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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster 

under tävling inom truppgymnastik. 

 

 Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi?  

 Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i 

tävlingssituationen för att bemästra stressituationer? 

Metod 

Kvalitativa djupintervjuer har används. Fyra elitledare som tränar junior eller senior damer i 

truppgymnastik i fyra olika Stockholmsföreningar har intervjuats, två kvinnliga och två 

manliga. 

 

Resultat 

3 av 4 ledare tycker att man absolut ska arbeta med idrottspsykologi med elitgymnaster. 3 av 

4 ledare tycker att de kan se om deras gymnaster är stressade bl.a. genom deras kroppsspråk. 

När det kommer till att hantera stressade gymnaster under tävling menar bl.a. ledare A att de 

har olika strategier under tävling och att gymnasterna har berättat hur de vill bli bemötta 

under tävlingen. Ledare B menar att det beror lite på vilken gymnast det är och handlar utifrån 

det. B menar även att det är bara något man gör automatiskt. Ledare C menar att de jobbar 

med det hemma i hallen för att på det sättet vara förberedda. Ledare C menar också att om 

gymnasten/gymnasterna är stressade så kan de få sätta sig ner en stund för att lugna ner sig. 

Ledare D trycker på att det handlar om att ha kul och bara gå in på tävlingsgolvet och göra sitt 

bästa. 

 

Slutsats 

Baserat på de intervjuade ledarnas svar kan man se att de agerar på ett bestämt sätt under 

stressade tävlingssituationer, dock kan tyckas att ledarna möjligen borde ha en handlingsplan 

med enkla övningar som de kan använda sig av vid pressade/stressade situationer. Baserat på 

de fyra intervjuerna som genomförts vore det lämpligt att de aktuella ledarna tränade mer på 

hur de bemöter stressade gymnaster i tävlingssituationer.  
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Truppgymnastik består av tre grenar trampett, tumbling och fristående. Trampett är en liten 

fyrkantig studsmatta där gymnasterna utför tre volter i ström där minst ett varv ska utföras 

med hoppbord. Tumbling är en lång och smal matta (14x2m) där gymnasterna utför tre 

voltserier i följd. Fristående är ett dansprogram som gymnasterna utför till egen vald musik. 

Ytan/mattan som friståendet utförs på är 14x20m. Trupperna består av 6-16 gymnaster. Det 

finns tre olika klasser som man kan tävla i dam, herr och mix.1 Tävlingarna bedöms av en 

domarpool, en för varje gren. Domarpoolen består av fyra domare som dömer enskilt och sen 

rapporterar till överdomaren. Högsta poängen truppen kan få är 10.0.2 

 

Truppgymnastiken har idag sammanlagt ca 17 440 licensierade trupptävlingsgymnaster i 

Sverige.3 Av dessa består ca 15 000 av damer vilket är en övervägande stor del. 4 Under de 

senaste åren har truppgymnastiken utvecklats markant i både svårighetsgrad på volterna som 

utförs men även vilka krav som ställs på ledaren. För att ledaren ska kunna utveckla och passa 

sina gymnaster i de svåra volterna krävs ett antal utbildningar som Svenska 

Gymnastikförbundet har att erbjuda i form av stegutbildningar i de tre olika grenarna 

tumbling, trampett och fristående. Förbundet håller även på att utforma teoriutbildningar (bl.a. 

inom träningslära, biomekanik, ledarskap osv.) där inga praktiska moment är inlagda.  I 

dagsläget finns det ca 15 000 ledare inom truppgymnastiken.5  

 

Av egna erfarenheter så finns det ledare inom truppgymnastiken speciellt på elitnivå som inte 

funderar i banorna idrottspsykologi för att de tror att gymnasterna genom bra volter ska 

lyckas. Författaren tror att det handlar om så mycket mer än det, elitgymnasterna ska under 

kort tid prestera maximalt. Det är till skillnad från vissa andra idrotter ingen idrott som man 

kan hämta upp misstag. Eftersom man inom truppgymnastik blir bedömd direkt under/efter 

utförandet. Så när det gäller truppgymnastik är det att prestera i nuet som gäller. Det gäller 

alltså att man som ledare kan hantera gymnasterna i stressade situationer för att få dem att 

                                                 

1
 Svenska gymnastikförbundet, http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx 

2
 Svenska gymnastikförbundet, http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx  

3
 Mimmi Alburg, Svenska gymnastikförbundet, 091109 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx


5 

 

prestera optimalt under tävlingsdagen, att även kunna hantera en adept som till exempel 

misslyckats i en gren och få den att tänka om och fokusera på nytt kan ge en positiv effekt.     

 

På Svenska Gymnastikförbundet har man börjat med att utveckla en del inom det 

idrottspsykologiska området för ledarna riktat mot de aktiva men ingen ren stresshantering är 

utformad. Dock är det få enligt min uppfattning som använder sig av den lilla del som faktiskt 

är framtagen. Därför är utgångspunkten i detta arbete att se hur eller om elitledare använder 

sig av idrottspsykologi riktat mot sina elitgymnaster och hur de hanterar stressade gymnaster 

under tävling. Genom att använda sig av djupintervjuer så anser författaren samt Svenska 

Gymnastikförbundet och truppkommitén att ett fylligt/bra resultat kan uppnås. 

1.2 Bakgrund 

 

Idrottspsykologin är i största allmänhet ännu väldigt outforskad inom truppgymnastiken.  

Man har på Svenska Gymnastikförbundet infört en del mentalträning i 

stegutbildningarna/teoriutbildningarna riktat mot de aktiva men också en liten del mot 

ledaren. Nedan presenteras den fakta som för tillfället finns hos/i Svenska 

Gymnastikförbundet utbildningsmaterial inom ämnet idrottspsykologi.  

 

I tumbling steg 1 utbildningen kan man läsa en del om mental träning. De tar där upp under 

fyra olika rubriker ämnet mental träning; stress, trygghetscirkeln, självkänsla och 

målbildsstyrning. Om stress skriver de bl.a. att ledaren bör vara medveten att gymnasten/erna 

kan komma till träningspasset med mycket stress från andra miljöer än träningen. De trycker 

även på att viss stress kan försvinna om man lär sig kontrollera sin muskelspänning6, detta 

kan man göra genom bl.a. massage, medveten avspänning eller bastu7. Med trygghetscirkeln 

menar de ens förmåga att pressa sig själv för att fortsätta utvecklas. De menar att för att kunna 

utvecklas måste man ta ett steg utanför cirkeln. Den aktiva kan i detta skede känna känslor av 

rädsla, dåligt självförtroende och mindervärdeskomplex vilket självklart gör det svårare att ta 

detta steg. Dock gör detta steg att din trygghetscirkel blir större och du får fler erfarenheter. 

De väljer sedan att benämna självkänsla som basen inom mental träning. De tar upp att 

mycket av den aktivas självkänsla är redan formad då grunden läggs i uppväxtåren. De är 

                                                 

6
 Sakarias Lindell, Tumbling steg 1, Svenska Gymnastikförbundet, Version 2, (Malmö, Holmbers förlag, 2009) 

7
 Asbjörn Gjerset, Tom Morten Svendsen, Arne Vilberg, Idrottens träningslära, (SISU idrottsböcker 1997), 

s.428.   
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därför det ibland kan finnas gymnaster som man anser har mycket potential, men de inser det 

inte själva. Det man kan göra är att låta gymnasten känna framgång inom truppgymnastiken. 

Den sista rubriken i Tumbling steg 1 handlar om målbildsstyrning där de skriver att det kan 

underlätta för inlärningen av nya gymnastikövningar om gymnasten målar upp bilder för sig 

själv när den genomför övningen, detta kommer sedan att underlätta genomförandet. De anser 

att detta kan användas för att snabbare nå resultat inom truppgymnastiken. Det är också bra att 

använda sig av när en aktiv är rädd för att misslyckas med en ny övning8. 

 

I teoridelen inom truppgymnastikens utbildning Ledarskap steg 1 nämner de bl.a. att det är 

viktigt att skapa motivation hos sina gymnaster. De påpekar att detta inte går utan att den 

aktive själv vill. De tar upp begreppet kompetensmotivationsteorin som handlar om att ledaren 

skapar motivation bl.a. genom uppmuntran och feedback. De nämner att barn utvecklas när de 

får känna sig trygga, får uppskattning och möts av värme.9       

 

1.2.1 Definition på stress  

    

Nationalencyklopedin definierar ordet stress som:  

  

”Ansträngande omständigheter som framkallar påfrestningar både fysiskt och psykiskt”.10 

 

I detta arbete kommer följande definition att användas. Stress kan uppstå vid pressade 

situationer där kroppen utsätts för psykiska och fysiska påfrestningar. Pulsen stiger och den 

ökade pulsen kan kännas svårhanterad. Samtidigt pirrar det i kroppen på ett besvärligt sätt  och 

en känsla av obehag träder fram. 

 

 

 

 

                                                 

8
 Sakarias Lindell, Tumbling steg 1, Svenska Gymnastikförbundet, Version 2, (Malmö, Holmbergs förlag, 2009) 

9
Iaa Hedin, Ledarskap steg 1, Svenska Gymnastikförbundet, Version 1, (2009), s. 9   

10
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/stress   

http://www.ne.se/sve/stress
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1.3 Tidigare forskning 

 

Ett antal artiklar har valts ut som handlar om bl.a. stress,  ångest, aktiva och träning. Som 

tidigare nämnts så är idrottspsykologin på väg att utvecklas inom truppgymnastiken, detta har 

resulterat i att artiklarna nedan är av en mer allmän karaktär.  

 

Författaren har även valt att använda artiklar som handlar om ångest då författaren anser att 

ångest och (negativ) stress hör ihop. Som tidigare nämnts så utgår författaren ifrån 

definitionen, stress kan uppstå vid pressade situationer där kroppen utsätts för psykiska och 

fysiska påfrestningar. Pulsen stiger och den ökade pulsen kan kännas svårhanterad. Samtidigt 

pirrar det i kroppen på ett besvärligt sätt och en känsla av obehag träder fram. Definitionen på 

ångest är: ”Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av rädsla eller oro, som ger 

kroppsliga uttryck. Detta kan vara en upplevd känsla av spänning eller tryck mot 

bröstkorgen, onormala hjärtslag, smärta i bröstet eller andfåddhet”.11 Somsagt så anser 

författaren att begreppen (negativ) stress och ångest är relativt lika per definition och kommer 

därför även att använda artiklar som nämner begreppet ångest.   

 

Forskaren Hanin Yuri nämner i en artikel Allen Fox syn på hur man ska arbeta med stress och 

ångest. Fox menar att idrottspsykologer måste arbeta långsiktigt med de aktiva och inte tro att 

de kan ”fixa”/dämpa stressen och ångesten snabbt. Han menar att det tar ett tag att få fram 

budskapet och att det finns mer effektiva sätt att arbeta med stress och ångest. Så även fast det 

tar ett tag menar han att både ledaren och den aktiva lär sig mycket av inlärningsprosessen.12 

Fox nämner även att hantera stress och ångest är en del av elitidrotten.13
 

 

                                                 
11

 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Ångest 

12
 Hanin Yuri, “Fear of Failure in the Context of Competit ive Sport”, International Journal of Sports Science & 

Coaching, Volume 3 Number 2,( 2008), s.187-188 

13
 Ibid. s. 185 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sinne
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngest
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I en annan artikel nämner Antonis Hatzigeorgiadis och Stiliani Chroni att ledare inte bara bör 

lägga vikten vid att reglera ångesten hos den aktiva (simmaren i detta fall) utan också se på 

hur den aktiva uppfattar ångestsymptomen innan den bryter ut. 14  

I en artikel skriven av Debois et al. konstaterade de att elitgymnasterna hade mindre/lägre 

tävlingsångest jämfört med gymnaster på lägre nivå. Debois et al. identifierade två olika 

kategorier på metoder som användes för att hantera stress i tävlingssammanhang. Bla. 

använde gymnasterna sig av visualisering och inre samtal. De arbetade även i grupp i form av 

laganda och sammarbetsövningar.
15 

 

Jamie Poolton and Rich Masters nämner i sin artikel om Yuri Hanin och Muza Haninas syn 

på hur ledarna ska involvera sina aktiva i deras träning, för att på detta sätt göra de mer 

medvetna och delaktiga i träningen. Att också göra dem medvetna om vad som krävs för en 

optimal prestation, kan göra det lättare att kunna prestera under press i tävlingssammanhang. 

Resultatet av att göra dem medvetna och delaktiga får dem att höja prestationen. De menar 

också att om de aktiva fortsätter att öva in rörelsemönstret korrekt så kommer det leda till ett 

bättre resultat.16 

I en studie gjord av Jean M Williams kan man ta del av hur idrottsutövares förmåga att 

hantera (Coping) olika situationer kan förhindra skador och minska effekten av negativa 

effekter av stressorer. Skulle det istället vara så att idrottsutövaren saknar denna förmåga finns 

det risk för motsatt effekt vilket kan leda till mer skador och högre stressrisk. 17 

 

                                                 

14
Antonis Hatzigeorg iadis and Stilian i Chroni, “Pre-Competition Anxiety and In-Competit ion Coping in 

Experienced Male Swimmers”, International Journal of Sports Science & Coaching  ,Volume 2 · Number 2 · 

(2007), s. 181 
15 Debois, N, Heurance, P, & D'arripe-Longueville, F. “Precompetitive anxiety  

determinants in female gymnastic: Expert ise affect and adjustment strategies of 

the elite gymnasts.” Science et Motricite” ,(2000), s.41, 33-46. 
16 Poolton Jamie and Masters Rich, “Optimizat ion of Performance in Top-Level Athletes: An Action-Focused 

Coping Approach”, International Journal of Sports Science & Coaching, Volume 4 · Number 1 · (2009). 
17 Jean M, Williams, Psychology of injury Risk and prevention , P. 774; se Singer, Robert N, Hausenblas, 

Heather A & Janelle, Christopher M, Handbook of sport Psychology ( John Wiley & sons, Inc: 2001, Andra 

upplagan) 
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I en artikel som handlar om tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott sägs det att 

tävlingsängslan/oro har en traditionellt negativ inverkan på idrottsprestationen. Men att denna 

syn på tävlingsängslan/oro har minskat och istället övergått till att vara delvis positiv18 

 

Vad man kan utläsa av vissa artiklar ovan är att det är viktigt att arbeta i förebyggande syfte 

med stress och ångest, detta för att vara förberedd inför tävling. Det är även viktigt att lägga 

märke till vilka ångestsymptom den aktiva har innan själva stressen och ångesten bryter ut. 

Man ska alltså inte lägga all fokus på att reglera ångesten utan se tills des kärna. En av 

artiklarna nämner även att de i sin studie lagt märke till att gymnasterna arbetade både 

individuellt och som helgrupp för att sänka bla. stressen. Att sedan göra sina aktiva mer 

medvetna och delaktiga i sin träningen och få dem att förstå vad som krävs för en optimal 

prestation, vilket kan resultera i att de prestera bättre under pressade tävlingssituationer. Vad 

som även nämns i en artikel är att det är viktigt att man kan hantera stress för att på detta sätt 

förhindra bla. skador.  

 

Dock menar en författare/forskare att tävlingsängslan/oro i tävlingsidrotter i vissa fall kan ha 

en positiv inverkan på prestationen.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster 

under tävling inom truppgymnastik. 

 

 Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi? 

 Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i 

tävlingssituationen för att bemästra stressituationer?  

 

 

                                                 

18 Caro lina, Lundqvist, ”Tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott: Kan negativa reaktioner också vara positiva”,  

Svensk Idrottspsykologisk Förening, Årsbok 2003 , (Örebro Universitet, 2003), s.83-95 
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2 Metod 

 

2.1 Beskrivning av metoden 

I uppsatsen har kvalitativa djupintervjuer används. Genom att använda en kvalitativ metod 

kunde svaren bli mer djupa och uttömmande än att använda en kvantitativ metod. En 

halvstrukturerad intervjuguide användes för att ha stöd under intervjun. Vad som är fördelen 

med en halvstrukturerad guide är att man lätt kan ställa följdfrågor och ändra ordningen på 

frågorna för att få ett så pass bra innehåll som möjligt. 

 

2.2 Urval 

Urvalet har skett genom följande kriterier, ledare i Stockholmsförening som tränar junior eller 

seniordamer. För att få elitledare på högsta nivå valdes de ledare som tränar elitgymnaste r 

som placerade sig bättre än tolva på Svenska mästerskapen i truppgymnastik 2009. Två 

manliga och två kvinnliga ledare valdes ut.  

 

2.3 Procedur 

Kontakt togs med Svenska Gymnastikförbundet för att få kontakt med ett antal elitledare i 

Stockholmsområdet. Svenska Gymnastikförbundet tillfrågade därefter nio elitledare för att 

höra om intresse fanns för att ställa upp i en djupintervju. Efter detta  kontaktades ledarna via 

mail där syftet med uppsatsen presenterades. Ledarna som kontaktades är utvalda av Svenska 

Gymnastikförbundet dock efter de kriterier som angavs. De ledare som författaren sedan 

valde ut av de nio tillfrågade är baserat på att de endast var fyra Stockholmslag som placerade 

sig som sämst 12:a på Svenska mästerskapen 2009. Om ledarna fortfarande var intresserade 

bokades tid för intervju. Intervjuerna gjordes ansikte-mot-ansikte och spelades in. En 

pilotintervju genomfördes med en 31-årig manlig elitledare som tränar både barn och 

elitgymnaster. Han har 17 års erfarenhet inom truppgymnastiken både som aktiv och ledare 

varav 6-7 år är på elitnivå. Han har bla. en högskoleexamen i idrott med inriktning mot 

tränarskap. Under pilotintervjun testades intervjuguiden och diktafonen (Olympus Digital voice 



11 

 

recorder WS-110) för att se om den fungerade som den skulle. Intervjun var indelad i tre olika 

block19.  

 

Block ett i intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor där frågor om bland annat ledarens 

ålder, civilstånd, ledarbakgrund och egen gymnastikbakgrund ställdes. I block två i 

intervjuguiden ställdes mer precisa frågor rörande stress i samband med tävling och andra 

frågor runt hur man bör eller inte bör arbeta med idrottspsykologi. I den sista och största delen 

ställdes scenariofrågorna som delades in i olika kategorier: skadesituationer, 

prestationssituationer, problem med material, utebliven gymnast/ledare, när en gymnast gör 

fel/missar och slutligen ändring av program kort innan start. Där ledarna fick ta ställning till 

hur de bl.a. skulle agera/hantera situationerna20.  

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades dem av författaren och finns nu i författarens ägo.  

 

2.4 Validitet 

Uppsatsens värde och validitet ligger till stor del i intervjun och tolkningarna av resultatet i 

djupintervjuerna. En viktig aspekt var att de frågor som ställdes i intervjuerna var relevanta i 

förhållande till arbetets syfte och frågeställning. Under intervjuguidens konstruerande har 

handledarna fungerat som bollplank för att få en så bra guide som möjligt. Intervjuarens 

erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat validiteten något. Vad som även kan ha påverkat 

validiteten är att ledarna inte har läst transkriberingen av intervjun.  

 

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan ifrågasättas eftersom författaren är ensam om att göra undersökningen och 

därmed ensam om tolka intervjumaterialet som sedan ligger till grund för arbetet. 

Reliabiliteten stärks genom att det finns en utformad intervjuguide med ett antal 

bakgrundsfrågor och scenariefrågor. Dessa finns tillgängliga för någon annan att använda vid 

ett senare tillfälle. Gällande scenariofrågorna kan reliabiliteten ifrågasättas beroende på om 

                                                 
19

 Se bilaga 2. 

20
 Se bilaga 2 
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intervjupersonerna faktiskt har upplevt scenariot eller inte. Detta pga att ens egen uppfattning 

kan skilja sig ifrån hur det är i verkligheten.  

 

2.6 Etiska principer 

Både via mail och vid intervju tillfället informerades ledarna om att inga ledarnamn eller 

föreningsnamn skulle nämnas i arbetet.  

 

 

3. Resultat 

 

De resultat som presenteras är utvalda av författaren och redogörs i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställning. Intervjufrågan presenteras med alla fyra intervjupersoners svar 

samlat i en följd . Texten i resultatet bygger i allmänhet på citat från intervjuerna dock är vissa 

meningar ändrade från talspråk till mer korrekt svenska för att lättare kunna läsa och förstå 

texten21. För att skydda intervju personernas identitet används beteckningarna A-D. I texten 

har ledarnamn och föreningsnamn bytts ut för att skydda personens anonymitet.   

 

 

Tabell 1. Information om de fyra intervjuade elitledarna.  

Intervjupersoner A B C D 

Ålder 36 år 27 år 

 

39 år 20 år 

Kön Man 

 

Man 

 

Kvinna Kvinna 

Ledarerfarenhet 

(Elitnivå)  

17 år 

 

7-8 år 8 år 2 år 

 

 

 

                                                 

21
 Jan Trots, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, (Lund, studentlitteratur 1993, 2005) , s.134 

http://www.synonymer.se/?query=i
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 Vad har du för ledarutbildning inom truppgymnastiken? 

 
A: Jag har gått den gamla baskursen, den gammal ABC, t rampett ABC, allmänna matta och 

hopp kurser. Jag är ju uppvuxen med satts bräda så det var både matta och hopp, det var ju innan 

tumbling tiden kom så mycket ledarutbildningar, det var ju innan stegutbildningarna kom på 

trampett sidan så att ABC i trampett behövde man för att kunna passa. Matta behövde vi ju inte 

så mycket mer än teknikutbildning. Sen blev det ju trampett utbildning B1, B2, F1, F2 så jag har 

alla de fyra. Gick F2:an 95 tror jag att det var i samband med SM i Järfälla. Mycket fristående 

kurser till en början både internationellt eller både europeiskt och nordiskt och svenskt så att 

säga. Sen så har jag ju hela utbildningen här på GIH Specialidrott/ tränarlin jen .
22

. 

 

B: ”Jag har samtliga hopp och mattautbildningarna” 
 

C: ”Tumbling upp till tvåan jag ska gå trean nu i januari. Sen har jag trampett upp till trean. 

Sen är jag instruktör i tumbling upp till tvåan.”  
 

D: ”Jag har gått basen, trampett 1 & 2, tumbling 1 och fristående 1 & 2.” 
 

 Har du någon annan utbildning utöver gymnastiken? 

 

A: ”Ja, jag är utbildad dansare, så jag är utbildad på balettakademins yrkesskola den 3-åriga, 

sen så har jag gått danshögskolan en kompletterings utbildning på 2 år.”  
 

B: ”Högskoleingenjör med inriktning industriell ekonomi.” 
 

C: ”Mastersutbildning i service management.”  

 

D: ”Jag pluggar geografiprogrammet.” 

 

 

 Tycker du att man bör jobba med idrottspsykologi med elitgymnaster?  

A: ”Absolut!” 
 

B: ”Det borde man definitivt göra.” 
 

C: ”Det beror på vad du menar med idrottspsykologi?”  
 

Antingen till exempel med visualisering eller med s jälvförtroende?  

”Fast det gör vi ju varje träning.”  
 

D: ”Absolut.” 
 

 På vilket sätt då? 

 
A: Det är ju en ko llektiv/ individuell sport vilket betyder att kollekt ivet består av individer och 

alla individer måste prestera max för att kollekt ivet ska lyckas. Sen måste man ju både jo bba 

individuellt rent inställningsmässigt psykologiskt men också kollekt ivt så att hela kollekt ivet har 

samma mål och bild. Men absolut, det blir bara viktigare och vikt igare ju högre upp man 

kommer och ju svårare det blir i och med på tanke att det blir, det är ju väldigt tajt i toppen i 

                                                 
22

 ABC, ABC trampett, BI, B2, F1, F2: Föredetta benämningar på stegutildningar inom truppgymnastik.  
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dagens läge och vi såg ju på tävlingen i X v i går ut och kör ett okej fristående men inte s å 

fullständigt jätte bra, Lag 1 går in och kör ett och får X poäng mer än oss, vi går in och har X fall 

på matta, jag räknar ut oss efter tumbling. Lag 2 går in och kör ett ganska dåligt fristående som 

de inte brukar göra, sen går våra tjejer in och kör ett fantastiskt hopp bara nejlar alltihopa och 

Lag 1 har då chans att vinna och går in och rasar så vi vinner. Så det är ju jävligt t ajt man får inte 

misslyckas så alla måste vara på banan hela vägen i och med att det är individuella prestationer i 

ett kollektiv, det är ju inte som i fotboll och hockey att du har liksom lite mer t id på dig att vända 

ett spel, utan här är det rasar du så har du rasat då är det den poängen och då dras det på en gång. 

Så du kan ju aldrig gå tillbaka och hämta upp det som har varit så att absolut det blev väldigt 

tydligt X. Lag 1 klarade inte av pressen, Lag 1 från X-land klarade inte av pressen att gå in och 

veta att vi kan vinna om vi bara ställer det här, för de gjorde samma sak på tävlingen i X. 

 

B: ”Det är ju så otroligt stressat tävlingsmoment i många sporter så har man så stor chans att 
parera ett misstag så om du skulle spela fotboll eller om du spelar tennis du har tid på dig att 

rätta till det. Vi tävlar ungefär två gånger, två stora tävlingar på ett år. Och man har totalt 10 
sekunder på sig på redskapen och sen har man lite längre tid på fristående men.” 
 

C: Det handlar ju om iallafall när man, jag tränar tjejerna 9 t immar i veckan de tränar totalt 12 

timmar i veckan. De träffar ju varandra mer och oss mer tror jag mer än vad de gör med några 

andra kompisar eller föräldrar. Så att det handlar ju om jätte mycket om på den här nivån att lära 

läsa tjejerna och framförallt tjejer är det allt ifrån mens till pojkvänner som har gjort slut eller 

någon som har varit dum. Så hela trän ingen är ju en enda stort psykologiskt experiment.  

 

D: ”På vilket sätt man ska det är svårt att säga exakt hur du ska jobba med det eftersom alla 
tar åt sig olika av olika metoder dels genom att prata och lyfta problemet eller att det finns 

idrottspsykologi. Men att kunna hantera det man utsätts för, för att kunna prestera bättre. Men 
det är svårt att säga hur man ska göra för att de är olika med olika gymnaster.”  
 

Jobbar ni något med det? 
Ja, ja.. vi har börjat lite med att ha lite diskussions  grupper försöka få dom lite mer involverade i 

att planera och få dom att förstå vad de måste göra och att försöka få dom att förstå sin egen roll 

i självförtroende biten att jag klara av att göra det här att det inte är så himla svårt hela tiden och 

att man nedvärderar sig själv utan istället försöka förstå  att jag kan jag vill jag klara av det här 

om jag bara lägger manken till.  

 

 

 

 Anser du dig kunna se om dina gymnaster är lite, lagom eller alltför stressade? 

 
A: Absolut, Dels så känner jag dem så pass väl i dagens läge så att jag ser det på deras 

kroppsspråk. Jag ser det framförallt i deras  ögon man ser på en gång när de är stressade och man 

ser att de gör fel som de normalt inte gör. Att de inte vågar lita i sin egen kunskap utan att de 

börjar göra fel. Man ser på en gång när man möter dem. I och med att man känner dem så pass 

väl så ser man på en gång om det är något som är fel. Och om det är någon som försöker dölja 

något så ser man det också 

 
B: ”De kan jag göra, Det varierar från person till person, en del blir mer slutna en del blir mer 

öppna en del blir väldigt lugna en del blir väldigt hyperaktiva en del börjar gråta en del blir 
aggressiva, så de är inget mönster som funkar för en grupp utan det finns ett mönster som 
funkar för varje person. Där måste man lära känna varje gymnast.”  

 
C: Inte alltid men ibland kan jag göra det. Alltså dels ser man det, nu har vi vilket är rätt bra vi 

har en form av kultur att de alltid är avsminkade när de kommer till träningen och då ser man 

mycket mer om hur de egentligen mår. Nej men det handlar ju alltifrån deras koncentrations vid 

första samlingen till att man ser att de lyssnar eller om de börjar tissla med andra direkt. Eller 
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om de inte gör det och de brukar göra det. Och de andra sakerna är att hur fort de går in i salen 

eller hur fort de kommer till samlingen om de hjälper till eller inte hjälper till eller vem de 

rycker tag i eller vem de börjar prata med är det närmsta kompisen eller är det någon annan då är 

det något som har hänt och då måste man förstå det, sen så är det inte allt vi vill att de ska ta 

med sig in i salen heller utan det vill man inte rota i. Sen så missar man mycket absolut, 

självklart gör man det. 

 
 

D: Nej, jag har jätte svårt att se faktiskt hos olika gymnaster hur alltså vissa är ju lättare att tolka 

än andra såklart sen så reagerar alla olika v issa visar upp för alla att dom är stressade och andra 

gömmer sig och sluter in sig i en  liten mussla. Jag vet knappt hur jag själv reagerar för att jag 

gör nog väldigt annorlunda eller olika varje gång ibland så visar jag upp det att jag tycker att det 

är jätte jobbigt och ibland så går jag hem och gråter liksom. Men det kanske inte  är någon som 

märker det så det kan vara jätte svårt att se om de är stressade eller så. 

 

 Hur hanterar du stressade gymnaster under tävling?  
 

A: Vi har ju väld igt mycket den strategi att gymnasterna själva känner ju sig själva ganska väl så 

vi har ju upplagda strategier de vet ju, de har berättat för både hela truppen och för oss tränare 

hur de vill b li bemötta under tävling, hur de vill bli peppade. Det är en av våra stående punkter 

på våra kvällssamlingar dagen innan tävling. Man berättar hur man vill bli peppad. Är det så att 

man börjar bli stressad så är det vissa som behöver en spark i rumpan och bara säga bit ihop och 

skärp dig nu och kör. Vissa behöver kramar, kärlek bara lugn och omtanke. Vissa behöver 

massage, vissa behöver bli helt lämnade ifred. Så det här vet vi ju för att gymnasterna själva har 

berättat hur de vill bli bemötta i de stressade situationerna, så bemöter vi ju dem på olika sätt. 

Just för att de är olika individer. 
 

B: ”Det är ju så otroligt skilt från person till person en del klappar man på en del får man att 

tänka på annat att man får de att tänka på någon annan positiv känsla eller någonting en del 
påminner man dem att de är duktiga en del förklarar man att det är som på träning så att de är 
jag vet inte, det är bara någonting man gör.”  

 
C: Jag tycker nog att vi har försökt att jobba mycket med det hemma innan.  

 

På något sätt utsätta dem för stressen eller så eller rättare sagt tvärtom ta bort stresselement 

truppgympan har ju utvecklats så enormt mycket för två år sen så gick man in och gjort mycket 

mer icke färdiga volter på tävling då skulle de ju pressas fram på förträning mycket det som 

faktiskt inte var klart. Och det var nog inte bara vi som g jorde så det var många som g ick in med  

vad jag kallar för dumvolter, men i och med att vi kanske har blivit lite klokare och med 

kunskapen om den fysiska preparationen tycker jag har bliv it  mycket mycket bättre så har de ju 

en annan grundtrygghet i det de ska tävla på.  

 

Och sen att filosofin att det är bättre att gå in och köra svårt med  eller lätt med noll avdrag än 

svårt med massa avdrag, det genomsyrar vår träning väldigt mycket och jag tror inte att det bara 

är vår träning utan det är många träningar utan många träningar som genomsyrar det. Och det 

ger ju dem en trygghet.  

 

Men, hur hanterar jag när de blir stressade oftast brukar vi bara sätta dem ner en stund för jag 

menar om de inte klara av förträningen och hantera den då kommer de inte att kunna hantera 

tävlingen iallafall och då är det fört idigt att tävla. Så då får de sätta sig ner några varv.  

 

Då får de andas helt enkelt. 

 
D: Jag är ju en sådan människa som försöker, när jag själv var gymnast att tänka bort de moment 

som kunde vara stressande utan att bara gå in och för att ha kul och bara visa vad jag kan. Och 

det försöker jag väl säga till dem också att du har tränat på det här du kan inte göra mer än det vi 

har gjort hitt ills och det kommer att funka jätte bra inte liksom. Försöka stressa upp dem ännu 
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mera med att vi behöver dig nu du måste stå på det här varvet annars ryker den placeringen eller 

utan gå in och gör det du kan mer än så kan vi inte begära. Och det är bara att gå in och ha kul.  

 

 

Scenario frågor: 

 

 Du och ditt lag har förtränig och en gymnast som är med på allt skadar sig 

lindrigt men måste ändå avstå tävlingen. Hur hanterar du situationen? 

Om man märker att gruppen då blir lite orolig och så hur hanterar ni det då?  

 
A: Bara genom att samla vara tydliga informera väldigt mycket. De kräver gymnasterna de är så 

pass gamla så de vet vad de går igång på dem kräver vä ldigt mycket information, tydlighet och 

lugn. Vi stressar ner även om vi är stressade inombords så känner ju tjejerna av det på en gång 

så att sänka rösten sänka tempot öppna ögonen och vara glad och ha ett glatt fokus och bara 

liksom försöka vända allting. Istället för att gå och det stressar att nu måste vi göra klart det här 

utan förhoppningsvis så är det så att vi har mobiliserat det mesta innan så när det händer om det 

är liksom bara är två minuter kvar och vi måste göra omkastningar då är det ingen id é att börja 

stressa och springa igenom formationer utan då är det bara att gå på chocken snarare liksom. 

Men lugn prata lugnt samla prata samla prata lugnt informera. Och bara försöka liksom skapa 

lugn och trygg och glad atmosfär.  

 
B: De är ju där måste man ju gjort jobbet otroligt mycket långt innan så det måste man ha gjort 

innan så att det måste finnas att gruppen alltid kan känna så att vi inte står och faller med en 

person utan att vi har åtta pers på varje varv så att om en skadar sig okej vi får ta in en som 

kanske är lite sämre men v i kommer ändå kunna fullfölja våra tävlingsserier. Och jag försöker 

väl alltid agera med lugn.  

 
C: Generellt så har v i haft några riktigt otäcka skador, tyvärr genom årens lopp och tjejerna är 

faktiskt otroligt duktiga på att hantera skademomentet med att inte vara i närheten och samla 

ihop sig om något händer. Och då har v i fått hoppa in med någon, någon gång i fristående och de 

är läskigt duktiga på att producera men nu måste vi hjälpa ”Lisa” att kunna den här platsen för 

att tävlingen kommer först när de självklart har konstaterat att det inte är någon större fara med 

den här människan liksom på något sätt. Men då är det liksom nej men då ska vi få ihop det här 

det ska nog ligga ett rätt stort ansvar på tjejerna men det måste ju bygga på att en tydlighet från 

oss från början om vad som ska gälla. Och jag tror att om v i tar matta, hopp så går vi ju inte in 

någon gång utan att vi har en plan B alltså om det här skulle hända så gör den här....fast den 

pratar vi inte så mycket om för dom ska ju ändå tänka på plan A.  

 
D: Då blir det ju också att vi kan ju inte göra något åt det, fokusera på vad du ska göra för att du 

kan inte förändra att det här har hänt du kan bara gå in å fokusera på dig själv och göra ditt 

bästa. För att jag kan inte påverka vad mina kompisar gör på tävlingsgolvet mer än att bara vara 

lugn och fokusera på mig själv. Om jag är lugn så kanske det smittar av sig hellre att mitt lugn 

smittar av sig än att min stress smittar av sig. Och förhoppningsvis så gör det ju de och att alla 

kan gå in och göra det de kan.  

 

 Två gymnaster som dessutom är informella ledargestalter som inte är med och 

tävlar i truppen kommer inspringandes 5 minuter innan ni ska ut på golvet, det 

är sista grenen. De informerar er om att om ni får 8.15 så får ni medalj. Denna 

gren är ni svagast i och det är gymnasterna medvetna om också. Hur hanterar du 

två gymnaster som plötsligt börjar oroa sig och tveka på deras prestation?  

 
A: För det första så skulle det scenariot aldrig hända i och med at t gymnasterna själva inte vill 

veta poängen så vi är väldigt hemlighetsfulla enda fram t ill att allt är klart . Men om vi nu säger 

att det händer för att vi. Egentligen så skulle man kunna säga att det aldrig händer för att vi 
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samlar allt id gymnasterna i klump, gymnasterna får aldrig gå själva under tävlingens gång 

möjligtvis om de springer iväg på toaletten men direkt från tävlingsgolvet direkt så tar vi dem 

samlar in dem direkt i tillsammans så de går aldrig och skrotar själva men om det nu skulle vara 

så att de gör det, samma sak försök samla bara sänka tempot sänka rösten prata lugnande och 

bara få de att ställa om och inte glömma det de har hört men få dem att prioritera det som är 

viktigt det vill säga gå ut och ha roligt. Få dem att känna att det är mer en uppvisning än en 

tävling att avdramatisera själva framträdandet och bara att få de att känna lugn. 

 
B: Först skulle jag nog ta dem åt sidan och sen beroende på vem det är så får man reagera 

annorlunda men vi brukar jobba väldigt mycket om att man inte tittar på poängen så att alla 

andras poäng inte påverkar hur v i ska köra så vi kommer ju köra så bra som vi kör ändå så att 

den har ju ingen betydelse för oss och det försöker vi allt id jobba med även om en del vill titta 

på poängen som du säger men de e att de... men vi har ganska stor förståelse för det där för att i 

vårt lag är det så att ingen gör sådär fast det kan ju hända för det är ju de som är scenariot. Men 

vi har alltid att vi inte berättar poängen vi jobbar väld igt hårt på det. Men de som behöv er det för 

tävling får veta det. Och de som inte vill veta det har ingen koll.  

 
C: Vi pratar inte poäng under tävling vi kan bara påverka vår egen insatts. 

 

De här två som börjar tveka det beror ju helt på i vilket uttryck som gör det i vissa drar sig för 

sig själva man bara ser att det blir en tom blick, shit nu ligger all press  på mig. Eller så är det 

sådana som babblar på som fan. Så det beror ju helt på t ror jag också vad det är för karaktär som 

vill ha om det är den extroverta den som vill ha bekräftelse inför gruppen, det här är lugnt 

liksom du kommer att klara det är ingen fara. Och framförallt så är det ju så att återigen tillbaka 

till orig inal budskapet vi kan inte påverka något annat än vår egen insatts så det är verkligen skit 

i poängen. Är det den extroverta så tror jag att v i skulle ta de lugna den personen utan att peka ut 

den utan då försöker man  lugna gruppen snarare som helhet. Kanske ändrar ordning på hur de 

står för att de har ju ändå skapat den trygghet i vem de står bredvid. Och därmed också pratar 

med och lite för att bryta den och kanske ta bort det sceneriet bara at t den ställer och pratar med 

någon så jag kanske bara ska byta plats på två personer för att de skulle få komma in i sin egen 

bubbla. Om det är den mer introverta personen så tror jag att vi träffas så pass mycket så att det 

funkar rätt mycket på kroppsspråket mellan gymnasten och mig eller mina kollegor. Där det 

kommer en blick och där vi ger en blick tillbaka det är lugnt, det kommer att funka.  

 

Så att där känner dem varandra rätt bra också så det kanske kommer den där extra kramen från 

någon eller det är inte hela världen vi går in och gör det vi kan. Det b lir jätte kul om det blir guld 

men det är en bonuspoäng.  

 

D: ”Det blir ju fortfarande samma sak lugna och bara och går in och gör allt vad du kan det 

här har du tränat på det här kan du annars skulle vi inte ställa fram dig på golvet. Det är bara 
att gå fram och göra det som vi har övat på.” 

 

 Dina gymnaster är ute på golvet och plötsligt slutar musiken att spela och du 

väljer att avbryta. Det blir omstart nästan direkt och du ser nu hur dina 

gymnaster blivit ofokuserade, hur hanterar du? 

 

  

A: ”Samma sätt samla informera tala lugnande få de att visualisera bara blunda stänga ute 

allting och hitta tillbaka till fokuset att och hitta tillbaka till de gemensamma parametrarna 
som vi har som utgångsläge och bara försöka få bort stressoron.”  
 

B: ”Det har ju aldrig hänt så det vet jag inte, men förmodligen skulle jag lugna och sen är det 
bara att säga nu börjar vi om. Och så får man ta det därifrån men det är förmodligen något 

som påverkar stressen i sig. Jag skulle nog samla och sen försöka ladda om och då får man väl 
köra sitt avgrundsvrål som vanligt så att man får en nystart.”  
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C: ”Jag tror att jag skulle använda egentligen några få ord in i egna bubblan in i egna bubblan 
det är liksom. För att det är det de känner igen härifrån. In i din egen bubbla..” 
 

D: ”Det är fortfarande vi kan inte göra mycket mer än att lugna att du liksom fokusera nu 
måste vi ladda om vi måste klara av det sen skulle vi förmodligen kunna gå hem efter 

tävlingen och öva på att helt plötsligt stängs musiken av bara för att de ska vara medvetna om 
att den situationen kan hända.” 
 

 En gymnast som är duktig på att lugna några av de mest nervösa i truppen ska 

vara med och tävla, men hon dyker inte upp på tävlingsdagen och du får reda på 

att hon är s juk genom ett telefonsamtal och hon kommer inte att delta. Hur 

agerar du i denna situation? 

 

A: ”Samla lugna informera eller inte lugna först utan informera och ha någon sorts innan jag 
informerar ha någon sorts strategi över hur det ska lösas att presentera en plan medans jag 

informerar, hon kommer inte med andra ord så gör vi såhär o såhär o såhär. Så redan när jag 
informerar om att hon inte kommer att vi har en plan.”  

 
B: Om jag skulle veta att det var en gymnast som behövde extra alltså blir ext ra lugnad då skulle 

jag nog sätta någon av tränarna på att göra det i sådana fall som beroende på vilket redskap det 

är om den ska ha fokus på tävlingsgruppen eller inte til l exempel om det är fristående så skulle 

jag själv kunna lägga extra fokus på den gymnasten medans om det är redskap skulle jag nog be 

någon av våra fristående tränare göra de så att så jag skulle allt id pinpointa den. 

 

C: Det beror helt på vilken nivå vi är på här alltså tävling vad är syftet med tävlingen men 

oavsett så tror jag nog bara att vi tråkigt konstaterande men samtidigt så kanske det är en ny 

person som får komma fram i sådana fall. Som kanske inte alls kommer fram för att den här 

andra personen har varit ledaren inom gruppen. Så jag vet inte om jag skulle se det som ett större 

problem.  

 

Skulle du kanske utse en ny som kanske lugnar då eller?  

”Det får man ta situationsanpassat.. vi har inga sådana utpekade roller att du ska lugna den   

och du ska göra det. Någon kanske får ett uppdrag att hålla ett öga på. Men ingen inom laget 
utan då är det någon som inte är med i laget. Dom som tävlar ska fokusera på tävlingen.” 

 
D: Meddelar att hon inte kommer att vara med på tävlingen och liksom v ilka skillnader det 

kommer göra som att någon annan kommer att gå in och köra de varven. Men jag kommer inte 

nämna något om att hon är den som lugnar de andra gymnasterna utan bara köra på som vanligt. 

Den personen är borta precis som att någon annan också skulle vara det och de här sakerna 

kommer vi att göra istället.  

 

 Ni har precis tävlat i tumbling och du märker som ledare att det är flera 

gymnaster som börjar tala illa om och stöter ut en gymnast som misslyckades. 

Hur agerar du? 

 
A: Ja för det första så brukar så har vi en strategi att direkt efter grenen så skriker v i ut grenen 

och sen är vi klara med den. Så går v i vidare det vill säga ingen tänker tillbaka och sen 

summerar v i när hela tävlingen är klar. Så egentligen så brukar så ska det inte behöva hända 

eftersom vi ska gå vidare. Men är det så att det händer samla återigen. Samla lugna och få alla 

fokusera framåt att inte gå in och pinpointa varken de som om jag går och pratar med de som 

pratar illa om den här gymnasten så kommer det att bli oro i ledet i alla fall. Går jag bara till den 

gymnasten så kommer det också att snackas massa skit. Samla ko llektivt, p rata om få de att 

fokusera framåt och få de att glömma det som har varit.  
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B: ”Om jag var tränare först så skulle jag nog ta dem åt sidan och skälla ut dem fan skrika på 
dem för att det skulle vara så otroligt otaktiskt när man har en hel tävling kvar. De andra som 
gör det också de e ju bara att påminna de att det kan ju hända vem som helst. Och jag tror att 

de flesta vet den känslan man måste få dem att inse det själva.”  
 

C: Först skulle jag nog prata med den som bliv it illa behandlad för att höra hur den upplevde 

situationen, har vi en bra dag kommer jag att få ett ärligt svar. Har det varit allvarligt så kommer 

jag inte få ett så ärligt svar och då vet jag till och med att det är allvarligare antagligen än vad 

och det märker man ju på dem. Tycker jag  och man märker om det kommer naturligt eller om de 

väger sina ord eller så där. 

 
Sen så utifrån de så gör vi nog en bedömning om det där är något som de får reda ut själva eller 

om det är något som vi ska lägga oss i. Många av grejerna reder de ju ut rätt bra själva men sen 

går vi ju på oschysst behandlig får inte förekomma alla försöker ju så det är klart att något kan 

gå dåligt det vore konstigt. Annars då går vi nog på de två och frågar vad som har hänt så att 

även de får sin person… o ftast är det någonting föranlett att de alltså det kan ju vara en 

besvikelse på sitt eget utförande att man blir arg på någon annan till och med så att någon 
annan lyssnar på dem och se huruvida man ska föra samman dem och säga att det där inte är ett 

okej beteende du får be om ursäkt. Återigen är det situations anpassat tror jag men jag tror att det 

är viktigt att både får säga sitt om hur de har upplevt situationen. För att det är det enda vi har att 

gå på för vi ser ju inte och hör inte allt.  
 

D: Förmodligen skulle jag prata ihop mig med de andra ledarna och så skulle vi komma fram till 

en lösning jag skulle tippa på att vi skulle samla alla gymnasterna eller kanske bara de som det 

handlade om som stöter ut. Och säga att det inte är okej vi ä r fortfarande ett lag och det spelar 

ingen roll alla kan misslyckas och sen kanske nämna det för hela gruppen att det var så här det 

gick på tävlingen och vi är fortfarande ett lag. Alltså säga samma sak till dem men kanske mer 

inriktat på de här som har stött ut en person. Att först diskutera med dem att få det här att vi ser 

att ni gör det här mot den där personen och kanske behöva nämna namn. Men inte behöva göra 

det i helgrupp. 

 

Hur skulle nu hantera den tje j som blev utstött? 

”Prata med henne också såklart och säga att vi inte alls håller med utan att alla har rätt att 
misslyckas och hon kommer tillbaka nästa tävling och kör allt hon kan och att vi tror på henne 

fortfarande och att det är sådant som händer. Skulle jag tro.” 
 

3.1 Sammanfattande resultat 

Texten nedan bygger på intervjupersonernas egna språkbruk. 

 

Vad man kan utläsa av intervjuerna/resultatet är att; Intervjuperson A är den enda ledaren som 

har en högskoleexamen inom idrott jämfört med de andra ledarna som är utbildade inom 

andra områden. Samtliga ledare har gått Svenska gymnastikförbundets stegutbildningar för 

truppgymnastik, dock inte alla steg.  

 

3 av 4 ledare tyckte att man absolut ska jobba med idrottspsykologi med elitgymnaster. Både 

A och B trycker på att det är stor press under själva tävlingsmomentet. A menar också att man 

behöver jobba både individuellt och med hela kollektivet för att lyckas. C menar att träningen 
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är ett enda stort psykologiskt experiment. D tycker att det är svårt att säga hur man egentligen 

ska jobba med det. Alla ledare förutom D tycker att de kan se om deras gymnaster är stressade 

bl.a. genom deras kroppsspråk. C menar att de har en sorts kultur att tjejerna kommer 

avsminkade till träningen för då ser ledarna mycket mer hur de egentligen mår.  

 

När det kommer till att hantera stressade gymnaster under tävling menar bl.a. A att de har 

olika strategier under tävling och att gymnasterna har berättat hur de vill bli bemötta under 

tävlingen. B menar att det beror lite på vilken gymnast det är och handlar utifrån det. B menar 

även att det är bara något man gör automatiskt. C menar att de jobbar med hantering av stress 

hemma i hallen för att på det sättet vara förberedda. C menar också att om 

gymnasten/gymnasterna är stressade så kan de få sätta sig ner en stund för att lugna ner sig. D 

trycker på att det handlar om att ha kul och bara gå in på tävlingsgolvet och göra sitt bästa.  

 

När det gäller skador under tävling menar A att det är viktigt att vara lugn och informera. Att 

skapa trygghet och en glad atmosfär. B trycker också på att det är viktigt att agera med lugn 

men att det måste man ha jobbat med detta innan så att man vet hur man ska agera i sådana 

situationer.  C menar att det ligger ett stort ansvar hos gymnasterna men att det bygger på att 

det har varit en tydlighet från ledarna från början. D menar att man inte kan ändra på det som 

har hänt utan man kan bara gå ut på tävlingsgolvet och göra sitt bästa och fokusera på sig 

själva. Det är även viktigt att agera med lugn menar D.  

 

Om musiken skulle sluta spela under tävlingen skulle intervjuperson A samla, informera, 

lugna och få dem att visualisera. Därefter få dem att hitta tillbaka till de gemensamma 

parametrarna. B skulle lugna, samla och försöka ladda om och sedan köra sitt avgrundsvrål 

som vanligt så att man får en nystart. C skulle endast använda sig av några få ord som ”in i 

bubblan” för det känner de igen från hemifrån. D menar också att det är viktigt att lugna och 

att man sen efter tävlingen kan gå hem och träna på att musiken plötsligt stängs av.  

 

Om laguppställningen skulle ändras då en gymnast inte skulle dyka upp som dessutom är bra 

på att lugna sina lagkamrater menar A att samla, lugna och informera och ha en plan över hur 

man ska gå tillväga. B menar att om det skulle behövas extra stöd för någon gymnast så skulle 

det sättas en ledare speciellt för den gymnasten. C menar att det är ett tråkigt konstaterande 
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men så är läget och skulle inte se det som ett större problem. D skulle meddela o m vilka 

skillnader det skulle bli för tävlingen.  

 

Om det skulle uppstå prat bakom ryggen efter att en gymnast misslyckats på tävlingen skulle 

A samla gruppen och få dem att fokusera framåt. De har även en strategi att de skriker ut 

grenen efteråt och sen går vidare så att det inte ska behöva hända. B skulle skälla ut 

gymnasterna och säga att det är väldigt otaktiskt och säga att det kan hända vem som helst. C 

menar att det är viktigt att höra båda parternas version och att utifrån det bestämma sig för om 

det var något som gymnasterna själva får reda ut eller om ledarna behöver lägga sig i. D 

skulle diskutera med sina kollegor och tillsammans komma fram till vad som behöver göras. 

Sedan samla gymnasterna och säga att det kan hända vem som helst och att de/vi fortfarande 

är ett lag.   

 

När det gäller situationer gällande gymnaster som tvekar på sin prestation pga. press med 

vilken poäng laget måste få för att vinna osv. Menar 3 av 4 ledare att de absolut inte pratar om 

poängen under tävlingen. Ledare B menar att det är något de jobbar med hårt dvs. inte prata 

om poängen. Men hon menar att aktiva som behöver veta poängen för tävlingen får det men 

de andra som inte vill har ingen koll. Ledare D skulle informera gymnasten/gymnasterna att 

det är bara att gå in och göra sitt bästa.  

4. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster 

under tävling inom truppgymnastik. 

 

 Hur använder elitledare inom truppgymnastik sig av idrottspsykologi?  

 

Det man kan utläsa från resultatet är att ingen av ledarna direkt använder sig av någon 

idrottspsykologi, däremot tycker 3 av 4 ledare att man absolut bör jobba med det. Hur kan 

detta komma sig? Är det tidsbrist? Okunskap? Flera gånger under intervjuerna nämner 

ledarna att det är en ”känsla” de känner när gymnasterna är stressade osv. De använder sig 

alltså inte av några egentliga psykologiska eller pedagogiska begrepp. Endast 1 av 4 ledare 

använder ordet visualisering vid ett tillfälle, däremot inte hur han använder sig av det rent 

praktiskt. En annan ledare nämner frasen ”in i bubblan”. Vad betyder den frasen egentligen? 
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Ledare A trycker på att det är både viktigt att jobba individuellt men även med gruppen som 

helhet. Han menar att det blir mer och mer viktigt ju högre upp man kommer. D nämner att de 

börjat med diskussionsgrupper för att göra gymnasterna mer delaktiga i sin träning, men 

menar ändå att det är svårt att säga hur man egentligen ska jobba. Ledare B och C:s svar 

skiljer sig från A och D:s om hur man bör jobba med idrottspsykologi, B nämner att själva 

tävlingsmomentet är väldigt stressat i sig. C menar att ”fast det gör vi ju varje träning” och 

”träningen är ett enda stort psykologiskt experiment”. Men hon har inget konkret exempel på 

hur hon jobbar med sina adepter. Det är endast ledare A och D som har något sorts exempel 

på hur man skulle kunna jobba med idrottspsykologi. Dock inga konkreta exempel på hur de 

går tillväga. Detta visar tendenser på att ledarna egentligen inte har någon konkret 

handlingsplan över hur de jobbar med idrottspsykologi med deras aktiva. Beror detta på att 

ledarna kanske inte värdesätter de mentala färdigheterna lika mycket som de fysiologiska. 

 

 Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de 

aktiva i tävlingssituationen för att bemästra stressituationer? 

 

Att det uppstår stress under en trupptävling är knappast något nytt, det är många saker som 

ska stämma under den korta tiden som gymnasterna är ute på golvet men även under 

tävlingen i allmänhet. Att det är få stora tävlingar under året gör det inte mycket lättare när det 

kommer till stress och nervositet. Av egna erfarenheter är det är inte ovanligt att gymnaster 

känner sig stressade just för att det är få stora tävlingar. Dock menar Debois et al. i sin artikel 

att elitgymnaster har mindre/lägre tävlingsångest jämfört med gymnaster på lägre nivå.23  

 

Men hur hanterar egentligen ledarna sina adepter under tävling? Några ord som används 

frekvent hos intervjupersonerna är lugna, ”jag skulle försöka lugna”, informera,  ” jag skulle 

ha en plan/strategi” osv. Krävs det bara att man lugnar och har en plan under tävlingen eller 

bör man jobba med det innan, hemma i hallen? Författaren tror att man skulle kunna hjälpa 

många gymnaster med bl.a. sin nervositet genom att utsätta dem för stressade/pressade 

situationer hemma i hallen. Alltså utsätta sina gymnaster för snarlika tävlingsmoment. 

Exempel på detta skulle kunna vara att genomföra de varv som man ska tävla på långt innan 

                                                 

23 Debois, Heurance & D'arripe-Longueville, 2000, .41, 33-46. 
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tävlingsdagen tillsammans med tävlingsmusiken. Ett annat exempel skulle kunna vara att 

bjuda in publik osv.   

 

I en artikel skriven av Yuri Hanin nämner han Allen Fox syn på hur man ska jobba med stress 

och ångest. Fox menar att idrottspsykologer måste jobba långsiktigt med de aktiva och inte tro 

att de kan ”fixa”/dämpa stressen och ångesten snabbt.24 Utifrån artikeln ovan så tror 

författaren att ledare skulle kunna lära sig mycket genom att vara mer pålästa inom ämnet 

idrottspsykologi så att de kan hjälpa sina gymnaster med bl.a. stress och nervositet under 

speciellt tävling. En ledare nämner att hon jobbar med tävlingsstressen hemma i hallen, dock 

menar hon att de tar bort alla stresselement. Ingen av de andra ledarna nämner att de jobbar 

med det hemma i hallen i förebyggande syfte.  

 

Som författaren nämner tidigare i texten angående att jobba med stressen/pressen i 

förebyggande syfte, så stärks det av Antonis Hatzigeorgiadis och Stiliani Chroni som i sin 

artikel nämner att ledare inte bara bör lägga vikten vid att reglera ångesten hos den aktiva 

(simmaren i detta fall) utan också se på hur den aktiva uppfattar ångestsymptomen innan den 

bryter ut.25  

3 av 4 ledare menar att de absolut kan se om deras gymnaster är stressade eller inte, detta 

genom bl.a. deras kroppsspråk. Varför kan inte den 4:e ledaren det? Kan det möjligen hänga 

ihop med att hon endast är 20 år och saknar en del erfarenhet som de andra ledarna besitter? 

Betyder det att man måste ha ett antal års erfarenhet för att hantera stressade gymnaster under 

tävling? Ledare A jobbar med att gymnasterna kvällen innan tävling informerar ledarna och 

truppen om hur de vill bli bemötta under tävlingen. A menar att detta är ett bra sätt eftersom 

de är olika individer. Författaren tycker att detta kan vara ett bra exempel på hur en ledare  kan 

bli mer förberedd hur han/hon ska bemöta sina adepter under tävling. Är det kanske så att 

man bör jobba mer individuellt med sina gymnaster för att minska stressen? Dock är det 

endast ledare B och D som jobbar med positiva ord under själva tävlingen för att minska 

stressen.  

 

                                                 

24
 Hanin, 2008, s. 185 

25
Hatzigeorgiadis and  Chroni, 2007, s. 181 
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Utifrån scenariofrågorna gällande skador menar 3 av 4 ledare att de skulle agera med lugn om 

sådan situation skulle uppstå. Ledare B är den enda som nämner att man måste arbeta med 

denna situation långt innan, men dock inget konkret exempel på hur det skulle gå tillväga. 

Ledare C skiljer sig en aning från de andra ledare och menar att det ligger ett stort ansvar hos 

gymnasterna i dessa situationer, detta måste dock bygga på en tydlighet från ledarna innan om 

hur de kan/bör agera. Författaren har en tanke angående svaret C ger, att ansvaret ligger hos 

gymnasterna snarare kan få gymnasten att bli ännu mer stressad av situationen. Dock beror 

detta självklart på hur allvarlig skadan i sig är.  

 

När det gäller scenariofrågor gällande gymnaster som tvekar på deras prestation menar både 

ledare A och D att det är viktigt att lugna. A menar också att det är viktigt att avdramatisera 

framträdandet. Både ledare B och C menar att de som ledare skulle agera olika beroende på 

vem det är, dock inget exempel på hur. Delvis kan ledare A ha rätt när det kommer till att 

avdramatisera framträdandet genom det få gymnasten att tänka på annat och bara gå in och 

”köra” som om det vore träning. Detta är dock något av egen erfarenhet som är lättare sagt än 

gjort. Det är en fördel om man känner sina gymnaster personlighetsmässigt men även kunna 

läsa av deras kroppsspråk för att på lättare sätt hjälpa gymnasten när hon tvekar på sin 

prestation. 

 

När det är yttre förhållanden som får gruppen att bli ofokuserad (t.ex. problem med musiken) 

nämner 3 av 4 ledare att de skulle försöka lugna gruppen och försöka börja om. Ledare C 

använder frasen ” in i bubblan”. Kan detta möjligen ha med visualisering att göra? Ledare A 

nämner ordagrant att han skulle använda sig av visualisering, dock inget exempel på hur. 

Författaren anser att visualisering är en bra metod för elitgymnaster, att lära sina gymnaster 

att måla upp bilder när de genomför bl.a. volterna. För att optimera resultatet av 

visualiseringen tror författaren att man innan i träningshallen bör arbeta med detta.  

 

När det kommer till scenarion där en gymnast inte dyker upp på tävlingsdagen som även är 

bra på att lugna andra gymnaster menar 2 av 4 ledare att det är viktigt att informera 

gymnasterna. A menar att det är viktigt att innan man berättar för gymnasterna ha en 

strategi/plan för hur allt ska ske. Ledare B skulle, om det fanns någon gymnast som behövde 

extra stöd, ordna detta. Ledare C skulle inte se detta som ett större problem utan snarare som 

ett ”tråkigt konstaterande”. Om man som ledare har jobbat mycket med sin trupp för att få 
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dem att jobba som ett team så ska man inte underskatta vad konsekvenserna blir av att en 

gymnast uteblir från tävlingen.  

 

Om gymnaster i truppen skulle tala illa om en gymnast efter att hon misslyckats i en gren 

berättar ledare A att de i laget har en strategi att de efter grenen skriker ut den och sen går 

vidare. Han skulle även lugna, samla och få dem att fokusera framåt. Ledare C menar att hon 

skulle agera annorlunda beroende på vilken gymnast det rörde. Hon menar även att hon skulle 

prata med alla involverade och sedan bestämma sig för om de kunde reda ut det själva eller ej.  

D skulle trycka på att de fortfarande är ett lag. Ledare B skiljer sig från de övriga ledarna 

ganska mycket för att han skulle skrika på gymnasterna och säga att det var väldigt otaktiskt. 

Detta kan tyckas är lite opedagogiskt, dock beror detta kanske på vilka sorts gymnaster man 

har. Vissa gymnaster vill kanske att man ska skrika på dem för att de behöver den ”kicken”, 

dock tror författaren att detta kan påverka gymnasten/gymnasternas själförtroende negativt. 

Som ledare ska man under stressade situationer, tänka en extra gång när man känner för att 

skrika på sina gymnaster då detta kan resultera i en möjlig negativ prestation.   

 

Efter att ha analyserat resultaten/djupintervjuerna kan man se tendenser till att ledarna ändå 

agerar på ett bestämt sätt under stressade tävlingssituationer, dock borde ledare ha en 

handlingsplan med enkla övningar som de kan använda vid pressade/stressade situatio ner. Det 

är svårt att dra en slutsats på enbart fyra intervjuer men baserat på de intervjuer som 

genomförts så borde de aktuella ledare träna mer på hur de bemöter stressade gymnaster i 

tävlingssituationer. För att knyta an till tidigare forskning så identifierade Debois et al. två 

olika kategorier (i sin studie) på metoder som användes för att hantera stress i 

tävlingssammanhang. Bla. använde gymnasterna i undersökningen sig av visualisering och 

inre samtal. De arbetade även i grupp i form av laganda och sammarbetsövningar.
26

  Ledare A 

nämnde i intervjun att man bör arbeta idrottspsykologiskt både individuellt och med hela 

kollektivet för att lyckas i tävlingssammanhang. Så 1 av 4 ledare är inne på spåret att man bör 

arbeta med båda sidorna. Författaren är också inne på att även fast det är en lagidrott så ska 

man arbeta idrottspsykologiskt  med alla individer för att sedan kunna lyckas som grupp.   

 

Efter avslutat arbete finns det en del saker som man skulle ha kunnat göra annorlunda. Om 

flera intervjuer hade genomförts skulle man kunnat dragit någon sorts av slutsats. Då det 

                                                 

26 Debois, Heurance, & D'arripe-Longueville,(2000), s .41, 33-46. 
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somsagt endast var fyra ledare som intervjuats kan man inte utesluta att de endast kan vara en 

tillfällighet att 3 av 4 ledare inte direkt arbetade med idrottspsykologi. Dock skulle detta 

kunna vara en början på något större som man med mer tid kan utveckla.  

 

En annan sak som man skulle kunnat göra annorlunda är att man kunde ha varit mer specifik 

med begreppet idrottspsykologi, vad menas egentligen med det? Vilka färdigheter ingår i det 

begreppet? osv.      

 

5. Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning så hade det t.ex. varit intressant att intervjua flera elitledare 

inom truppgymnastik från föreningar över hela Sverige, för att lättare kunna dra någon sorts 

slutsats. Jag tror även att det skulle vara intressant att se om det skiljer sig något mellan 

elitledare som tränar manliga respektive kvinnliga elitgymnaster.  

 

Man hade även kunnat intervjua elitgymnaster för att se hur de uppfattar sin ledare i stressade 

tävlingssituationer, för att på det sättet få en mer bredd i studien.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stre ssade elitgymnaster 

under tävling inom truppgymnastik. 

 

 Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi?  

 Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i 

tävlingssituationen för att bemästra stressituationer? 

Vilka sökord har du använt? 
Coping 

Coping+gymnastic 
Coping+gymnastic+competition 
Stress+gymnastic 

Stress+gymnastic+Competition 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus 

PsycINFO 
 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus:  

Coping 

Coping+gymnastic 
Coping+gymnastic+competition 
Stress+gymnastic 

Stress+gymnastic+Competition  

 

PsycINFO:  

Coping 

Coping+gymnastic 
Coping+gymnastic+competition 
Stress+gymnastic 

Stress+gymnastic+Competition 

 

 
Kommentarer 
Eftersom idrottspsykologin fortfarande är väldigt främmande inom truppgymnastiken så har 

det varit svårt att hitta idrottsspecifika artiklar.  
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Bilaga 2 

INTERVJU 

 

Bakgrundsfrågor 1: 

 Kön?  

 Ålder? 

 Civilstånd? (dvs., gift, sambo, ensamstående, barn etc.)  

 Hur många år har du totalt jobbat som ledare/elitledare?  

 Ledarutbildning?  

 Civil utbildning? 

 Egen gymnastik bakgrund? 

 

Bakgrundsfrågor 2: 

 

 Tycker du att man bör jobba med idrottspsykologi med elitgymnaster? (ex. 

Självförtroende, kontrollera rädsla, slappna av & aktivera sig- tända till)  

Ja: På vilket sätt? När? Hur?  

I vilken ålder tycker du att man bör börja med idrottspsykologi för sina gymnaster?  

Följdfråga: Skiljer det sig? 

 

Nej: Hur resonerar du då? Vad tycker du är viktigt/are? 

 

 Tycker du att Gymnastikförbundets stegutbildningar innehåller tillräckligt med 

idrottspsykologi?  

Ja: Använder du dig av det du lärt dig? Hur? Vad har varit särskilt värdefullt?  

Nej: Vad saknas? Vad ser du skulle kunna ändras/förbättras? 

 

 Anser du dig kunna se om dina gymnaster är lite, lagom, alltför stressade? Hur?  

 

 Hur handskas du med stressade gymnaster under tävling? 

Följdfråga: Samlar alla, en & en, mindre grupper? Påverkas du på något sätt?  
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3. Scenariofrågor: 

 

Olika stressade situationer i kategorier: 

 

Skadesituationer: 

 Du och ditt lag har förträning och en gymnast som är med på allt skadar sig lindrigt 

men måste ändå avstå tävlingen. Hur hanterar du situationen? (stressen som möjligen 

upplevs och skapas av de som ska tävla?) 

 

 Din bästa gymnast skadar sig allvarligt och behöver akut sjukvård. Detta händer på 

första varvet i trampett och hon skulle varit med på de två sista. Du måste sätta in en 

reserv, hur hanterar du detta?  

 

Följdfråga: Den allvarlig skadan påverkar laget negativt hur hanterar du situationen?  

 

Prestationssituationer (måste prestera för att lyckas i tävlingen): 

 Två gymnaster (som dessutom är informella ledaregestalter) som inte är med och 

tävlar i truppen kommer inspringandes 5 min innan ni ska ut på golvet, det är sista 

grenen. De informera er om att om ni får 8.15 så får ni medalj. Denna gren är ni 

svagast i och det är gymnasterna medvetna om också. Hur hanterar du att två 

gymnaster plötsligt börjar oroa sig och tveka på deras prestation?  

 

 

Problem med material (musik, trampett, matta etc.) kort innan tävlingsstart:  

 Dina gymnaster är ute på golvet och plötsligt slutar musiken att spela och du väljer att 

avbryta. Det blir omstart nästan direkt och du ser nu hur dina gymnaster blivit 

ofokuserade, hur hanterar du laget?  

 

 Ni har på förträningen bestämt er för en trampett som ni ska använda er av under 

tävlingen. Kort innan ni ska tävla får du reda på att den trampett ni skulle ha använt er 

av inte finns tillgänglig. Du får nu själv utan gymnasterna välja ut en ny trampett som 

du tycker är likvärdig. Efter första varvet säger en tjej att det aldrig kommer att gå a tt 

utföra den svåraste volten pga. att det är fel trampett. Hon börjar gråta hur agerar du?  

 

Utebliven gymnast/ledare: 

 När du och dina gymnaster samlas inför tävlingen berättar du att X- ledaren inte 

kommer att komma och att en annan ledare från en annan fö rening måste stå med dig 

och passa på trampett. Två gymnaster blir upprörda för att inte deras vanliga ledare 

ska stå på trampetten. Hur hanterar du de två gymnasterna?  

 

 En gymnast som är duktig på att lugna några av de mest nervösa i truppen ska vara 

med och tävla, men hon dyker inte upp på tävlingsdagen och du får reda på att hon är 
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sjuk genom ett telefonsamtal och hon kommer inte att delta. Hur agerar du i denna 

situation? 

 

När en gymnast gör ett fel/missar: 

 En av dina bästa gymnaster missar i ett hopp i fristående, hon har mer en halva 

friståendet kvar och du ser hur hon blivit osäker och rädd och nästan givit upp hoppet 

(tappat självförtroendet). Hur agerar du från sidan? (kroppsspråk, peppande ord, gester 

etc.) 

 

 

Ändring av program kort innan start: 

 Din ena gymnast skadar sig under förträning vilket resulterar i att du måste byta varv 

eftersom det annars blir poängavdrag. Två gymnaster blir upprörda och påstår att det 

absolut inte kan det ”nya” varvet, trots att det är ett mycket lättare varv. Hur agerar du 

i denna situation? 

 

 

Laget: 

 Ni har precis tävlat i tumbling och du märker som ledare att det är flera gymnaster 

som börjar tala illa om och stöter ut en gymnast som misslyckades, hur agerar du?  

 

 

Individen: 

 En gymnast ramlar på första varvet i trampett och ska sedan på sista varvet utföra en 

volt som hon nu ska tävla på för första gången. Du ser hur osäker hon blir under varv 

två när hon står bredvid. Hur väljer du att agera som tränare om du står uppe med 

gymnasterna i ledet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


