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Sammanfattning 

 

Bakgrund/problemformulering: Tankar och känslor kring träning och kost bland 

elitidrottande ungdomar är något som tidigare undersökts i begränsad utsträckning. Därför 

finns det anledning att ta reda på ungdomarnas egna uppfattningar och erfarenheter inom 

området. 

 

Syfte: Att undersöka hur idrottsaktiva ungdomar som tränar eller tävlar på elitnivå, eller för 

att nå elitnivå, tänker och känner kring träning och träningsvanor samt kring kost och 

kostvanor. 

 

Metod och design: För denna studie användes kvalitativ metod med deskriptiv design. Data 

insamlades genom semi-strukturerade intervjuer med fem elitidrottande ungdomar. Kvalitativ 

innehållsanalys tillämpades. 

 

Resultatsammanfattning: Träning var en central del i livet. Starka motivationsfaktorer var 

den inre drivkraften och träningskompisarna. Skador, sjukdom och andra motgångar 

påverkade idrottarna negativt. Idrottarna planerade sina måltider för att maximera prestationen.  

Medvetenheten kring kostens påverkan var hög, likaså kunskapen kring livsmedlen. Mat 

väckte både positiva och negativa känslor. Omgivningen visades ha betydande roll för 

idrottarna. 

 

Slutsats: Deltagarna i studien var motiverade, målinriktade samt medvetna om sina tränings- 

och kostvanor. Flera uppgav att det var svårt att lyssna på kroppen, framförallt vid skada eller 

sjukdom. Vidare forskning, i större skala, är nödvändigt för ökad kunskap inom området. 

 

Key words: elite athlete, adolescent, nutrition, exercise 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Background: What elite athlete adolescents think and feel about exercise and nutrition is 

vaguely examined, why there is reason to investigate the experiences and perceptions among 

these individuals. 

 

Purpose: To investigate the thoughts and feelings about exercise and nutrition among a group 

of elite athlete adolescents. 

 

Methods and design: A qualitative descriptive design was used for this study. Through semi-

structured interviews with five elite athlete adolescents, data was obtained. A qualitative 

content analysis was used. 

 

Results: Exercise was central in the athletes’ lives. The biggest driving force was the 

motivation that came from themselves and their team-mates. Injuries, illness and other 

obstacles affected the athletes negatively. The athletes planned their meals to maximize the 

performance. The awareness of the importance of nutrition for performance was high, also the 

knowledge. Both positive and negative feelings were associated with food. The surroundings 

played an important role for the athletes.   

 

Conclusion: The participants of this study were motivated, determined and aware of their 

training habits and diet. It was hard to listen to the body, especially when injured or sick. 

More studies, in larger scale, are necessary to gain further knowledge in the field. 

 

Key words: elite athlete, adolescent, nutrition, exercise 
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BAKGRUND 

Elitidrott  

”I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I 

breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och 

tävlingsresultat ofta tjänar som sporre (1).” Det övergripande syftet med idrott i Sverige har 

sin utgångspunkt i idrottens värdegrund, vilken bygger på fyra hörnstenar: glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel (2). Att idrotta 

har många positiva effekter för individen. Bland annat är idrottsaktiva ungdomar friskare och 

begår färre brott. Förutom god påverkan på den fysiska hälsan (3) kan fysisk aktivitet även 

bidra till att minska risken för depression (4) samt öka det sociala utbytet (5).  

 

Definition 

Att definiera begreppet elitidrott har visats sig inte vara helt enkelt. Tävlande på högsta 

internationella och nationella seniornivå bedöms omfattas av begreppet “elitidrottare”, enligt 

Riksidrottsförbundet. vissa. De påpekar dock komplexiteten i begreppet och att en entydig, 

enkel definition i det närmsta är omöjlig att utforma (6). 

 

Definitionen av elitidrott skiljer sig något mellan olika regioner i Sverige. I Småland 

definieras exempelvis elitidrott som “att föreningen eller den aktive befinner sig på nationell 

eller internationell nivå (högsta eller näst högsta divisionen/serien inom respektive idrott)” (7). 

I Uppsala definieras begreppet som en individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell 

mästerskapsnivå och /eller i landslag eller elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta 

nationella serierna (8). 

 

I denna uppsats används begreppet elitidrottare om en person som utövar individuell idrott 

eller lagidrott på högsta eller näst högsta nivå i Sverige eller världen. Det används också om 

idrottare som tillhör en förening med uttalad elitsatsning, som tränar och tävlar för att nå 

högsta nationella och/eller internationella nivå på sikt. 
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Träning och framgångsfaktorer 

Forskning visar att motivation är en av de starkaste drivkrafterna för att utvecklas. Den är som 

mest framgångsrik när idrottaren är styrd inifrån och motiverar sig själv. Den inre 

motivationens betydelse i idrottsutövandet har flera studier belyst (9–13).  

 

Olika typer av motivation har definierats; inre, yttre samt amotivation. Inre motivation är den 

som kommer ur glädjen och tillfredsställelsen av själva utförandet och deltagandet i 

aktiviteten. Den grundar sig i glädjen av att lära sig, att se framsteg och känslan av att känna 

sig stimulerad. Yttre motivation innebär att deltagande i en aktivitet endast sker för att ge 

någon annan belöning, exempelvis att gå på en träning trots avsaknad av lust och vilja. 

Känslan av att det är något som kommer gynna en i ett senare skede är det som får en att gå 

dit ändå. Amotivation är motsatsen till motivation och innebär således brist på motivation (14). 

 

Att träna mycket och målinriktat är en förutsättning för att nå elitnivå. Dock är det inte helt 

klart exakt hur mycket träning som krävs, troligtvis för att det finns en hel del andra faktorer 

som också är av stor betydelse (15). Det finns de som menar att det är nödvändigt att träna 

mycket i låg ålder för att ha en chans att konkurrera på toppnivå senare i livet. Vissa menar att 

det i princip krävs minst 10 000 timmar av målinriktad träning för att ens ha en chans att nå 

internationell toppnivå (16). Översatt i antal år menas det att 10 000 timmar motsvarar 

ungefär 10-15 år (17). 

 

Vad gäller genernas påverkan på den idrottsliga framgången, finns det en del som talar för att 

de har betydelse. I en studie där alla deltagare tränade lika mycket, på samma intensitet och 

hade samma utgångspunkt vad gällde erfarenhet av träning, ökade de olika mycket i 

muskelstyrka (18). En review-artikel visar på samma konklusion. Här menar författarna att en 

elitidrottares prestation beror på flera faktorer i kombination. Författarna kommer dock fram 

till, att trots att exempelvis miljö och noga planerad träning är faktorer som är kritiska för 

idrottslig framgång, så kan inte dessa faktorer ensamt skapa en elitidrottare. De hävdar att det 

snarare är den genetiska uppsättningen som bestämmer den individuella framgången, och att 

träning kan beskrivas som den process som frigör den genetiska potentialen (19). 
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Ungdomar och träning 

I en nationell sammanställning av hur mycket ungdomar rekommenderas träna inom olika 

idrotter, visades det att många förbund är försiktiga med att ange rekommendationer i form av 

timmar. En del förbund menar att utövarna ska träna “så mycket som möjligt” medan andra 

har mer specifika riktlinjer. Flera av förbunden är restriktiva med att rekommendera stora 

mängder träning för utövare under 15-17 år. Generellt sett kan det dock sägas att det ställs 

betydligt högre krav på utövarna från 16-17 års ålder än vad det ställs på de yngre. Synen på 

talangutveckling kan sammanfattas med att det anses finnas något medfött som kan kallas 

talang, men att denna troligtvis inte är av stor betydelse i idrottsutövandet. Det är vidare svårt 

att förutse vilka utövare som har förutsättningar för att lyckas och troligtvis ännu svårare att 

veta vilka som faktiskt kommer att ha tålamodet att träna så mycket som det krävs (15). 

Svårigheterna med att identifiera talang i ung ålder finns det stöd för i forskning (20). 

 

Träning och risker 

Det har visats att drygt en av tre elitidrottare tränar trots skada eller sjukdom. Dessutom är 

nästan hälften av alla hälsoproblem (49%) överbelastningsrelaterade besvär (21). Vidare har 

det visats att nästan 10% av idrottare mellan 13-18 år lider av minst en sjukdom eller skada 

(22). 

 

Att träna med sjukdom är inte riskfritt. Enligt riktlinjer som finns bör intensiv träning under 

pågående förkylning företas med försiktighet. Är symtomen av mer systemisk karaktär, såsom 

feber och muskelvärk, bör inte intensiv träning återupptas förrän efter två till fyra veckor. 

Generellt är träning mer acceptabelt om symtomen håller sig från nacken och uppåt, alltså 

exempelvis huvudvärk och snuva, samt om träningen utförs med måttlig intensitet (23).  

 

Det finns studier som talar för att tidig specialiserad hård träning ökar risken för 

överbelastningsskador hos idrottande ungdomar (24–27). De ungdomar som utövar lagidrott 

har visats löpa något större risk för att drabbas av skada jämfört med unga utövare av 

individuella idrotter (28). Studier visar även att de som tränar över sex timmar i veckan 

behöver uppsöka sjukvård fem gånger oftare än de som tränar mindre än sex timmar i veckan 

(29). 
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2014 publicerades en omfattande rapport om överbelastningsskador inom ungdomsidrott. 

Några av de viktigaste slutsatserna i denna var att överbelastningsskador är underrapporterade 

i dagens litteratur på grund av att dessa ofta definieras som utebliven träning eller tävling. En 

annan viktig aspekt är att tidigt specialisera träningen inte en garanti för framtida framgångar. 

Det kan öka risken för överbelastningsskador och utbrändhet. Dock kan det vara fördelaktigt 

att börja med specialisering inom idrotter som gymnastik, simning och konståkning (21). 

 

Den forskning som finns på området psykisk ohälsa och elitidrott talar för att denna grupp är i 

riskzonen för en stor mängd typer av mentala problem. Dessa problem kan dels vara 

relaterade till själva idrottsutövningen, såsom skador, överträningssyndrom och utbrändhet, 

men också andra faktorer. Elitidrottare löper även större risk för att drabbas av oro och 

depression jämfört med den generella befolkningen (30). Utbrändhet bland elitidrottare är 

något som det gjorts alltfler studier på. Elitidrottarna utsätts huvudsakligen för tre stresskällor; 

fysisk stress, psykisk stress och social stress. Fysisk stress beror ofta på överträning och 

betraktas ofta som orsaken till att kroppen inte svarar på träning som förväntat samt orsaken 

till underprestation (31). Potentiella stressutlösande faktorer kan också vara när förväntningar 

inte överensstämmer med prestation, hur ens framgångar bemöts, strävan efter perfektion 

samt stressorer i/från omgivningen; hemmet, vänskapskretsen, tränare samt andra tävlande 

(32,33). Även psykosociala faktorer har stor betydelse för prestationen. Krävande situationer i 

livet, som problem i skolan, dysfunktionella relationer och sociala konflikter kan komma att 

påverka elitidrottarens förmåga att tillgodogöra sig träning och därmed försämra prestationen 

(31). En studie har visat att 37% av svenska elitidrottande gymnasieungdomar minst en gång 

har känt sig slutkörda (34).  

 

Det är sällan enbart fysisk träning som leder till överträningsproblematik, utan det sker när 

den totala mängden stress överstiger utövarens förmåga att hantera den. Denna stress kan 

bidra till trötthet som alltså inte enbart beror på fysisk utmattning, och således på sikt leda till 

utbrändhet (32).  
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Kost och elitidrott 

Rekommendationer 

Då elitträning innebär flera timmars träning per vecka innebär det att det är otroligt viktigt för 

idrottarna att säkerställa energibehovet och kompensera för vätskeförlusterna. Detta för att 

inte få näringsbrist eller bryta ned kroppen. Det är rekommenderat att 50-65% av 

energiintaget består av kolhydrater, 10-15% av protein samt 25-35% av fett. Proteinbehovet är 

större hos de individer som tränar hårt än andra, men detta behov säkerställs ofta genom 

varierad kost och tillräckligt energiintag (35,36). I vilken ordning måltiderna intas har också 

betydelse och bör anpassas utefter tränings-och tävlingsprogrammet. Energi-och 

näringstillförseln bör fördelas jämnt under dagen med anpassning till träningstider (37). 

Rekommenderad måltidsfördelning är frukost, lunch, middag samt två mellanmål. För 

idrottare är det viktigt att få i sig mellanmål för att kroppen ska få en chans att uppnå 

energibalans samt för att få en optimal återhämtning. Vätska bör intas innan, under och efter 

ett träningspass för att kompensera för vätskeförlusterna. Inom första timmen efter avslutat 

pass är det viktigt att tillföra kroppen energi för att få en optimal återhämtning och ge bästa 

möjliga träningssvar. Energibehovet baseras på individuella faktorer som ålder, kön, 

kroppsvikt och kroppssammansättning samt yttre faktorer som typ, intensitet och varaktighet 

av träningen (35,36). 

 

Energibrist och ätstörningar 

Både långvarigt näringsunderskott samt överskott kan ge negativa effekter på prestationen. En 

längre tids energiunderskott leder till viktnedgång, minskad muskelmassa och försämrad hälsa 

(35). Energibrist och ätstörningar är vanligt förekommande bland elitidrottare, främst inom 

viktklass- och uthållighetsidrotter samt estetiska idrottsgrenar, och drabbar såväl kvinnor som 

män (38,39). Ätstörningar är vanligare bland elitidrottare än bland den generella populationen 

och kvinnor är överrepresenterade (40). Kvinnliga elitidrottare känner i större utsträckning 

missnöje över sitt utseende och sin kropp. Bland idrotter där det är av betydelse att vara mager, 

är symptomen på ätstörningar och missnöjet över den egna kroppen uttalad. Detta oavsett 

vilken nivå idrottarna befinner sig på (41). Unga flickor anses vara en extra utsatt grupp (42). 

Vidare har det visats att risken att utveckla tillståndet ortorexi är högre bland elitidrottare än i 

den generella populationen (43). 
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Problemformulering 

En framgångsfaktor för idrottslig utveckling är när motivationen kommer inifrån idrottaren 

själv. Det är den motivationen som har visat sig vara viktigast (9–14). Då är det som roligast 

och idrottaren presterar som bäst (14). Idrottande leder till positiva effekter fysiskt såväl som 

psykiskt, och är även socialt utvecklande (3,5). 

 

Studier visar att en stor mängd specialiserad träning i tidig ålder sällan leder till idrottsliga 

framgångar på seniornivå. En tidig specialisering innebär en ökad risk för att drabbas av över-

belastningsrelaterade skador (24,26). Det finns flera studier som pekar på att ätstörningar och 

utbrändhet är vanligt förekommande bland elitidrottare(30,38,39).  

 

Enligt författarnas kännedom saknas det tidigare studier som undersökt unga elitidrottares 

egna tankar och känslor förknippade med träning och kost. Det faktum att detta är en grupp 

som i flera avseenden är exponerad för en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, sammanta-

get med det begränsade utbudet av tidigare studier, gör att det finns anledning att undersöka 

detta närmare. 

 

Syfte 

Denna studie syftade till att undersöka hur idrottsaktiva ungdomar som tränade eller tävlade 

på elitnivå, eller för att nå elitnivå, tänkte och kände kring träning och träningsvanor samt 

kring kost och kostvanor. 

 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka tankar och känslor hade elitsatsande idrottsaktiva ungdomar i Uppsala kring 

träning och träningsvanor? 

 

2. Vilka tankar och känslor hade elitsatsande idrottsaktiva ungdomar i Uppsala kring kost 

och kostvanor? 
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METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design. Denna typ av design möjliggör beskrivning, 

tolkning och förståelse för människors subjektiva upplevelse (44). 

Urval 

I studien användes ett strategiskt urval där deltagarna till studien rekryterades utifrån studies 

syfte för att nå en djupare förståelse för ett visst fenomen (45). Bland de föreningar i Uppsala 

med personer som uppfyllde inklusionskriterierna valdes olika idrottsföreningar ut. För att få 

en så stor bredd som möjligt inkluderades både lagidrotter och individuella idrotter, på både 

flick- och pojksidan. Genom Uppsala Idrottsförbund erhölls en lista över de föreningar i 

Uppsala som hade elitaktiva idrottare (på högsta eller näst högsta nationella nivå). Därefter 

valdes aktuella idrotter ut med hänsyn till idrotternas karaktär samt antalet personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna. En variation vad det gäller det idrottsliga utförandet 

eftersträvades. Totalt tillfrågades 70 personer inom fem olika idrotter (Se Tabell 1). En person 

inom respektive idrott valdes ut för intervju. Valet gjordes med hänsyn till kön och ålder för 

att möjliggöra en så stor spridning som möjligt. 

Inklusionskriterier: Individer mellan 15-18 år som tävlade och/eller tränade på elitnivå, 

alternativt individer som tävlade och/eller tränade i förening med uttalad elitsatsning, i någon 

av de aktuella idrottsföreningarna i Uppsala. 

Exklusionskriterier: Personer som ej förstod svenska i tal och skrift. 

 

Tabell 1. Antal tillfrågade. 

Sport Antal 

Gymnastik 10 

Friidrott 9 

Fotboll 26 

Innebandy 17 

Simning 8 

TOTALT 70 
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Datainsamlingsmetod 

För att samla in data genomfördes fem stycken semi-strukturerade intervjuer, då denna 

datainsamlingsmetod lämpade sig bra för studiens design (46). 

Med utgångspunkt från studiens frågeställningar utarbetades en intervjuguide med öppna 

frågor inom områdena kost och träning (Intervjuguide, Bilaga 2). Med öppna frågor ges 

informanterna möjlighet att berätta fritt för att inte riskera att missa information som 

deltagarna upplever relevant (44). Utifrån informanternas svar ställdes fördjupade följdfrågor 

för att få ökad information om personens tankar och upplevelser. Inspiration till frågorna togs 

från väletablerade instrument för undersökning av träningsberoende samt kostfixering, EDS-

21 (47) och ORTO-15 (48). Den första intervjun fungerade som en pilotintervju och kom 

senare att inkluderas i studien. 

 

Genomförande 

I januari-februari kontaktades respektive tränare för de utvalda föreningarna för att delges 

information om studien samt för eventuell överenskommelse om tidpunkt för att informera 

idrottarna om studien. I februari och mars genomfördes besöken för i samband med respektive 

idrotts träningstillfälle. Gymnaster, friidrottare, fotbollsspelare, innebandyspelare samt 

simmare besöktes för att delges information om studien. Vid besöket informerades idrottarna 

muntligt och skriftligt om studiens syfte, praktiskt förfarande, konfidentialitet, att deltagande 

var frivilligt samt deltagarens rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Informationsbrev, 

Bilaga 4). Alla som informerades fick en blankett där ålder, kön, vilken idrott som utövas 

samt kontaktuppgifter fylldes i. De fick även fylla i huruvida de var intresserade av att delta i 

studien eller ej, via alternativen “Ja”, “Nej” eller “Vill fundera” (Intresseanmälan, Bilaga 1). 

De som valde det sistnämnda alternativet kontaktades enbart om antalet “Ja”-svar inte 

bedömdes vara tillräckligt. Då en så stor variation som möjligt vad gäller ålder, kön samt 

vilken typ av idrott de utövar var önskvärt, valdes individerna ut efter en spridningsprincip 

bland de som visat intresse för att delta. I de fall då personerna var i samma ålder och hade 

samma kön inom samma sport slumpades turordning med hjälp av slumpgenerator i Microsoft 

Excel. Fyra personer som var aktuella för att delta i studien valdes på detta sätt ut bland de 

som svarat “Ja” i intresseanmälan. Då inga “Ja”-svar fanns bland fotbollsspelarna slumpades 

turordningen på samma sätt som ovan fast bland de som svarat “Vill fundera”, för att 

inkludera ytterligare en deltagare. 
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De fem deltagarna kontaktades genom meddelande per telefon och tillfrågades då återigen om 

intresse för deltagande i studien. Om individen var fortsatt intresserad bestämdes tid och plats 

för intervju enligt överenskommelse. I de fall då intervjupersonen var under 18 år 

rekommenderades denne att diskutera sitt deltagande med sina vårdnadshavare. I de fall då 

informanten ställde in planerad intervju och inte längre var intresserad av att delta, 

kontaktades nästa person i den redan utslumpade ordningen på samma sätt som ovan. 

 

Vid intervjutillfället fick informanten ta del av ytterligare information om intervjuförfarandet. 

Eventuella frågor besvarades. En samtyckesblankett för deltagande i studien fylldes i innan 

intervjun påbörjades (Samtyckesblankett, Bilaga 3). En av författarna till studien ledde 

intervjun medan den andra personen hade en mer passiv, observerande roll. Observatören fick 

endast komma in i samtalet under intervjuns sista del om samtalsledaren bjöd in denne i det. 

Denne fick då möjlighet att tillägga eventuella obesvarade frågor utifrån intervjuguiden eller 

om det förelåg behov av förtydligande från informanten kring hur frågorna besvarats. Vem av 

författarna som hade vilken roll varierade mellan intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in 

med diktafon för att senare transkriberas och analyseras. 

 

Samtliga fem intervjuer hölls i ett avskilt rum på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala 

under februari och mars 2016. Intervjuernas längd varierade mellan cirka 17 minuter till cirka 

54 minuter med ett snitt på 40 minuter per intervju. 

 

De som svarade ja till att delta i studien men ej valdes ut för intervju tackades för visat 

intresse via mail. 

 

Databearbetning 

För att analysera intervjuerna tillämpades en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (49). Denna metod fokuserar på tolkning av texter och har visat sig användbar inom 

många olika forskningsområden och används främst inom beteendevetenskap, 

humanvetenskap och vårdvetenskap. En induktiv ansats valdes då det medför en mer 

förutsättningslös analys av texter baserade på individers berättelser om sina upplevelser, 

jämfört med en deduktiv ansats där analysen sker utifrån ett i förväg utarbetat 

kodningsschema (50). 
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Som ett första steg i analysen transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant, inklusive 

hummanden och skratt. Suckar och pauser skrevs ut med återhållsamhet. Därefter lästes 

transkripten under samtidig genomlyssning av ljudinspelningarna för att få en helhetsbild av 

det som sagts. Detta gjordes av båda författarna separat för att sedan gemensamt stämma av 

att de uppfattat intervjuerna på samma sätt. Handledaren jämförde delar av det inspelade 

materialet med det transkriberade. Författarna plockade ut meningsbärande enheter var och en 

för sig för att sedan jämföras sinsemellan. Varje meningsbärande enhet markerades med 

“informant A”, “informant B” och så vidare. Detta för att veta källan till informationen. De 

meningsbärande enheterna från samtliga fem intervjuer granskades och grupperades i 

övergripande kategorier. Dessa kategorier bestämdes utifrån innehåll i de meningsbärande 

enheterna. Därefter genomsöktes varje kategori för eventuell vidare uppdelning till 

underkategorier. Under analysprocessen skedde en kontinuerlig triangulering mellan 

författarna och handledaren. Detta gjordes för att öka samstämmigheten i analysen. De 

meningsbärande enheterna, subkategorierna och kategorierna sammanställdes i en tabell. 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst samt att inget som framkom under intervjun skulle kunna 

härledas till dem. Både muntligt och skriftligt samtycke inhämtades av intervjupersonen där 

de även intygade att de tagit del av information inför intervjun, samt var införstådda med vad 

ett deltagande innebar. 

 

All insamlad data förvarades inlåst utom åtkomst för obehöriga. 

 

Kostnadskalkyl 

Kostnaderna för att genomföra denna studie har bedömts som små. De kostnader som 

uppkommit har varit kopieringskostnader för ungefär 200 pappersark samt bensinkostnad för 

transport till/från/mellan träningslokaler. 
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RESULTAT 
Med utgångspunkt i frågeställningarna har sex kategorier med 23 subkategorier tagits fram 

vad gäller träning (se Tabell 2) samt fem kategorier med 14 subkategorier vad gäller kost (se 

Tabell 3). Tabellerna kommer att beskrivas i löpande text nedan. 

 

Beskrivning av informanterna 

Informanterna bestod av två killar och tre tjejer, som var i åldrarna 15-18 år, och ägnade 8-16 

timmar per vecka på sin idrott. Två av informanterna tränade dessutom på egen hand (till ex-

empel träning i gym) 3-6 timmar i veckan. De idrotter som representerades var fotboll, inne-

bandy, simning, gymnastik och friidrott. I tabellerna anonymiserades deltagarna med hjälp av 

varsin bokstav, A-E.   
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Tankar och känslor kring träning och träningsvanor 

 

Tabell 2. Träning. 

KATEGORI SUBKATEGORI KONDENSERADE MENINGSBÄRANDE ENHETER 
Central del i livet Tidskrävande Man måste prioritera. För att det ska gå bra måste man lägga ner tid. (D) 
 Träning prioriteras och 

är värdefull tid 
Om det är någon viktig tävling kanske man tränar framför att göra läxor. (B) 

  Det är inget speciellt jag undviker. En gång när jag och brorsan skulle cykla nedför backar 

i Åre. Jag tänkte ”är det här verkligen bra, det kan skada mig”. Sen tänkte jag ”nej så kan 

man inte ha det”. (A) 
 Vad som är träning Vi har en idrottslektion i veckan men den räknas kanske inte riktigt som träning på det 

sättet. (A) 
 Avsluta karriären Då ska det vara en jättestor skada. För jag tror inte jag skulle kunna sluta på det nu. (C) 
 Idrotten som tillflykt Har det hänt något innan är det jätteskönt att komma till träningen och bara tänka på 

träning i två timmar. Jag känner att det är min frizon. (E) 
Motivation Utveckling Det är kunskapen hos min tränare jag tycker är så bra. Jag vill lära mig det han kan och 

utveckla mig själv. Det är det som motiverar mig mest. (C) 
 Träningskompisar 

motiverar 
Jag brukar tänka på vad jag får ut av timmarna. Det är inte bara att träna, man träffar alla 

kompisar också. (D) 
 Egen drivkraft Det är jag själv som bestämmer att jag ska träna mycket. Jag gör det jag kan för att bli den 

jag vill. (A) 
Motgångar  Det känns inte kul. Svårt att hitta motivationen då. Jag brukar undvika. Går på toaletten i 

10 minuter och kommer tillbaka när passet är slut. Man undviker det istället för att ta sig 

igenom det. (D) 
 Rädsla Jag är rädd för att skada mig så allvarligt att det kommer påverka mig resten av mitt liv.  

(D) 
 Utebliven träning Jag kan tänka att om jag skadar mig på nästa träning är det för att jag missade 

styrketräningen på förra träningen. Det är oftast om jag skippar träning medvetet. Då 

kommer karma göra något för att jag inte gick på träningen. (D) 
 Orättvisa Det känns riktigt pissigt. Men det känns som jag överreagerar. Egentligen är en träning 

med dem skitsamma i det långa loppet. Men just i ögonblicket står man där och tänker på 

all tid jag lagt ner och också känner sig jättemycket bättre än dem. (A) 
Skada och träning Att lyssna på kroppen Problemet är om man bara tränar och inte vilar utvecklas man inte. Jag har som mål att ha 

minst en vilodag. När man tränar bryter man ner muskler, de måste ha tid på sig att bygga 

upp sig igen. Om man bara bryter ner dem slutar det inte bra. Man orkar inte. Det 

viktigaste är de tre grejerna, träna, äta och vila. (E) 
 Anpassning Om man har sträckt sig, har ont i benhinnor eller vrickat foten, tejpar man, tar någon salva 

eller tablett, eller har på någon strumpa och kör. Man vilar efteråt. (D) 
 Ovisshet Att få ont någonstans och ha det länge utan att veta varför tror jag är värre än att bryta 

något, för då läker det och man kan köra igen. Många har ont i ryggen utan att veta varför, 

de kör styrka utan att veta. Det tror jag är jobbigare. (D) 
Sjukdom och 

träning 
Regler Jag blev väldigt sjuk och fick bihåleinflammation och öroninflammation. Jag tränade en 

gång när jag hade det. Det gick bra men kändes i kroppen att det var tungt. Då kunde jag i 

alla fall säga ifrån. (C) 
 Risker Jag tycker inte man ska träna alls om man är sjuk eftersom man oftast bryter ner kroppen 

då. (B) 
Påverkan från 

omgivningen 
Tränaren När allt kändes jättejobbigt sa de att det var okej och jag fick ta allt i min egen takt. De 

accepterar hur man känner. Det viktigaste för dem är att vi ska må bra, inte vår plats på 

pallen. (D) 
 Stödet hemifrån Hemma är det ingen press. Mina föräldrar bryr sig mest om hur jag mår. (A) 
 Träningsanläggning Man vill gärna ha en bra plats att träna på så det inte blir dålig träning. (C) 
 Kompisar Jag umgås ofta med de i laget som också vill utöva min idrott. Jag vill umgås med de som 

vill samma sak som mig. Då blir det lättare att fokusera på ett mål. (E) 
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Träning en central del i livet 

Informanterna prioriterade träning mycket högt. De uppgav att träningen gick före allt annat. 

De nämnde att träningen tog mycket tid av livet, men de tyckte också att det var väl investe-

rad och meningsfull tid. Träning beskrevs av en informant som dennes frizon. Deltagarna 

valde bort vissa saker som kunde påverka den idrottsliga prestationen, såsom alkohol och 

rökning. I vissa lägen kunde även tankar uppkomma om att vissa mer riskfyllda fysiska aktivi-

teter borde undvikas för att minska risken för skada. 

 

”Högst av allt. Det kommer före allt annat. Kanske inte begravningar, men 

det är inte så vanligt”.- Informant A 

 

Även skolan prioriterades högt. Ibland prioriterades skolan högre än träningen. Det var viktigt 

att prestera även i skolan, då det var viktigt för framtiden. Också begravningar eller familjeak-

tiviteter nämndes som något som skulle kunna prioriteras över träning. 

 

Informanterna nämnde att skolidrotten inte riktigt räknades som träning. Skolidrotten om-

nämndes som uppvärmning för gym. Fysisk aktivitet definierades som en aktivitet där syftet 

var att röra på sig. 

 

En stor skada var något som skulle kunna avsluta en idrottskarriär. När allt är som går att 

vinna är vunnet, var det också en anledning att avsluta sin karriär. Om idrottaren tröttnade 

eller började prioritera annat i livet kunde även detta vara faktorer som kunde få denne att 

sluta med sin idrott. Även förändrad gruppdynamik och trivsel i laget kunde påverka karriä-

ren. 

 

Motivation 

Den största orsaken till att idrottarna utövade sin sport var glädjen. Glädjen bestod i att få 

träffa kompisar, att se resultat och i att få hålla på med något de mådde bra av. Att ha en stark 

vilja och tro på sig själv menade informanterna var viktigt för att orka fortsätta och för att 

lyckas med de mål de hade. Strävan efter att känna sig nöjd efter varje träningstillfälle var en 

viktig motivator. Informanterna uppgav att det som påverkade dem mest i deras idrottsutö-

vande var deras inre drivkraft, att det var de själva som bestämde att de skulle utöva sin idrott. 

Vidare beskrevs det att träningen genomfördes för att förverkliga sig själv, att sin identitet 

skapades genom idrottandet. Deltagarna menade att utvecklingen var en stor faktor till att de 
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tyckte att det var kul att idrotta. Att sätta mål och ha något konkret att jobba emot var viktigt 

för att se utveckling och resultat av tiden de lagt ner. 

 

”Jag tycker det är värt det eftersom det någon gång i framtiden visar sig på större tävlingar 

att jag utvecklats och att tiden jag lagt ner varit värd.” – Informant B 

 

Träningskompisar hade en viktig roll i idrottsutövandet. De stöttade, motiverade med sina 

resultat, var några att dela med- och motgångar med samt några att ha kul med. Umgänget 

med de andra idrottarna beskrevs som att ha en andra familj. Träningskompisarna kunde få 

idrottarna att gå på träningar trots att de själva inte ville. 

 

Motgångar 

Att missa träning var förknippat med negativa känslor. Informanterna kunde överdriva nega-

tiva effekter av ett missat träningspass, och oroade sig för att det skulle ge dålig påverkan i 

framtiden. Det var ångestfyllt att missa träningspass och de kompenserade med gym om de av 

någon anledning skulle utebli från träning. Även om det fanns många jobbiga känslor för-

knippade med utebliven träning, nämnde de ändå att de försökte acceptera läget som det var. 

Att missa en träning ibland var inte hela världen då de ändå tränade så mycket.  

 

”Missar jag ett träningspass tänker jag att det är hemskt. Jag kan inte missa ett träningspass 

för det är viktig träning och jag vet hur det kommer påverka mig sen, till exempel att jag inte 

är redo för tävlingssäsongen.” – Informant C 

 

Informanterna beskrev en rädsla för att skada sig i samband med sin idrott. Särskilt var det 

långvariga, potentiellt livslånga, skador som rädslan bestod i. Det fanns även en rädsla inför 

vissa träningsmoment. Dagarna innan träning var då fyllda med tankar och oro inför momen-

tet. 

 

Känslan av orättvisa över att inte bli vald när idrottaren ansåg sig förtjäna det, beskrevs. Detta 

upplevdes tungt och frustrerande, framförallt i ögonblicket då valet skedde. När det gick då-

ligt på träningarna var det lätt att tappa motivationen, och en informant berättade hur denne i 

jobbiga stunder ibland smet undan på toaletten en stund på träningen, för att slippa undan. 
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Även långvariga krämpor och skador utan känd orsak var något som togs upp som en stor 

motgång och påfrestning. 

 

Skador och träning 

Deltagarna hade någon erfarenhet av skada i samband med sin idrott. De hade strategier för 

hur de hanterade skador. Att anpassa träningen efter skadan och göra så gott det gick med de 

förutsättningar som fanns, var något som togs upp. Att skada även var känslomässigt tungt 

framkom också. Just att missa tävlingar uppgavs som det jobbigaste. Det framkom även att 

det var svårt att hålla motivationen uppe vid långvarig skada. 

 

Informanterna hade svårigheter att bromsa träningen vid skada. De menade att drivkraften att 

träna var så stark att de tränade trots vetskapen om att det kanske var bättre att avstå och vila. 

De uppgav att de tänkte att det nog inte var så farligt, och att missa en träning kändes svårt. 

Informanterna menade att de avstod träning vid skada, om skadan gjorde att de presterade 

sämre. Vidare avstod de träning om skadan på något vis var synlig, exempelvis vid svullnad. 

 

”Jag tränade oavsett om jag var trött. Det var träningarna som kom i första hand. Oavsett om 

jag var trött eller inte fått mat så tränade jag.” – Informant C 

 

Vila var en betydelsefull faktor för den idrottsliga prestationen. Deltagarna planerade in vila 

och återhämtning under veckorna för att låta kroppen tillgodogöra sig träningen. Att vila 

måste planeras in för att undvika nedbrytning av kroppen, togs upp i sammanhanget.  

 

”Problemet är att om man bara tränar och inte vilar så utvecklas man inte. Jag har som mål 

att ha minst en vilodag. När man tränar bryter man ner muskler, så de måste ha tid på sig att 

bygga upp sig igen. Om man bara bryter ner dem slutar det inte bra. Man orkar helt enkelt 

inte. Det viktigaste är de tre grejerna, träna, äta och vila.” - Informant E 

 

Sjukdom och träning 

Att veta när det var acceptabelt att träna med sjukdom och inte, var inte helt lätt att svara på. 

Idrottarna svarade att de kände sin egen kropp och att de själva kände när de var för sjuka för 

att träna. De uppgav att de aldrig skulle pressa sig så långt att de svimmade. Vidare menade de 

att det skulle mycket till för att de skulle avstå ett träningspass och att de ofta körde på även 
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fast kroppen inte kändes hundraprocentig. Det skulle mycket till innan de klev av en träning. 

Exempelvis uppgav en av informanterna att denne tränat med bihåleinflammation vid ett till-

fälle innan denne insåg att det inte var bra. Reglerna för att träna vid sjukdom, tänjdes mer på 

i tävlingssammanhang. Undantaget för att inte delta på tävlingen var kräkning. 

 

”Om det är tävling skulle nog alla i laget köra om de inte kräktes. Man kan alltid bli frisk 

efter tävlingen.” – Informant D 

 

De framkom regler kring i vilka lägen det var olämpligt att träna. En regel var att om infor-

manten var för sjuk för att gå till skolan, var denne också för sjuk för att träna. Den andra re-

geln var att idrottaren avstod träning om denne var trött och slut i kroppen eller hade ont i 

halsen. Att det fanns risker med att träna vid sjukdom var deltagarna överens om. Det kunde 

till exempel leda till att sjukdomen förvärrades, ökad risk för att drabbas av hjärtfel eller att 

musklerna i kroppen bröts ner. 

 

Påverkan från omgivningen 

Tränarens roll lyftes fram som viktig. Deltagarna nämnde att det kändes positivt att bli pushad 

av sin tränare samt att det var viktigt att tränaren var pedagogisk och hade ett helhetstänk. 

Engagemang och hjälpsamhet i idrottarens individuella utveckling betonades även det som 

viktigt. Det nämndes att tränaren accepterade hur idrottaren kände och inte ifrågasatte från-

varo. Tränarna var noga med att undvika överträning hos idrottarna, rekommenderade vila vid 

skada och kunde anpassa träningen till dagsformen. Det fanns dock en outtalad press från trä-

nare att komma på träningen, upplevde informanterna. 

 

Vad gäller kompisar så upplevde informanterna att dessa förstod och accepterade att de trä-

nade mycket. En informant menade att det var svårt för kompisarna att förstå hur denne kunde 

brinna för sin idrott. Vidare menade deltagaren att kompisarnas åsikter var viktiga för denne. 

Idrottarna umgicks gärna med andra idrottare som hade samma ambitioner som den själv. 

Även träningsanläggningen lyftes fram som viktig, då denna måste vara bra för att det skulle 

bli hög kvalitet på träningen. 
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Stödet hemifrån upplevdes som oerhört viktigt. Idrottarna upplevde också att de fick stöd 

hemifrån och inte blev oönskat pushade av sina föräldrar eller vårdnadshavare. De upplevde 

snarare att familjen mest brydde sig om hur de mådde. 

 

”Hemma är det ingen press. Mina föräldrar bryr sig mest om hur jag mår.” – Informant A 

 

Tankar och känslor kring kost och kostvanor 

Tabell 3. Kost. 

KATEGORI SUBKATEGORI KONDENSERAD MENINGSBÄRANDE ENHET 
Måltidsplanering Energibehov Så länge jag får i mig allt jag behöver, kolhydrater, protein, sallad och vatten. Det är så jag 

tänker. Inte att jag måste ta det ena eller det andra. Man tar så mycket pasta, ris, kött eller 

vad det nu är. Klart man tänker på det men jag är inte fixerad. (A) 
  Matmängd 

 

Jag tycker det är jätteviktigt med mat. Man ska inte gå hungrig för att man är rädd för att 

äta för mycket. I så fall får man ändra sina matvanor och kolla på vad man äter istället för 

att välja att hoppa över en måltid. Då blir det bara fel. (E) 
  Det ska vara pasta, långsamma kolhydrater dagen innan man ska tävla. Mycket som har 

protein i sig, ägg, kött. Man tänker på det hela tiden. (C) 
 Onyttig mat I veckorna försöker jag att inte äta socker och tillsatt socker. Då försöker jag hålla koll på 

min kost. Då känns det bra när man kommer till helgen, då känner man sig värd att äta vad 

man vill utan att tänka på innehållet. Då har man hållit en hel vecka. (E) 
 Påverkar prestation Oftast försöker jag äta middag innan träningen för då brukar man träna bättre. Om jag inte 

är jättehungrig tar jag ett större mellanmål och äter middag efter träningen. (D) 
 Kvalitet För mig är det viktigt att det är bra kvalitet på maten. Jag köper dyrt för att det ska vara 

bra. Det är verkligen jag. (C) 
Medvetenhet  Varje gång jag äter tänker jag på vad jag äter. (C) 
Matkunskap Bra mat När man föreställer sig en bild på hälsosamt föreställer man sig oftast mycket grönsaker 

och frukt. (E) 
 Effekten av bra mat Att man får i sig tillräckligt med kalorier så att man kan bygga upp musklerna istället för 

att bryta ned dem. (B) 
 Dålig mat Man har fått lära sig att snabba kolhydrater inte alltid är bra och att för mycket socker inte 

är bra. För mycket av något är aldrig bra. (E) 
Mat väcker 

känslor 
Positiva känslor Mat kan få en att må dåligt men även väldigt bra. Om man till exempel har ätit en bra kost 

en hel vecka kan man verkligen bli nöjd och stolt över sig själv. Då blir man glad.  (E) 
 Negativa känslor Om jag äter mycket eller lite beror på vilket humör jag är på. Äter jag mycket kan man få 

skuldkänslor ”Åh nu mår jag så illa, jag skulle inte ha ätit så mycket”. Man försöker även 

då begränsa sig med att inte äta så mycket. (C) 
Påverkan från 

omgivningen 
Umgänget påverkar 

matintaget 
Man ska alltid bevisa i kompisgäng att man är bättre, inte dålig egentligen. Små 

kommentarer gör det mycket värre. (E) 
 Tränarens påverkan Våra tränare har alltid sagt att nu måste ni hem och äta för annars kommer det inte gå bra 

på träningen. (D) 
 Sociala medier 

skapar idealbild 
Man kan inte gå in på instagram utan att se ett healthy-konto eller smala tjejer i bikini. Det 

går inte att missa. Sociala medier påverkar jättemycket. Om man bara lägger upp sådana 

bilder blir det så du ska se ut, ser du ut på ett annat sätt är det fel. (E) 
 

 

 

 

Stödet hemifrån Det är min familj som påverkar mig minst. De har aldrig sagt ”Nu måste du äta mindre” 

eller ”Nu måste du äta mer”. De vill att jag ska må så bra som möjligt och få avgöra själv. 

De har varit väldigt viktiga med det. De vill inte att jag ska känna någon press att se ut på 

ett visst sätt. Jag får vara vem jag vill. Från dem känner jag minst press. (E) 
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Måltidsplanering 

Deltagarna uppgav att det var onödigt att gå hungrig, och att det var något som borde undvi-

kas. För att undvika det var det bra att försöka äta regelbundet och såklart även när känslor av 

hunger uppstod. Angående om mat innan träning höjde eller sänkte prestationen rådde det 

delade åsikter om. En informant tyckte att denne presterade bättre på träning om mat hade 

intagits innan, medan en annan inte gillade att träna på full mage. Kvaliteten på maten ansågs 

viktig och nyttig mat beskrevs innehålla färre kalorier. Det beskrevs dock att onyttig mat var 

ok som belöning ibland. Informanterna uttryckte att de undvek att köpa skräpmat. 

 

Även om kvaliteten på maten var viktig, så uppgav deltagarna att det var ännu viktigare att få 

i sig tillräckligt med mat. Detta var viktigare än vad maten innehöll. Att få i sig tillräckligt 

med energi var viktigt för att orka med vardagen och sin idrott. Informanterna uttryckte att de 

hade ett högre kaloribehov eftersom de tränade så mycket. En informant nämnde att denne 

ibland fick tvinga i sig mat för att uppfylla sitt energibehov. Deltagarna berättade att det var 

viktigt med bra uppladdning inför tävling, och att de då tänkte extra mycket på att få i sig bra 

protein och kolhydrater. De nämnde också att det var svårt att veta vad som var en lagom 

mängd vad gäller mat samt att de var noga med att inte äta för mycket av något. En informant 

uppgav att denne äter mindre mängd mat när den försökte leva nyttigare. 

 

”Oavsett vilken idrott det är, är det alltid viktigt att äta bra och tillräckligt mycket för att orka 

fortsätta med det man håller på med. Inte få kroppen att begränsa det man håller på med.”- 

Informant B 

 

Medvetenhet 

Informanterna tänkte på vad de åt och vad maten innehöll, dock i olika stor grad. En infor-

mant uppgav att denne sällan tänkte på vad den åt, men att det hände ibland. En annan me-

nade att denne tänkte efter varje gång den skulle äta något. De gånger informanterna tänkte 

efter var om eller när onyttig mat skulle förtäras. De var mer noggranna med att få i sig näring 

från kostcirkelns alla delar, än vilka specifika livsmedel de åt. 

 

Matkunskap 

Livsmedel som informanterna ansåg onyttiga var de som innehöll mycket snabba kolhydrater 

och fett. Snabbmat, som pizza, hamburgare och pommes frites omnämndes som exempel. De 
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nämnde att onyttig mat var ett onödigt intag av kalorier, och att det kanske kunde påverka ens 

prestation. De tyckte dock att det var acceptabelt att äta även onyttiga livsmedel då och då, så 

länge det inte blev för mycket och för ofta. Det framkom att det kändes mer ok att äta ohälso-

samt när de tänkte på att de tränade så mycket, då de extra kalorier de då fick i sig ändå för-

svann. Onyttig mat beskrevs ofta var mer lättillgänglig än nyttig mat i det avseendet att det 

tog längre tid att laga nyttig mat än onyttig. 

 

”Blir jag bättre av att äta den här godisen? Nej, det blir jag inte. Då behöver jag inte käka 

den.” – Informant A 

 

Maten som enligt informanterna benämndes som bra var den som innehöll protein, lång-

samma kolhydrater och sallad. Här omnämndes pasta och kött som exempel. Frukt och grönt 

var livsmedel som förknippades med hälsa. I måltidssammanhang togs även vätska upp som 

viktigt. Att äta tillräckligt var viktigt för att bygga upp musklerna istället för att bryta ner dem, 

uppgav informanterna. Detta beskrevs som ett viktigt syfte med mat. 

 

Mat väcker känslor 

Informanterna såg mat som något positivt. Det beskrevs som gott, kul och mättande. Delta-

garna upplevde att mat även framkallade negativa känslor hos dem. Bland annat nämnde de 

att det var jobbigt att se hur mycket mat de hade ätit och att de kunde få lite ångest om de 

hade ätit för mycket och onyttigt. De uttryckte att de var tvungna att kompensera för en onyt-

tig kosthållning genom att äta mindre eller äta mer hälsosamt en tid efteråt. Vidare uppgav de 

att de kände sig stolta, nöjda och glada om de hade ätit nyttigt, och tyckte då att det var ok att 

belöna sig själva. 

 

”Om man ser kompisar som festar och dricker tänker man vaf... Man blir nästan besviken på 

dem eftersom ens egna ideal är att det inte ska vara så. Men det är deras egna val.” 

- Informant A 

 

Idrottarna berättade att känslor av besvikelse och irritation kunde uppstå när kompisar inte 

levde efter samma ideal som en själv, vad gällde exempelvis festande och alkohol. Vidare 

ansåg informanterna att det egentligen var deras eget val och ansvar, men känslan av besvi-

kelse fanns kvar ändå. 
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Påverkan från omgivningen 

Hemifrån fanns ingen press vad gällde kosten eller hur mycket mat som borde intas, menade 

informanterna. Familjen ville att idrottaren skulle må bra och att den skulle känna att den dög 

som den var. 

 

Media påverkade genom att uppvisa imponerande prestationer. Informanterna menade att när 

de såg någon som hade presterat bra väcktes ett intresse för hur dennes kosthållning hade sett 

ut. Det kunde motivera en att förändra sin kost. Sociala medier skapade också en bild över 

vilket utseende som var värt att sträva efter, och om inte idealbilden efterliknades så sågs det 

som fel. Deltagarna uttryckte vidare att de innerst inne var medvetna om att de dög som de 

var, men att de påverkades både medvetet och omedvetet ändå.   

 

Informanterna berättade att matbeteendet kunde förändras beroende på umgänget, avseende 

vad och hur mycket de åt. Var det människor idrottarna kände sig bekväma med kunde de äta 

som de ville. Var det istället en ny umgängeskrets, anpassade sig idrottarna sig mer efter hur 

de åt. Det framkom att personer i kompisgänget gärna ville visa sig duktiga genom att skryta 

med att de hade ätit nyttigt eller komma med förklaringar om de hade ätit onyttigt. Tränaren 

påverkade till viss del kosten genom att inte tillåta onyttigheter under cu-

per/turneringar/tävlingar. Dock la de sig inte i matvanorna mer specifikt utan påpekade mer 

hur viktigt det var att äta för att prestera bra. 

 

”Det kan bero lite på umgänget. Om ingen annan tar, tar mycket mat eller tar två gånger gör 

inte jag heller det. Eller, det beror på om det är nya människor eller folk man känner. Om det 

är folk man känner bryr jag mig inte men med nya kan jag tänka att de kanske tycker jag äter 

upp alla deras kakor.” – Informant D 
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DISKUSSION 
Deltagarna i studien prioriterade träning högt och såg det som värdefull tid. Träning tog 

mycket tid av livet men idrottarna menade på att det var värt det eftersom det var roligt, ut-

vecklande och socialt. Den inre drivkraften samt att ha målsättningar var faktorer som om-

nämndes som viktiga för att bibehålla motivationen. 

 

Det fanns även en del negativa känslor och tankar i samband med träning. Deltagarna var 

rädda för att skada sig och fick ångest av att missa träningspass. De hade i varierande grad 

erfarenhet av skador och hade olika strategier för att hantera dessa. De nämnde att det var 

svårt att avstå träning vid skada och sjukdom på grund av sin starka motivation. Informanter-

na uppgav även att det fanns risker med att träna vid sjukdom men hade svårt att beskriva vart 

gränsen gick för när de avstod träning. Vila och återhämtning sågs som viktigt för att kunna 

prestera bra. Tränare, kompisar, familj och träningsanläggningen var omgivningsfaktorer som 

var av betydelse för idrottsutövandet. 

 

Deltagarna lyfte fram mängden mat som relevant då det var viktigt att uppfylla energibehovet. 

De tänkte på vad de åt, men i olika hög grad. De undvek onyttig mat i stor utsträckning då det 

ansågs kunna påverka prestationen negativt. Vidare hade de åsikter om vad som var bra och 

dålig mat. De hade positiva tankar och känslor kring kost och såg det som något roligt och 

gott. Mat kunde även få dem att må dåligt, exempelvis genom känslor av skuld vid högt mat-

intag. Informanterna bestämde över sin egen kost, men trodde sig påverkas en del av um-

gänge, tränare och sociala medier. Familjen ansågs påverka dem minst. 

 

Resultatdiskussion 

Träning 

Att lägga ner tid på sin idrott är en faktor för att nå framgång (15). Vissa menar att det krävs 

minst 10 år (17), alternativt ca 10 000 timmar för att nå internationell toppnivå (16). I Sverige 

finns det olika rekommendationer vad gäller träningsmängd, framförallt baserat på ålder och 

typ av idrott. Vissa menar att träningsmängden bör vara så hög som möjligt, medan andra har 

mer specifika riktlinjer (15). Vad gäller deltagarna i denna studie la de ner mycket tid på sin 

idrott och flera hade tydliga mål uppsatta för framtiden. Eftersom de tränade mycket och 
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målinriktat hade flera av dessa ungdomar chansen att en dag nå toppnivå, baserat på vad 

tidigare forskning har visat (15–17). 

 

Att träna mycket har dock inte alltid sina fördelar. Studier visar att en träningsmängd på över 

sex timmar i veckan är förknippat med en högre risk för skada (29). Då deltagarna i denna 

studie utövade sin idrott mer än sex timmar i veckan var de alla i riskzonen för att behöva 

uppsöka sjukvård oftare än de som tränade mer sällan. Att drabbas av skada var en stor 

motgång och tog mycket energi av idrottarna. De nämnde ovissheten, att inte kunna gå fullt på 

träning och att missa tävlingar som det jobbigaste med skador. I dessa lägen var det svårt att 

hålla motivationen uppe. Detta stämmer väl överens med resultatet från en studie gjord på 

kandidatnivå om barn och ungdomars upplevelse av idrottsskada (51). Samtliga deltagare 

hade erfarenhet av skador i olika stor utsträckning. Lättare skador, såsom exempelvis 

stukningar och muskelsträckningar tyckte informanterna att det var acceptabelt att träna med. 

De försökte då lindra symtomen genom att tejpa eller smörja med någon salva. Det verkade 

som att smärtan var det som satte stopp, särskilt om den påverkade prestationen. Således lät 

de sällan mindre skador läka ut, utan tränade på som vanligt. Detta kan ses som ett riskfyllt 

beteende då det finns risk att läkningen fördröjs eller att idrottaren drabbas av sekundära 

åkommor, vilket har visat sig vid bland annat hamstringsskador (52). Vid långvarig skada 

handlade hanteringsstrategierna mer om att anpassa träningen så gott det gick samt att försöka 

hålla motivationen uppe. Det har visats att det är lättare att hålla motivationen om idrottaren 

fortfarande kan vara en del av idrotten, det vill säga fortfarande utöva idrotten men på en 

anpassad nivå (51). Informanterna i denna studie hade den möjligheten under sin skadeperiod, 

vilket de verkade ha upplevt som positivt. 

 

Motivation är grundläggande för allt idrottsutövande. Det har visats att den motivation som 

kommer inifrån idrottaren själv, är viktig för idrottslig framgång (9–13). Just den egna 

drivkraften var något som deltagarna lyfte fram som en viktig anledning till att fortsätta med 

idrotten. Var idrotten inte rolig och givande såg de ingen anledning att fortsätta. Att se sig 

själv utvecklas och klara av nya saker var något som deltagarna lyfte fram som starkt 

motiverande och vad som gjorde idrotten rolig. I och med att de ständigt ville utvecklas satte 

de troligtvis även en hög press på sig själva, vilket kan leda till ohälsa om det går till överdrift 

(32,33). Det hände att deltagarna gick på träningen trots att de själva inte ville. De gick då dit 

för lagets eller tränarens skull. Denna typ av motivation kallas för yttre motivation och finns 
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nämnd i tidigare forskning (14). Att ha höga förväntningar på sig kan vara en motiverande, 

men även en stressutlösande, faktor. Omgivningen ställer krav som kan leda till stress, och på 

sikt till utbrändhet, om idrottaren känner att den totala mängden stress överstiger dennes 

förmåga att hantera den (32). Det var mycket ångestladdat att missa träningspass. Detta skulle 

kunna vara en potentiell stressor i idrottarens liv. De kompenserade missad träning med gym 

eller försökte sysselsätta sig under tiden för att tänka på annat. Detta för att slippa ångest. 

 

Deltagarna uttryckte en stark rädsla för att skada sig i samband med sin idrott eller för att 

utföra vissa riskfyllda träningsmoment. Skada och oro för skada är starka stressorer som på 

sikt kan bidra till försämrad psykisk hälsa (32,33). En annan stressfaktor är 

uttagningsprocesser och andra situationer där pressen upplevs som hög. Deltagarna i studien 

berättade om känslan att inte bli vald när de ansåg sig förtjäna det. I den situationen reagerade 

informanterna mycket starkt och kände sig orättvist behandlade. Detta visade ytterligare att 

idrottarna hade höga förväntningar på sig själva och det fanns en rädsla för bakslag. 

 

Vad gällde träning och sjukdom, såsom förkylning och huvudvärk, uppgav informanterna att 

det var svårt att avgöra var gränsen gick för om det var acceptabelt att träna eller ej. Endast en 

informant uttryckte blankt nej till att träna med sjukdom, oavsett allvarlighetsgrad. Deltagarna 

radade upp risker med att träna med sjukdom, men de hade svårt att hålla sig ifrån träningen. 

Detta kan bero på press från sig själv och från omgivningen att gå på träningarna, samt på den 

starka drivkraften som dessa individer besitter. Det finns uppenbara risker med att träna vid 

sjukdom. Bland annat kan allvarligare hjärttillstånd utvecklas om inte kroppens signaler tas på 

allvar (53). 

 

Tränarens roll omnämndes som viktig. Ha god kunskap, vara peppande och ha ett helhetstänk 

var egenskaper som värdesattes hos en tränare. Att ledaren har en betydande roll i idrottarens 

framgångar och motgångar och för idrottarens motivation finns det studier som styrker 

(54,55). 

 

Att vila var prestationshöjande var informanterna ense om. De planerade in vila i veckorna för 

att maximera prestationen på tävling och träning. Vila planerades ofta in en dag i veckan. 

Enligt studier som finns om återhämtning har det visats att vila gör kroppen bättre rustad inför 

kommande träningspass och minskar skaderisken (56). Deltagarna i denna studie verkade väl 

införstådda med vikten av återhämtningens roll i träningssammanhang. 
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Kost 

Deltagarna var mer eller mindre medvetna om sin kost och tänkte på vad de åt. En informant 

tänkte på vad den åt varje gång denne skulle äta, vilket kan betraktas som en osund relation 

till kost. Trots att de var medvetna om vad de åt, så tyckte de att det kunde vara acceptabelt att 

äta utanför ramarna ibland, onyttigt såväl som nyttigt. Vidare planerade deltagarna sina mål-

tider utefter träning och tävling, för att maximera sin prestation. De hade även god kunskap 

om vilka näringsämnen de behövde få i sig. Detta stämmer överens med de rekommendation-

er som finns i forskningen om elitidrottares nutrition (36,37). 

  

Det var viktigt att uppfylla sitt energibehov för att undvika att musklerna bröts ned. Bland 

deltagarna fanns en rädsla för att äta för mycket eller ohälsosamt. Om detta skulle inträffa 

kände de att de behövde kompensera för detta för att minska sitt dåliga samvete. Dessa kan 

riskera att äta för lite och således drabbas av energibrist, vilket är vanligt bland elitidrottare 

(38,39). Det kan också ses som ett riskbeteende för att på sikt utveckla ätstörning, om tankar 

på och regler kring mat tar över vardagen mer och mer. Även ätstörningar är vanligt före-

kommande bland elitidrottare, och särskilt bland kvinnor (40). En informant var snarare rädd 

för att äta för lite, och uppgav att det fanns tillfällen då denne nästan behövde tvinga i sig mat. 

 

Vad som påverkade idrottarna i hur de tänkte och kände kring kost skiljde sig något från hur 

de påverkades i tankar och känslor kring träning. Här hade sociala medier en större roll. De 

visade med bilder hur idealet såg ut och vilken kost som rekommenderades för att nå dit. 

Detta ideal blev eftersträvansvärt för många. Användandet av sociala medier har visat sig kor-

relera med en ökad ängslighet kring och tankekraft på kost (57). Vilket umgänge idrottaren 

hade i måltidssituation visade sig också ha påverkan på ätbeteendet. Beroende på hur andra 

personer betedde sig i dessa situationer i form av exempelvis kommentarer och hur mycket de 

åt, rättade individerna sig efter rådande normer. Detta stämmer överens med tidigare studier, 

som visat att vilken kontext måltiden sker i är av stor betydelse för hur individen beter sig 

(58). 

Metoddiskussion 

För denna studie användes en kvalitativ metodik då det lämpar sig bra om en djupare förstå-

else för tankar och känslor hos en grupp individer ska eftersträvas(45). Då ämnet i denna stu-

die anses som relativt outforskat vad beträffar individernas egna uppfattningar, valdes en in-
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duktiv ansats där teorier skapas utefter resultatet, i motsats till deduktiv ansats där resultatet 

utgår från tidigare teorier (50). Den kritik som finns mot kvalitativa metod-och intervjustudier 

handlar främst om att dessa är svåra att replikera eftersom författarna kan styra samtalet mot 

det de tycker är intressant. Kritik finns också vad gäller generalisering. Denna kritik handlar 

främst om att undersökningsgruppen ofta är för liten för att spegla hela populationen samt att 

ett slumpmässigt urval sällan används (59). 

 

Att båda författarna var oerfarna av intervju som datainsamlingsmetod kan ha gjort att frå-

gorna inte alltid ställdes optimalt. Exempelvis hände det ibland att följdfrågor blev slutna 

istället för öppna. Detta, tillsammans med det faktum att ämnet som sådant kan vara känsligt, 

kan ha lett till att svaren inte alltid blev uttömmande. 

 

Tillförlitlighet 

Tillvägagångssättet och databearbetningen var beskrivet vilket medförde en ökad 

tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (50). Författarnas egna erfarenheter och tankar 

kring ämnet kan ha påverkat hur intervjuerna styrdes och uppfattades. För att minska risken 

för ett missvisande resultat diskuterades intervjuerna författarna sinsemellan samt med 

handledaren. Materialet genomlyssnades och transkriberades. Därefter lästes transkripten av 

författarna var för sig. Handledaren jämförde delar av det inspelade materialet med det 

transkriberade för att öka tillförlitligheten. Även meningsbärande enheter plockades ut 

individuellt för att sedan jämföras och diskuteras mellan författarna. Forskartriangulering 

mellan författarna och handledaren användes för att få en så samstämmig analys som möjligt. 

Citat från intervjuerna presenteras i resultatdelen då det ger läsaren möjlighet att bedöma 

graden av giltighet. Genom att redovisa deltagarnas bakgrundsfaktorer tas även resultatets 

överförbarhet i beaktning (49,50). Det som minskade generaliserbarheten i denna studie var 

att intervjupersonerna till antalet var relativt få samtidigt som strategiskt urval användes (59). 

Däremot eftersträvades en så stor variation som möjligt vad gällde ålder, kön och typ av 

idrott. En del av det som framkom i denna studie styrks dock av att resultatet överensstämde 

med tidigare studier. Detta anses vara ett tecken på reliabilitet inom kvalitativa studier, så 

kallad ”credibility” (60). 

Etikdiskussion 

De etiska reflektioner som uppstått i arbete med denna studie har främst rört det faktum att 

flera av informanterna var under 18 år. I arbetet med denna studie utgick författarna från 
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Etikprövningslagen, framförallt lagens 18§ angående vad som gäller kring forskningspersoner 

under 18 år. I denna bestämmelse beskrivs att en person över 15 år men under 18 år har rätt att 

själv bestämma om den vill delta i studie eller inte, om personen förstår innebörden av ett 

deltagande. Med anledning av det ovan beskrivna valde författarna att råda deltagande 

personer att informera sina vårdnadshavare om deltagandet samt diskutera innebörden av 

detta med dem. 

 

Det fanns en risk att det skulle bli diskussioner inom idrottsföreningen angående deltagandet 

på grund av att tränarna ofta var närvarande när den muntliga och skriftliga informationen 

delgavs. Den intervjuade personen kunde känna sig pressad av klubbkamrater och andra 

aktiva i föreningen att berätta vad som sagts under intervjun. Vid intervjutillfället fick därför 

informanten information om möjligheten att stryka något som sagts, om denne ville det. 

 

Under intervjuerna agerade en av författarna samtalsledare medan den andra hade en mer pas-

siv roll. Detta förfarande valdes för att inte orsaka förvirring hos informanten. Att båda förfat-

tarna deltog kan ha gjort informanten mer nervös och gjort att denne känt sig i ett underläge, 

vilket är en risk när det är två som intervjuar. Genom att skapa ett positivt och öppet klimat 

blev intervjuerna mer som samtal än förhör. Det var också en fördel i databearbetningen att 

båda tagit del av informanternas mimik och gester. Även stämningen i rummet och informan-

ternas reaktioner på olika frågeområden kunde observeras av båda författarna. 

 

Klinisk nytta och samhällsnytta 

För alla som jobbar mot idrottsaktiva ungdomar som tävlar på elitnivå eller har det som mål är 

det viktigt att veta hur dessa tänker och känner kring viktiga områden i deras utveckling. Re-

sultatet i denna studie tyder på att tränare, andra föreningsaktiva och de som arbetar med re-

habilitering av elitaktiva ungdomar kan ha nytta av det som här framkommit, både ur ett pri-

märpreventivt och sekundärpreventivt perspektiv. Det primärpreventiva arbetet skulle då 

främst kunna innefatta utbildning för både ledare och idrottare inom de områden som har be-

tydelse för idrottarens fysiska och psykiska välmående. Det skulle också kunna vara relevant 

att sätta upp tydligare regler inom föreningarna vad som gäller angående träning vid skada 

och/eller sjukdom. Även detta för att minska risken för mer långvariga problem. Det är viktigt 

att idrottande ungdomar i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa uppmärksammas och får 

den hjälp de behöver. En åtgärd skulle kunna vara att inom föreningarna som bedriver elitid-
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rott ta fram en handlingsplan för hur tillvägagångssättet bör vara om en idrottare uppvisar 

tecken på fysisk och psykisk ohälsa. 

 

Idrottarna upplevde en stor press vad gäller att prestera inom sin idrott, både från dem själva 

och från deras omgivning. Trots att de tränade flera gånger i veckan, var det mycket ångest-

laddat att missa en träning. Det finns det som tyder på att det finns anledning att fundera på 

vilken press framför allt sociala medier och tränare sätter på elitidrottande ungdomar, då de 

redan ställer höga krav på sig själva. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns forskning som visar att gruppen unga elitidrottare är utsatta för flertalet riskfaktorer 

för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa, vilket resultatet i denna studie ger antydning till. 

Därför finns det anledning att göra en mer storskalig kartläggning av unga elitidrottares 

fysiska och psykiska hälsa för att uppmärksamma riskbeteenden i tid. Det kan även finnas 

anledning att undersöka hur elitidrottande ungdomar tänker kring tidig specialisering och 

satsning, då detta är ett omdebatterat område där elitidrottarna sällan själva kommer till tals. 

Denna studie täcker en ytterst liten del av ett stort och viktigt område. Då denna studie inte är 

uttömmande finns det anledning att studera ämnet vidare med liknande metod, med fler 

informanter. 

 

Konklusion 

Träning är en central del i unga elitidrottares liv och tiden de lägger ner ses som värdefull. 

Den starka drivkraften enligt samtliga idrottare var den inre motivationen, glädjen i att utöva 

idrott och det socialt givande att spendera tid med lagkompisar. Skador, sjukdom och andra 

motgångar påverkade idrottarnas träning negativt. I vissa fall kunde detta leda till olika typer 

av riskbeteenden som framförallt innefattade att idrottarna tränade trots att kroppen sa ifrån. 

Deltagarna påverkades av omgivningen vad gällde sin träning, framförallt av tränare och lag-

kompisar. Omgivningens förväntningar i kombination med de högt ställda kraven på sig själv 

kunde leda till att idrottaren upplevde en press på sig att prestera på träning och tävling. Idrot-

tarna planerade sina måltider utefter träning och för att maximera prestationen. De tänkte på 

vad de åt, var medvetna i sina kostval samt hade kunskap om näringsinnehåll. Mat väckte 

både positiva och negativa känslor hos idrottarna. Omgivningen, det vill säga kompisar, soci-



 

28 

 

ala medier och familjen, påverkade alla idrottare på olika sätt och i olika grad i hur de tänkte 

och kände kring kost.  
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Bilaga 1: Intresseanmälan 
 
Intresseanmälan – intervjustudie om kost och träning 

 
Ålder:___________ 

 

Kön:  Tjej Kille 

 
Vilken idrott utövar du?_____________________________________________________ 

  
Mail:_______________________________________________________________ 

 
Telefonnummer:______________________________________________________ 

 
Jag är intresserad av att delta 

 i studien   Ja Nej Vill fundera 

 
Tack för visat intresse! 
 
 
Kontaktpersoner    Handledare 

Linda Nystrand 0737447099   Ylva Åkerblom 

Caroline Westerberg 076-4264677  Leg. Fysioterapeut 
Fysioterapeutprogrammet   MSc och doktorand vid institutionen för 
Uppsala Universitet    Neurovetenskap, Uppsala Universitet 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Inledning 

Syftet med den här intervjun är att få en bild av hur elitsatsande ungdomar tänker kring 
träning, träningsvanor och kost. Det finns inga svar som är rätt eller fel och vi är intresserade 
av hur just Du tänker kring de här sakerna. Du väljer helt själv hur mycket du vill berätta och 
får när som helst avbryta utan att du behöver förklara varför.   

 
Bakgrundsdata 

Ålder? 

Vilken idrott utövar du? 

Hur många träningspass per vecka och hur långa är dessa? 

Vad har du för andra fritidsintressen? 

Hur mycket tid lägger du på dem? Antal ggr/vecka, tid/gång? 

 

Inledande frågor 

Finns det något som driver dig i din träning? 

Hur prioriterar du träningen i förhållande till andra aktiviteter? 

Berätta hur en typisk träningsvecka ser ut. 
 

Träning 

Vilka tankar har du kring tiden du lägger ned på träning? 

Vilka tankar har du om träning vid sjukdom eller skada? 

Brukar du få några speciella tankar och känslor om du missar ett träningspass? 

Vad är det viktigaste för dig med din idrott? 

  

Kost 

Hur ser dina matvanor ut vad gäller exempelvis när och vad du äter? 

Finns det någon mat du tycker är bra eller dålig? 

Vad fyller mat för syfte enligt dig? 

Vad väcker mat för känslor hos dig – berätta. 
Berätta hur en vanlig måltid kan te sig för dig. 
 

 
 

Är det något mer du vill berätta som jag inte har frågat om? 
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Bilaga 3: Samtycke 
Jag intygar att jag tagit del av informationen om studien, är införstådd med vad ett 
deltagande innebär och hur intervjun kommer att gå till. 
 
Namnteckning: _____________________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________________________ 

Datum: ___________________ 

 

 

Kontaktpersoner    Handledare 

Linda Nystrand 073-7447099    Ylva Åkerblom 

Caroline Westerberg 076-4264677  Leg. Fysioterapeut 
Fysioterapeutprogrammet   MSc och doktorand vid institutionen för 
Uppsala Universitet    Neurovetenskap, Uppsala Universitet 
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Bilaga 4: Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Linda Nystrand och Caroline Westerberg och läser sista terminen på 
Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Under våren 2016 gör vi vårt 
examensarbete som handlar om hur elitsatsande ungdomar tänker kring träning och kost. 
Du som deltar kommer att intervjuas om hur du ser på kost och träning. Intervjun beräknas 
ta maximalt 60 minuter och den kommer att spelas in för att kunna analyseras. Resultatet 
kommer att behandlas konfidentiellt, alltså kommer inga svar kunna härledas till dig. 
Bakgrundsdata så som kön, ålder och idrottsaktivitet kommer att presenteras på gruppnivå. 
Du som gör en intresseanmälan kommer att kontaktas via telefon eller per mail. Då 
bestämmer vi gemensamt när och var intervjun ska äga rum, till exempel i anslutning till ett 
av dina träningspass i ett avskilt rum vid träningslokalen. 
Allt deltagande är frivilligt och alla deltagare har rätt att när som helst avbryta sin medverkan, 
utan att behöva förklara varför. 
 
Kontaktpersoner    Handledare 
Linda Nystrand 073744     Ylva Åkerblom 
Caroline Westerberg 076-4264677  Leg. Fysioterapeut 
Fysioterapeutprogrammet   MSc och doktorand vid institutionen för 
Uppsala Universitet    Neurovetenskap, Uppsala Universitet 

 


