]. För att skapa trygghet påtalade tränarna att man jobbar ihop laget bättre genom 

att placera gruppen i en annan miljö, utanför hallen. På träningarna grupperas gymnasterna 

ofta i samma gäng och många intar en särskild roll. Att bowla, äta middag eller fika 

tillsammans är exempel på aktiviteter som fungerat bra i trupperna och som stärker 

grupprelationen i ett annat sammanhang. På tävling ansåg tränarna det extra viktigt att ha en 

sådan bra gruppgemenskap. 

Att föra samman olika åldrar 

Inom truppgymnastik beskrevs det att man fyller på trupperna nerifrån med nya gymnaster, 

vilket innebär att åldrarna kan variera. Enligt tränarna kan detta vara problematiskt. Det kan 

vara svårt att få ihop äldre och yngre då de äldre ofta ser ner på de yngre trots likvärdig 

gymnastisk färdighetsnivå: "Sen är det vissa av de äldre som tycker de små är väldigt små. 

Det har varit ett litet problem för de inser inte att många av de små är bättre än de äldre” 

[3]. Att de yngre ibland är bättre ses därmed sällan som en drivkraft och ett positivt tillskott 

till laget för de äldre utan snarare ett hot. Pojkar upplevdes vara mer accepterande gällande 

detta medan tjejer oftare reagerade negativt. Även här poängterades en av utmaningarna för 

de flesta tränarna att få gymnasterna att inse att alla är bra tillsammans, oavsett ålder. 
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Att peppa varandra 

Det framkom att gruppgemenskapen stärks då gymnasterna peppar varandra såväl vid träning 

vid tävling. Detta leder till en positiv och bättre stämning i hela laget enligt tränarnas egna 

erfarenhet: "De är så snälla med varandra. Det funkar jättebra när vi åker iväg på tävlingar, 

de tar verkligen hand om varandra. Om någon har gjort något fel i sitt tävlingsvarv peppar 

de andra och säger att "det gör ju ingenting" och "det kan hända vem som helst". Vi upplever 

en sådan gemenskap när vi är ute på tävling. Det är helt fantastiskt” [2].  

Hur man kan bibehålla intresse 

Hitta det roliga 

Kärnan i att upprätthålla ett intresse för att fortsätta med gymnastiken uppgavs bland tränarna 

ligga i att man tycker det finns roliga inslag i träningen. Det är inte roligt att nöta samma 

moment om och igen utan det som stimulerar mest är att lära sig nytt. Tränarna försöker 

peppa sina gymnaster genom att hitta det som är roligt och att detta förhoppningsvis gör att 

fler stannar kvar inom idrotten: "För oss handlar det mycket om att hitta de småsaker som är 

kul. Jag tror att om man slutar med sin idrott när man känner sig glad inför den är det lättare 

att börja på en annan idrott eller fortsätta vara aktiv”[5]. Tränarna poängterade att det är 

lättare att behålla gymnasterna i truppen om det är flera som vill stanna. 

Träning på rätt nivå 

Att alla får träna på sin egen nivå oavsett ålder är också en faktor som bibehåller intresset. 

Enligt tränarna görs detta på träning genom indelning i stationer där varje individ utmanas 

med rätt svårighetsgrad: "När vi bygger upp en träning ska det bli anpassningsbart på allas 

nivåer, för det är inte roligt för den som inte riktigt kommit dit, att bli inkastad på de svårare 

övningarna som de inte kan. De måste fortfarande ha grunden först och främst" [2]. Tränarna 

påtalade att det är en svår balansgång mellan att göra svåra volter och att samtidigt inte gå 

fram för snabbt. Det krävs mycket övning och repetitioner innan man blir duktig och alla är 

inte det från första början. Att öva mycket och lära sig nytt för att förbättra sin individuella 

prestation konstaterades kunna vara en drivkraft för barnen.  Tränarna poängterade att det 

finns landslag men endast ett fåtal länder att tävla mot vilket kan dra ner denna motivation för 

många i truppen som vill satsa på en högre nivå. 

 

 

 



25 

 

Att vara hjälptränare 

Ett annat sätt att behålla gymnastikintresset är att erbjudas vara hjälptränare istället för att 

sluta med gymnastiken helt och hållet. Det ansågs generellt svårt att ha kvar sina egna aktiva i 

truppen när de blir äldre: "Det är det lilla dilemmat som alltid finns. Det kanske inte är rätt 

sätt att fortsätta, men vi försöker fånga upp dem när de är 13-14, de som visar mer intresse, 

att bli hjälptränare i andra grupper med yngre barn för att ha dem kvar i gymnastiken" [1]. 

Det är vanligt att föräldrar agerar tränare men det beskrevs att man hellre föredrar gymnastisk 

bakgrund och vana vid just truppgymnastik, vilket gör de egna gymnasterna bäst lämpade för 

det. De allra flesta äldre gymnaster har vid något tillfälle varit hjälptränare, men de flesta 

försvinner ut ur idrotten ganska snabbt när de tappat intresset. Av detta skäl försöker man 

arbeta mycket med att peppa de yngre gymnasterna att vara kvar, när de fortfarande är barn 

och tycker det är roligt. 

Att skapa träningsglädje 

Viktigast är att ha kul 

I intervjuerna betonades vikten av utmaningar, dedikerad övning och eget ansvar. Dock 

framhävde tränarna att det allra viktigaste med barngymnastik är att ha kul. Gymnasterna 

måste träna regelbundet för att bli bättre men det ska samtidigt vara okej att missa ett 

träningspass. Att förflytta fokus från prestationen ökar chanserna att avsluta sin idrott med en 

positiv känsla, enligt tränarna. Det framkom tydligt att krav på elitsatsning inte bör förmedlas 

i ung ålder utan träning ska kunna ske upp till minst 13 års ålder utan press. Enligt tränarna är 

det svårt att diskutera motivation med de allra yngsta. Utifrån samtal om vad gymnasterna 

istället tycker är roligt detta kan tränarna utforma träningen så att den dels utmanar fysiska  

färdigheter men även sker under positiva och glädjefyllda förhållanden: "Man måste inte ta 

det på stort allvar alla gånger. Man ska tycka att det är roligt, det är viktigast. Man ska inte 

bara vara tävlingsmänniska utan man ska ha kul med sina kompisar och känna att sporten 

ger en glädje" [3]. 

Lektävlingar 

Gemensamt för tränarna var att de arbetar med så kallade lektävlingar under träning för att 

förbereda gymnasterna för den pressade tävlingssituationen. Gymnasterna tränas i sina 

grupprelationer, gemenskap och uppmuntras till glädje och kreativitet då de får fria händer att 

utforma sitt tävlingsprogram: "Vi jobbar mycket med att göra lektävlingar på träning, man 

kan dela in dem i lag. De själva får bestämma vilka varv de ska köra, vilken musik de ska ha, 
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lagnamn, håruppsättning osv, så att de får äga. Då bedömer vi inte svårighet utan målet är 

bara att alla ska köra och alla ska stå" [5]. Tränarna har sett stora fördelar med detta då 

lektävlingar inte enbart förbereder gymnasterna inför tävlingsmomentet utan stärker även 

individen i laget då varje person är lika viktig. Detta innebär att ett misslyckande under en 

lektävling sätter gymnasternas förmåga att stötta varandra på prov, men under lugnare 

omständigheter än riktig tävling. Tränarnas erfarenhet var att vissa reagerar negativt vid 

misslyckande och andra är bra på att peppa varandra. Om en gymnast ramlar eller inte klarar 

av varvet ska man framföra i gruppen att det inte är hela världen och att det kan hända vem 

som helst. Detta är en strategi som tränarna upplevde fungerar bra i deras enskilda trupper.  

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Tränares erfarenheter avseende fysiska skador och skadeprevention 

De tränare som intervjuades uttryckte sig ha erfarenhet av fysiska skador av olika patogenes, 

både traumatiska- och överbelastningsskador. En svårighet i detta var att bedöma smärta och 

allvaret när en skada uppstått. Tränarna använder sig av strategier som att ta hjälp av mer 

erfarna inom området, däribland tränarkollegor, samarbete med fysioterapeuter i föreningen 

eller kunniga föräldrar. Tränarna arbetar till viss del med skadeprevention genom att stärka 

stärka hela kroppen samt arbeta med specifika skadeförebyggande styrke- och 

stabiliseringsövningar i träningen. Tränarna ska även veta vad gymnasten klarar av och ha ett 

strategiskt upplägg av momenten under ett träningspass. Varje gymnast ska få träna på 

individuell nivå för att förhindra skada på både kort och lång sikt. Det framkom som 

utmanande att bemöta och hantera barns förståelse av skador, men att uppmuntra till 

delaktighet trots en skada är viktigt. Hur skadehantering sker berodde på tränarnas personliga 

erfarenheter, men de upplevde en bristande medicinsk kunskap. Det framkom en önskan om 

riktlinjer för hur träning ska bedrivas och hur skador ska hanteras, samt ett ökat 

föreningsintitiativ kring sjukvårdsutrustning. Samarbete med fysioterapeut visade sig vara ett 

gemensamt behov hos tränarna. Vidare fanns en ovisshet hos tränarna i vad de förväntas 

kunna om skador i sin tränarroll då de inte har medicinsk utbildning. 

Tränarens erfarenheter avseende psykosociala faktorers betydelse i träning 

Gemensamt var att tränaren ska främja en positivt inriktad träningsmiljö för att ge 

gymnasterna bästa möjliga förutsättningar till trivsel och framgång i sin idrott. Tränarna måste 
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agera förebilder tillsammans med föräldrarna och bidra med ett öppet klimat och dialog 

där lyhördhet och förståelse väger tungt. Denna förebild ska sprida positivitet, vara rättvis och 

värna om varje enskild gymnasts behov, utveckling och delaktighet i sin träning. Tränaren ska 

stärka individen och skapa trygghet genom positiv feedback och att stärka självkänslan. 

Tränare måste även hantera bristande självinsikt hos gymnasterna och främja gemenskap i 

truppen. Detta görs genom att bygga relationer utanför hallen, peppa varandra och skapa en 

positiv stämning. Att utmanas på rätt nivå och framhäva träningsglädje framför prestation 

framkom vara viktigt för att individen ska vilja fortsätta med sin idrott.  

Resultatdiskussion 

Ett syfte med denna studie var att undersöka tränares erfarenheter avseende skadeprevention 

och rehabilitering inom truppgymnastiken. Det finns idag begränsad evidens för hur man 

arbetar med yngre åldersgrupper och hur kunskapen följs upp hos tränarna (2, 3, 17). Tidigare 

studier är gjorda på gymnaster på elitnivå, vilket är svårt att jämföra med barn på en lägre 

nivå. Resultat från forskning överensstämmer med den verklighet som fångats av tränarna i 

intervjuerna. I en studie av Lundin (5) påpekas vikten av att träningen ska innehålla de 

moment som krävs för att kunna möta de ökade kraven. Gymnastik har visat sig ge 

skadeproblem vid elitträning i ung ålder vilket gör att rehabilitering är en stor del i sporten 

och tränarens kompetens och kunskap kring detta är viktig på högre nivåer (5). Dock gäller 

inte nödvändigtvis samma krav på tränare som har en trupp som inte är elitsatsande och där 

barnen fortfarande är unga. 

I enlighet med studien av Harringe et al. (2) så inträffar skadorna ofta i samband med fall, 

landning och i översträckta lägen i volter vilket överensstämmer med tränarnas erfarenheter. 

Grapton et al. (8) skriver i en studie om flertalet skador som kan förekomma i både övre och 

nedre extremitet, som även det stämmer överens med de skador som tränarna lyfte fram vara 

de allra vanligaste.   

Något som var gemensamt hos tränarna är den upplevda kunskapsbristen vad gäller hantering 

av skador och hur man arbetar med skadeprevention. I boken Nya Motions- och idrottsskador 

och deras rehabilitering (6) beskrivs orsakerna till överbelastningsskador, däribland 

ofullständig rehabilitering eller för snabb stregring efter en tidigare skada. Tränarnas 

erfarenheter var att det är svårt att ha tydliga riktlinjer för återgång till träning och att 

kunskapen om individanpassad stegrad träning är bristande. Frågan är dock hur ingående 

kunskaper en tränare inom truppgymnastik för barn 8-12 år bör ha kring detta. Man kan även 
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reflektera kring hur det kommer sig att det finns en upplevd kunskapsbrist. Det framgår att 

tränarna genom ökad kunskap tror sig kunna underlätta träningen och önskar att föreningarna 

ska vara mer engagerade i dessa frågor. Tränarna beskrev att man inte kan arbeta med 

skadeprevention om man inte har de rätta kunskaperna. Man kan därmed tänka sig att 

tillhandahållande av sådan skulle möjliggöra en ökad implementering av skadeprevention i 

träningsupplägget. Det finns riktlinjer för hur en tränare ska leda träning för barn enligt 

Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet, men inte avseende konkret upplägg och 

innehåll med fokus på skadeförebyggande arbete (10, 11). 

I en studie (9) gjord på truppgymnaster framkom det att ett specifikt träningsprogram för 

segmentell stabilisering kan skydda ländryggen och i en annan studie (2) nämner man att 

plyometrisk träning minskar skaderisken. Som tränare inom truppgymnastik har man 

emellertid inte alltid dessa kunskaper och då kan det vara svårt att lägga upp ett träningspass  

med skadeförebyggande inslag. Det högsta utbildningssteget i tumbling innefattar teoretisk 

kunskap om skadeprevention (13). Ingen av informanterna hade dock den högsta 

tränarutbildningen och har därför inte haft möjlighet att tillgodose sig denna kunskap vilket 

kan vara en del i den upplevda bristande kunskapen inom skadeprevention. Tränarna ansåg att 

de vet hur man ska gå tillväga för att behandla en lättare skada omgående, till exempel en 

fotledsstukning som behandlas med kompression, kyla, vila och högläge (6) vilket oftast 

ansågs vara tillräckliga kunskaper. Detta är något som tränarna har lärt sig på sin utbildning 

och som de alltid har resurser och upplever sig ha god rutin för.   

I Gymnastikförbundets uppsatta krav för tränare nämns inget om att besitta medicinska 

kunskaper (11), vilket tränarna ändå upplever att de behöver ha. Tränarna upplever ett outtalat 

krav på kunskaper som behövs i praktiken men som inte efterfrågas i teorin. Detta skulle 

kunna röra sig om bristande resurser i föreningarna alternativt att man avsiktligt inte vill lägga 

detta ansvar på tränare. Att tränarna påtalade osäkerhet kring vilka kunskaper som egentligen 

ska ingå i rollen som tränare skulle kunna förklaras av att de byggt upp kunskapskravet själva. 

Dock kan man inte bortse från det faktum att det upplevda behovet av ökad kunskap var 

gemensamt bland tränarna. 

Ett annat syfte med vår studie var att undersöka vilka erfarenheter verksamma tränare i 

truppgymnastik för barn har av att främja en stimulerande och motiverande träningsmiljö och 

vilka psykosociala faktorer som är betydelsefulla. Riksidrottsförbundets och 

Gymnastikförbundets riktlinjer eftersträvar att unga genom sitt idrottsutövande ska uppnå 

utveckling på tränarens ansvar (10, 11). Varje individ ska ha möjlighet att lära sig de 
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färdigheter som krävs samt vilja fortsätta träna på längre sikt. Tränarna upplevde ett stort 

ansvar då de genom sitt eget agerande kan påverka gymnastens upplevelse av idrotten, såväl 

positivt som negativt. De faktorer som tränarna betonade som viktiga hade god 

överensstämmelse med riktlinjerna (10, 11) Tränaren ska ha en positiv attityd och främja god 

stämning i gruppen. Positivitet ska finnas hos gymnasten själv i form av träningsglädje, en 

stark självkänsla och god tilltro till sin egen förmåga. Man har i studier talat om att det sociala 

inflytandet i sin helhet är viktigt när det kommer till ett bibehållet intresse och motivation för 

sin sport (20). Ju yngre barnen är, desto mer mottagliga är de för omgivningens beteende och 

attityder vilket visade sig vara av största relevans (20). Det finns vetenskaplig evidens för att 

tilltron till den egna förmågan att klara av en aktivitet påverkas av lyckade försök och positiv 

erfarenhet men framförallt av den respons man får från andra, i synnerhet personer man ser 

som förebilder (21). Tränarna själva framhävde under intervjuerna att stöd från vuxna 

förebilder, i detta fall tränaren och föräldrarna, är extra viktiga komponenter i barnets 

träningsvardag. Tränarna använde sig av positiv feedback och framhävde det som är roligt för 

att stärka gymnasternas trivsel i sin idrott. Studier har tidigare påvisat att just positiv feedback 

och uppmuntran har god inverkan på motivation och träningsglädje (21). Effekterna av positiv 

feedback kan även förklaras med hjälp av inlärningsteori. I boken "Beteendeanalys steg för 

steg" (26) beskrivs operant inlärning som förhållandet mellan beteende och miljö där 

konsekvenser av ett handlande styr framtida beteende. Begreppet positiv förstärkning innebär 

att något tillkommer efter utfört beteende och som ökar sannolikheten för att beteendet 

upprepas. Positiv feedback från tränarna är ett exempel på hur inlärning sker genom positiv 

förstärkning i träningssammanhang. Genom positiv respons från tränaren efter en väl 

genomförd övning kommer gymnasten sannolikt motiveras till att göra på samma sätt nästa 

gång, med ökad tilltro till förmåga och självförtroende (26). 

Nyckeln till ett bibehållet intresse för fortsatt träning beskrevs i intervjuerna även som att 

utmanas på en lagom nivå i sin träning. Detta är i linje med de mer specifika riktlinjerna från 

Gymnastikförbundet som säger att gymnastik i tidig ålder ska vara lekfull i första hand (11).  

Riktlinjerna från Riksidrottsförbundet förespråkar en social utveckling avseende kamratskap 

och hänsyn till andra, en strävan som återfanns tydligt även hos tränarna. Enligt dem går 

truppens prestation och framgång hand i hand med en god gruppdynamik vilket förklarar 

deras vilja arbeta med en ökad gemenskap och relationer utanför hallen. I riktlinjerna från 

Gymnastikförbundet påtalar man att alla bör inkluderas vid tävling och att man inte ska lägga 

stort fokus vid prestation (9). Detta framhöll tränarna som viktigt när man ska stärka en 
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grupps vilja att fortsätta träna tillsammans på rättvisa och trygga villkor. Vidare kan man i 

riktlinjerna utläsa att tränaren bör se till att idrottaren är delaktig och tar ansvar för sin egen 

träning (10). I intervjuerna framkom det att flera tränare arbetade med gymnastens delaktighet 

i form av att gymnasten får ge synpunkter på sin träning och möjlighet att själva hålla i 

träningsmoment. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ design lämpade sig bäst för denna studie då frågeställningarna efterfrågar 

personliga erfarenheter och upplevelser. En styrka är att författarna båda var närvarande och 

turades om att utföra intervjuerna. På detta sätt säkerställdes att alla frågor ställs på liknande 

sätt och att intervjun behåller sitt fokus. För att främja subjektivitet önskar man att 

informanterna inte blir styrda och påverkade i sina svar. Intervjuguiden som användes 

baserades visserligen på öppna frågor vilket är en styrka då det finns möjlighet till stor 

variation i svaren. Däremot kan de områden som frågorna berör påverka svaren vilket kan ses 

som en svaghet. Om frågorna är inriktade på arbetet med exempelvis skadeprevention kan det 

tolkas som att tränarna förväntas ha de kunskaperna, fast syftet med frågan är att undersöka 

huruvida de har det eller inte. En annan svaghet är att studien baseras på enbart fem 

informanter som är fördelade på ett relativt litet geografiskt område. Fler informanter i 

kombination med en större spridning i landet hade kunnat medföra ett rikare material då fler 

erfarenheter hade framkommit. Resultatet bygger på fem erfarna tränares erfarenheter, från tre 

stora gymnastikföreningar med liknande verksamheter. Dock är en av tränarna för tillfället 

tränare för 13-15-åringar vilket hamnar utanför inklusionkriteteriet. Detta kan ses som en 

svaghet men eftersom att tränaren baserade sin svar på tidigare erfarenhet med samma trupp 

bedömdes svaren vara relevanta och pålitliga. Gällande överförbarhet kan man kan tänka sig 

att resultaten skulle kunna appliceras på liknande truppgymnastikföreningars tränare avseende 

typiskt skadepanorama och hur man arbetar skadepreventivt. Denna studie presenterade även 

psykosociala faktorers betydelse i träning och hur man som tränare ska förhålla sig till 

idrottande barn generellt vilket kan tillämpas inom betydligt fler idrotter, inte enbart 

truppgymnastik. 

Klinisk betydelse 

Vår studie visade att tränares erfarenheter om hur man bäst främjar en god psykosocial 

träningsmiljö inom truppgymnastik överensstämmer med rådande evidens och riktlinjer. De 

som är engagerade inom barnidrott bör därför fortsätta uppmuntra att träning i unga år ska 
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vara positivt inriktad och präglad av ren träningsglädje i trygga former. Avseende fysiska 

skador och skadeprevention inom truppgymnastik framkom det upplevda kunskapsbrister hos 

tränarna. En aspekt som därmed är viktig att beakta är vilken kunskap som tränare i själva 

verket besitter och hur det följs upp. Om man på sina utbildningar har lärt sig om skador, 

prevention och rehabilitering men trots detta upplever kunskapsbrist kan det vara bra att se 

över detta. Detta skulle kunna göras dels på förbundsnivå, men även på föreningsnivå. 

Svenska Gymnastikförbundets utbildningar kan gynnas av en omstrukturering så att de 

teoretiska och praktiska moment som rör området skador tydligare avspeglar det behov som 

finns i praktiken. Man kan även se över hur man kan göra innehållet bättre, konkretare och 

lättare att lära in. Exempel på sådant som tränarna i intervjuerna efterfrågade är 

skadeförebyggande övningar, specifik och anpassad styrka för gymnaster och hur man 

pedagogiskt lär ut detta. 

Då tränarna önskar ett ökat föreningsintiativ skulle ett sådant engagemang gynna på flera 

plan. Det kan medföra ett ökat välmående hos gymnasterna, att tränarna blir säkrare och 

effektivare i sitt arbete och att gymnastikföreningen därmed blir mer framgångsrik. Exempel 

på detta skulle kunna vara att inom föreningen arbeta med olika fallbeskrivningar inom 

skador, kunna reflektera och skapa diskussioner tränare emellan. Att ta hjälp av andra kunniga 

beskrevs i intervjuerna vara betydelsefullt och skulle därmed kunna utnyttjas i större 

utsträckning. Utöver att skapa förutsättningar för diskussion och kunskapsutbyte mellan 

tränarna har föreningen möjlighet att tillhandahålla utrustning som tränarna önskar ha för att 

bedriva en trygg och säker träning. 

Resultatet är även av stor relevans för fysioterapeuter då professionen besitter en unik 

kombination av kunskap. Inte enbart kring hur man förebygger och behandlar 

rörelserelaterade besvär och skador utan även hur man bemöter människor ur en 

beteendemedicinsk synpunkt. I de föreningar där man engagerat fysioterapeuter upplevde 

tränarna att arbetet med skador blev effektivare och tryggare genom denna samverkan i 

hallen. Fysioterapeuter fyller den kunskapslucka och inspiration kring träning som tränarna 

upplever att de saknar. Tränarna får genom detta praktisk erfarenhet att använda sig av i 

träningssammanhang vilket är positivt för deras egna lärande och för att gymnasterna ska 

kunna delta på bästa möjliga sätt trots skada. En fysioterapeut skulle en gång i veckan kunna 

vara på plats i hallen för konsultera tränaren. Fysioterapeuten kan svara på funderingar som 

uppkommit kring skador och träning, vid behov göra individuella riskbedömningar i 

skadepreventivt syfte samt komma med förslag på rehabilitering vid skador som redan skett. 
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Då tränarna påtalade en utmaning såväl i att bedöma allvaret i och förklara en skada för ett 

barn har fysioterapeuten med sin medicinska kunnighet förutsättningar att öka medvetenhet 

och förståelse hos barnen. I och med en ökad utbildning för tränare och ett införande av 

regelbunden kontakt med fysioterapeut kan resultaten indirekt vara av nytta för gymnasterna. 

Detta i form av färre skador samt en god och trygg träningsmiljö.  

Ett problem som beskrevs hos tränarna avseende samarbete med fysioterapeut var att det trots 

ett konstaterat behov, är en fråga om begränsade resurser. På samhällelig nivå skulle man 

därför kunna dra nytta av specialiserade kunskaper om skador från fysioterapeutstudenter. Att 

dessa kommer till träning för fysioterapeutisk rådgivning, bedömningar och åtgärder skulle 

kunna vara ett givande och lärorikt moment i utbildningssyfte för studenterna. Att som 

student öva sina praktiska kunskaper i klinik och verksamhet är stimulerande för inlärningen. 

Detta vore framförallt gynnsamt för gymnaster och tränare, i de fall då en ordinarie 

fysioterapeut är resurskrävande.  

Möjligheterna att genom denna studies resultat skapa handling från idéer är stora. Innan man 

kan påbörja en förändring på förenings- eller förbundsnivå krävs det däremot i första hand att 

det aktuella kunskapsläget bland dagens tränare i truppgymnastik för barn uppmärksammas. 

Vår förhoppning är att resultatet från denna studie medför en sådan upplysning. Framtida 

forskning kan bygga vidare på detta genom att undersöka vilken inverkan en intervention i 

form av utbildning av tränare har på deras upplevda kunskaper inom skador, skadeprevention 

och rehabilitering. Avseende den psykosociala träningsmiljön skulle en kvalitativ studie 

kunna genomföras för att undersöka gymnasters erfarenheter och upplevelser.  

KONKLUSION 

Tränarna har erfarenhet av skador inom truppgymnastik, däremot lite erfarenhet kring hur 

man förebygger och rehabiliterar dessa utöver ett akut omhändertagande. Potentiella åtgärder 

skulle vara ökad utbildning inom skador för tränare via Svenska Gymnastikförbundet, ökat 

ansvarstagande från föreningarna samt samarbete och regelbunden konsultation från 

fysioterapeut. Träning för unga truppgymnaster stämmer väl överens med vad som 

förespråkas i riktlinjerna från idrottsförbunden. Tränare anser att faktorer relaterade till en 

positiv och trygg social miljö väger tungt, vilket i sin tur har stöd i dagens forskning. Detta 

innebär att det är eftersträvansvärt att bibehålla detta arbetssätt.  
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BILAGA 1  

Intervjuguide 
 
Intervjun kommer att inledas med en muntlig information om studien. Intervjun är  

semistrukturerad vilket innebär att den följer guiden nedan med rum för följdfrågor. 

Samtalet kommer spelas in och beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjun inleds med 

bakgrundsfrågor som sedan går över till frågor kring det fysiska och psykosociala kring 

träning. Deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

 

 Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i den här åldern? Berätta vad du 

tycker är roligt respektive utmanande. 

 Berätta hur du lägger upp träningen för barnen och hur du inleder träningspasset.   

 Gymnastik anses vara en påfrestande idrott av flera skäl. Har du erfarenhet av skador 

bland dina gymnaster? Om ja, vilka? Hur arbetar ni med dessa? 

 Beskriv vilka rutiner som finns om någon skulle skada sig under träning eller tävling? 

 Hur motiverar man unga att vilja fortsätta med sin idrott in i vuxen ålder? 

 Berätta hur du kan påverka dina aktivas självförtroende och självkänsla? 

 Har du erfarenhet av prestationskrav hos gymnasterna? Om ja, på vilket sätt arbetar ni 

med det? 

 Hur kan man främja gemenskap i truppen? 

 Finns det kunskaper du som ledare känner att du saknar? 

 Hur vill du att man arbetar med skadeprevention i framtiden inom truppgymnastik? 

  Finns det något som du anser skulle kunna förbättras inom truppgymnastik för barn? 

 Finns det något du vill tillägga eller fråga om? 
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BILAGA 2  

Informationsbrev till föreningsansvarig 

 

Härmed efterfrågas ett samtycke för föreningens ledare att medverka i en intervjustudie för ledare 

inom truppgymnastik för barn i åldern 8-12 år. 

 

Vi är två studenter på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet som ska göra ett 

examensarbete kring gymnastikledares erfarenheter av skadeprevention och om det finns behov av 

fysioterapeutiska insatser. Vi vill även fånga upp hur man på bästa sätt främjar en stimulerande och 

motiverande träningsmiljö för barn som tränar truppgymnastik, enligt ledarnas personliga erfarenhet.  

Resultatet från intervjun kommer att sammanställas och presenteras i en examensuppsats på 

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Studiematerialet tillhör Fysioterapeutprogrammet 

och institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.   

Vi har ej för avsikt att publicera materialet utanför programmet. Innehållet i intervjuerna kommer att 

analyseras och presenteras i ett examensarbete, men inga personuppgifter, ort eller 

föreningstillhörighet kommer att redovisas.  

 

Kontaktuppgifter 

 

Malin Emilsson 

Telefonnr: 073-7199089 

Mail: mallanemilsson@icloud.com 

Adress: Tunvägen 4b 76162 Norrtälje 

 

Emilia Kammerfors 

Telefonnr: 070-8192404 

Mail: emiliakammerfors@hotmail.com 

Adress: Torkelsgatan 16B 75329 Uppsala

 

Ansvarig handledare 

Christina Emilson 

Universitetsadjunkt, Fysioterapeutprogrammet 

Inst för neurovetenskap 

Uppsala Universitet 

Telefonnr: 073-583 0686 

Mail: christina.emilson@neuro

mailto:mallanemilsson@icloud.com
mailto:emiliakammerfors@hotmail.com
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BILAGA 3  

Informationsbrev om deltagande i intervjustudie 
 

Härmed tillfrågas du att medverka i en intervjustudie för ledare inom truppgymnatik för barn i 

åldern 8-12år.  

 

Vi är två studenter på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet som ska göra ett 

examensarbete kring gymnastikledares erfarenhet av skadeprevention och om det finns behov av 

fysioterapeutiska insatser. Vi vill även fånga upp hur man på bästa sätt främjar en stimulerande och 

motiverande träningsmiljö för barn som tränar truppgymnastik, enligt din personliga erfarenhet. 

Resultatet från intervjun kommer att sammanställas och presenteras i en examensuppsats på 

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.  

Samtalet kommer spelas in och beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjun inleds med bakgrundsfrågor 

som sedan går över till mer specifika frågor kring ämnet. Tid och plats för intervju sker efter 

överenskommelse. Studiematerialet tillhör Fysioterapeutprogrammet och institutionen för 

neurovetenskap vid Uppsala universitet. Vi har ej för avsikt att publicera materialet utanför 

programmet.  

 

-Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta inspelning eller 

deltagande utan närmare motivering.  

-Innehållet i intervjuerna kommer att analyseras och presenteras i ett examensarbete, men inga 

personuppgifter, ort eller föreningstillhörighet kommer att redovisas.  

 

Kontaktuppgifter  

Malin Emilsson 

Telefonnr: 073-7199089 

Mail: mallanemilsson@icloud.com 

Adress: Tunvägen 4b 76162 Norrtälje 

 

 

Ansvarig handledare 

Christina Emilson 

Universitetsadjunkt, Fysioterapeutprogrammet 

Inst för neurovetenskap 

Uppsala Universitet 

Telefonnr: 073-583 0686 

Mail: christina.emilson@neuro.uu.se 

 

 

 

 

Emilia Kammerfors 

Telefonnr: 070-8192404 

Mail: emiliakammerfors@hotmail.com 

Adress: Torkelsgatan 16B 7532 

 

 

 

 

mailto:mallanemilsson@icloud.com
mailto:emiliakammerfors@hotmail.com
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