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Förord

Som aktiv tränare, och tidigare gymnast har jag många gånger kommit i kontakt med 

psykologiska problem inom gymnastiken. Efter att ha skrivit ett examensarbete inom området 

rädsla väcktes intresset för detta problem än mer. Därför valde jag också att i denna D-uppsats 

fördjupa mig inom området och nu rikta in mig på ett problem som jag anser vara mycket 

vanligt och något som påverkar både tränare och gymnaster negativt, nämligen mentala 

blockeringar.  

Arbetet har varit stressigt och slitigt men otroligt lärorikt och spännande. Intresset för området 

rädsla och mentala blockeringar är fortfarande mycket stort om inte större efter detta arbete. 

Jag hoppas att även i framtiden kunna utveckla min kunskap inom området. 

Jag skulle även vilja tacka er som hjälpt mig under arbetets gång:

Min handledare Carolina Lundqvist som har hjälpt mig med allt mellan himmel och jord 

under arbetets gång! 

Jag vill också passa på att tacka alla gymnaster och tränare som på något sätt deltagit i studien 

trots tävlingssäsong och tidsbrist! 

TACK!



Sammanfattning

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka förekomst, hantering och upplevda orsaker till mentala 

blockeringar inom kvinnlig truppgymnastik på nationell ungdoms- och juniornivå. 

 Vilken typ av övning är den vanligaste mentala blockeringen inom kvinnlig 

truppgymnastik?

 Hur visar sig blockeringarna enligt gymnasterna och tränarna?

 Vilka orsaker till uppkomsten av mentala blockeringar kan utläsas utifrån gymnasterna 

och tränarnas berättelser? 

 På vilka sätt har gymnaster och tränare försökt hantera mentala blockeringar?

Metod
Studien inleddes med en litteratursökning för att finna tidigare forskning. Därefter utformades 

en enkät i två versioner (för tränare och gymnaster) och dessa delades ut till gymnaster och 

tränare på nationell ungdoms- och juniornivå i sex olika föreningar. Gymnasterna valdes efter

tränings- och tävlingsnivå och har en medelålder på 14 år. 

Resultat
Resultatet visade att mentala blockeringar är ett mycket vanligt fenomen inom 

truppgymnastiken och något som majoriteten av gymnasterna någon gång drabbats av. 

Blockeringarna visar sig ofta genom att gymnasten vägrar eller helt utesluter övningen ur sin 

träning och blockeringarna är vanligast i grenen tumbling. Dock visade studien att de flesta 

gymnaster upplever blockeringar i mer än ett redskap. Volter som roterar baklänges tenderade 

att vara den typ av övning som flest gymnaster har blockeringar för. Detta ansågs främst bero 

på att gymnasterna i fråga inte tror att de kommer att lyckas med övningen följt av orsaker 

som tidigare skador och mental omognad.  De allra flesta gymnaster och tränare har på något 

sätt försökt behandla problemet, främst genom fysiska åtgärder och har i situationer med 

mentala blockeringar känt sig rädda, frustrerade och misslyckade. 

Slutsats
Problematiken kring mentala blockeringar är stor och få gymnaster och tränare vet hur de kan 

hantera dessa. Behovet av fortsatt forskning inom området samt större fokus på mental träning 

inom förbundets utbildningar är stort. 



Abstract

Aim and Questions
The aim of this study is to examine the incidence, handling and experienced causes of mental 

blockings in female teamgym at national youth and junior level.

 Which type of exercise is the most common mental blocking in female teamgym?

 How does the blockings show according to the gymnasts and coaches?

 Which possible causes to origin of mental blockings can be understood on the basis of 

the stories of the gymnasts and coaches? 

 In which ways have gymnasts and coaches tried to handle mental blockings? 

Method
The study started out with a literature search for previous research. Thereafter a questionnaire 

was formed in two versions (for gymnasts and coaches) and these were sent to gymnasts and 

coaches at national youth and junior level in six different clubs. The gymnasts were chosen by 

their level of training and competition. 

Results
The study showed that mental blockings is a very common phenomenon in teamgym and is 

something that the majority of the gymnasts at some point have been affected by. The 

blockings are often revealed by the gymnasts refusing or totally excluding the exercise from 

training and the blockings are most frequently occurring in the apparatus called tumbling.

Yet, the study shows that most gymnasts experience mental blockings in more then one 

apparatus.  Vaults that rotate backwards tend to bee the type of exercise that most gymnasts 

have blockings for. This was believed to mainly depend on the gymnasts thinking they will 

fail to succeed with the exercise followed by causes like previous injuries and mental 

immatureness. Most gymnasts and coaches have in some way tried to solve the problem, 

mainly by physical measures and have in situations of mental blockings felt afraid, frustrated 

and like failure. 

Conclusions
Mental blockings is a big problem and few gymnasts and coaches know how to handle them. 

The need of more research in the area and focus on mental training in the gymnastics 

association is big. 
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1. Inledning

1.1. Introduktion 

I takt med att intresset för truppgymnastiken ökar har också de enskilda truppernas 

träningsmängd och svårighetsgrad ökat. Volterna som utförs numera innebär högre höjder, 

högre hastigheter och kräver större kraft än tidigare. De medför därmed också större risk för 

skador.1 Att träna gymnastik innebär att repetera en övning om och om igen under mycket 

lång tid i syftet att uppnå perfektion. Det innebär också att en gymnast gång på gång 

”misslyckas” med övningen innan den kan anses vara tävlingsklar. Felmarginalen mellan den 

perfekta volten och ett totalt misslyckande är ofta mycket liten vilket gymnasterna ofta är 

mycket medvetna om detta. Pressen som gymnasterna känner på att lyckas vid varje tillfälle 

kan göra risken större för att utfallet ska bli det motsatta och därmed framkalla blockeringar. 

Även pressen på tränaren skulle kunna innebära en hög frustration vid en gymnasts 

misslyckande och att dessa två sedan påverkar varandra negativt. Tränarens frustration över 

att inte kunna hjälpa samt pressen på att vara den som löser problemet och får gymnasten att 

utvecklas kan uppfattas av gymnasten som än högre press, besvikelse eller ”surhet”. Därmed 

skulle tränarnas och gymnasternas frustration leda till en negativ spiral av känslor och humör 

och även fysiska negativa händelser. Känslor som rädsla, ångest och oro inom gymnastiken 

som ofta visats sig vara grunden till mentala blockeringar har också visat sig kunna leda till 

skador vilket borde göra ämnet ännu viktigare att studera vidare. 2

Inom truppgymnastiken utförs alla volter i ström vilket är ett ständigt stressande moment för 

gymnasterna. Kommer gymnasten fel i ansatsen, snubblar eller något liknande finns ingen 

därför möjlighet att göra om, springa tillbaka eller försöka på nytt. Gymnasten har alltså bara 

en chans på sig att lyckas med sina serier. Gymnastik är en sport där varje tiondel är viktig 

och gör skillnad. För varje litet misstag du gör, om det så handlar om en flekterad fot, ett böjt 

ben eller en okontrollerad landning drar domarna tiondelar i avdrag på detta. Samtliga 

gymnasters avdrag räknas ihop och genom detta får truppen sin slutliga poäng. En gymnast 

som vägrar eller springer förbi har därmed sänkt hela truppens poäng avsevärt då detta avdrag 

                                                
1 M. L Harringe P. Renström & S. Werner,  “Injury incidence, mechanism and diagnosis in top-level teamgym: a 
prospective study conducted over one season”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports Apr2007, 
Vol. 17 Issue 2, p115
2 Harringe, Renström, Werner 2007, p115
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är så stort som 1,5p.3 Vetskapen om detta sätter ofta en stor press på gymnasten under tävling 

men skulle eventuellt även kunna bidra till att gymnasten visar osäkerhet och mentala 

blockeringar under träning. Detta kan vara ett sätt för gymnasten att försäkra sig om att hon 

inte anses vara helt säker och tävlingsklar och därmed genom att misslyckas under träning 

minska pressen på sig själv under kommande tävling.4

Mentala blockeringar är ett fenomen starkt förknippat med rädsla. Att en gymnast hindras i 

sin utveckling på grund av en mental blockering är sannolikt något som de allra flesta tränare 

stött på och har erfarenhetsmässigt visat sig vara ett stort problem inom gymnastiken. 

Generellt är tränare, med bakgrund i sin tränarutbildning, mycket duktiga när det gäller fysisk 

träning både vad det gäller teknik och styrka. Såväl tränare som förbund har också börjat 

fundera på problemet kring rädsla och mentala blockeringar och försökt att lösa dessa genom 

förövningar och annan typ av fysiskt träning, något som är mycket positivt. Dock saknas det 

fortfarande mycket kunskap om problemets verkliga orsaker, förekomst och olika typer av 

åtgärder. Dessutom saknas kunskaper inom mental träning såväl generellt som specifikt kring 

mentala blockeringar. 

1.2. Definition av ”mental blockering”

Liksom de flesta psykologiska termer, kan ”mental blockering” definieras på olika sätt och 

framstå som ett något diffust begrepp. Begreppet, som är vanligt använt inom gymnastiken,

har dock visat sig vara svårt att hitta i forskningssammanhang. En mental blockering, enligt 

min definition, är en negativ tanke eller känsla som gör att en gymnast hindras från att utföra 

en övning antingen helt eller delvis. Jag anser också att en mental blockering inte endast 

sammanfaller med teknisk ofärdighet eller fysisk otillräcklighet även om blockeringen kan 

uppstå när en gymnast ska utföra något för första gången. Däremot skulle tron på att tekniken 

eller den fysiska färdigheten inte är tillräcklig kunna leda till en mental blockering. En mental 

blockering enligt min definition orsakas också av någon form av rädsla eller oro. Speciellt för 

blockeringarna är att gymnasten tenderar att känna sig oförmögen att styra sin egen kropp och 

kan uppleva att den ”låser sig”. En mental blockering är även, enligt mig, knuten till en 

specifik övning eller ett rörelsemönster och skiljer sig därmed från generell rädsla eller 

”feghet”.  
                                                
3 Bedömningsreglemente 1 juli 2006-30 juni 2008, Svenska Gymnastikförbundet
4 Farrand, Claude & Tetard, Sandra “Self-Handicapping in Rock Climbing: A Qualitative Approach”, Journal of 
Applied Sports Psychology, (18:2006) p 271–280
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1.3 Grenar inom truppgymnastiken

Fristående är den mest estetiska grenen där truppen utför ett gymnastiskt dansprogram till 

musik. Programmet bedöms efter svårighet, komposition och utförande. Under gruppen 

svårigheter bedöms tekniska övningar som piruetter, hopp, balanser och vågrörelser. 

Friståendet har också en rad olika kompositionskrav så som exempelvis krav på växling i 

dynamik och tempo, variation mellan formationer, nivåer och riktningar och så vidare. Utöver 

hur friståendet är byggt bedöms alltså även truppens utförande genom hela programmet.5

Tumbling är en nyare form av det tidigare voltgolvet. I denna gren som består av en lång 

sviktande bana skall truppen utföra tre varv. Ett varv innebär att ett visst antal gymnaster 

(beroende på tävling, ofta mellan 6-8) utför en serie volter. Specifikt för truppgymnastik är att 

serierna i ett varv utförs i så kallad ström. Detta innebär att samtliga gymnaster i ett varv utför 

sin serie i en tät följd. Kravet för ström är att två gymnaster skall röra sig samtidigt även om 

det vanligaste är att det är betydligt tätare mellan gymnasterna än så. Serierna som utförs skall 

innehålla dels framåtroterande och bakåtroterande volter men även rotationer kring både 

tväraxeln och längdaxeln. Det skulle kunna sägas att ju fler rotationer i olika riktningar och 

längs olika axlar i en och samma serie desto högre svårighetsgrad. 6

Trampett är förmodligen den gren som många av oss känner igen från gymnastiken i skolan. 

Trampetterna som används inom truppgymnastiken är däremot avsevärt mycket hårdare, av 

annat material samt betydligt mer vinklade än de vi ofta hittar i våra skolor.  Reglerna i detta 

redskap liknar de som gäller i tumbling där det även här är tre varv i ström som gäller. Ett 

tävlingsprogram i trampett innehåller förutom de olika rotationsvarianterna i tumbling, även 

hopp med och utan hoppredskap, så kallad Pegasus.7

                                                
5 Bedömningsreglemente 1 juli 2006-30 juni 2008, Svenska Gymnastikförbundet 
http://www2.gymnastik.se/files/%7B08EDD8DD-D627-46BF-AAD4-BC07F161C13F%7D.pdf
6 Ibid
7 Ibid
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1.4. Beskrivning av problemområde

Gymnastik är en sport där utövaren ideligen trotsar tyngdlagen och utmanar biomekaniken till 

det yttersta. Detta gör också att en gymnast ständigt utsätts för rörelsemönster och övningar 

som är helt olika de hon tidigare upplevt. Just detta, tillsammans med övriga parametrar så 

som höjd, hastighet och fysiska krav gör både gymnaster och tränare medvetna om att ”vem 

som helst” inte bör eller kan utföra dessa övningar. Denna medvetenhet ger således också 

övningarna en allvarlighet och en slags riskfaktor som lätt skulle kunna övergå till rädsla, 

ångest och mentala blockeringar.

En mental blockering kan innebära att en gymnast inte alls är kapabel att utföra en övning. 

Denna blockering kan också vara mycket långvarig och frustrerande för såväl gymnasten som 

tränaren vilket också kan leda till att gymnasten helt tappar motivationen att fortsätta med 

gymnastiken. Självuppfattning och självförtroende har dessutom visat sig vara starkt kopplat 

till prestation.8 En mental blockering som bara delvis hindrar gymnasten från att utföra 

övningen kan också öka risken för skador. Detta beror då på att gymnastens mentala 

blockering kan visa sig mitt i en övning och därmed få henne att avbryta eller inte fullfölja 

övningen som planerat. I volter med hög ansats, höjd eller kraft kan detta givetvis bli mycket 

riskfyllt och obehagligt och säkerligen även förvärra blockeringen. Även känslor kopplade till 

mentala blockeringar så som rädsla, ångest och oro förvärrar skaderisken.9

För att minimera skaderisken och för att bibehålla gymnasternas utveckling och motivation är

det mycket viktigt att problemet undersöks vidare så att tränare och gymnaster på ett bättre 

och mer effektivt sätt kan behandla och bemöta mentala blockeringar.

1.5. Forskningsläge

Det forskningsmaterial som används i studien är i de allra flesta fall utförda på kvinnliga 

gymnaster inom den artistiska gymnastiken och därför används ordet ”hon” som synonym till 

gymnasten. 

                                                
8

Herbert W  Marsh,  Julien P Chanal, Philippe G Sarrazin, “Self-belief does make a difference: A reciprocal 
effects model of the causal ordering of physical self-concept and gymnastics performance” Journal of Sports 
Sciences (Jan2006, Vol. 24 Issue 1) p101-111
9 Harringe, Renström & Werner 2007, p115
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1.5.1 Förekomst av rädsla och ängslan

Rädsla är ett fenomen som drabbar de allra flesta gymnaster någon gång under deras

idrottsliga karriär. I en studie av rädsla på svenska truppgymnaster konstaterades att samtliga 

av de 27 deltagande gymnasterna upplevde rädsla regelbundet under träning.10 Psykologiska 

problem av denna typ kan ofta vara mycket starka och deprimerande och leder ofta till stor 

frustration och sänkt självförtroende hos gymnasterna. Detta kan också medföra stor 

frustration även för tränare som ofta känner hopplöshet i sin oförmåga att bryta 

blockeringarna.11

I en studie gjord på tennisspelare har sambandet mellan ängslan, självförtroende och humör

undersökts. I denna studie konstaterades det att vinnande spelare hade högre självförtroende, 

lägre ängslan och mindre problem med humöret. Det var också dessa som kunde behålla 

lugnet under pressade tävlingssituationer och blev också mindre påverkade av negativa 

händelser. Vidare hade dessa spelare minst ilska, ångest, trötthet och depressioner.12

Enligt en studie där sambandet mellan skador och ängslan studerats på 115 artistiska 

gymnaster är de gymnaster som skadat sig flest gånger, även är de som är mest ängsliga. 

Studien diskuterar även möjligheten att teorin också går baklänges vilket betyder att stor 

ängslan också i sin tur kan leda till skador.13 Sambandet har senare konstaterats i en studie 

gjord på svenska truppgymnaster på elitnivå.14 Detta skulle exempelvis kunna bero på att 

gymnasten är ”försiktig” i sitt utförande och att kraften, höjden, farten eller rotationen inte är 

tillräcklig för att undvika skada. Studien påvisar också att kvinnliga gymnasters ängslan är 

större än manliga gymnasters. De manliga gymnasterna visade även ett bättre självförtroende 

än de kvinnliga gymnasterna. Gymnaster av båda könen tenderade dessutom att vara mer 

ängsliga än andra idrottare.15 Flickornas rädsla tenderar att handla om död, smärta, fara, 

psykiskt stress och det okända medan pojkarna främst visade rädsla för misslyckande och 

kritik. Studien visade tendenser till att självförtroende och rädsla hade någon form av 

                                                
10 Giotis & Nilsson pp. 31 ff
11 Alison Arnold, “Breaking down the block: Getting it, losing it, and getting it back in gymnastics again”, 
Technique, (2002, April), pp. 10ff.
12 T. Covassin S. Pero  “The relationship between self-confidence, mood state, and anxiety among collegiate 
tennis players”, Journal of Sport Behaviour Sept 2004: Vol. 27 Issue 3. p. 230-242
13 Gregory S. Kolt, Robert J. Kirkby, “Injury, anxiety, and mood in competitive gymnasts”,  R.J., Perceptual & 
Motor Skills, (June, 1994: Vol. 78 Issue 3.) p. 955-962
14 Harringe, Renström & Werner 2007, p115
15 Kolt & Kirkby 1994 p. 955-962
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samband men dessa samband var inte tillräckligt starka för att vara statistiskt säkerställda. 16

Även sociokulturella perspektiv diskuteras, så som att män uppmuntras att vara aggressiva, 

tävlingsinriktade och orädda, som möjliga orsaker till skillnaden mellan könen. Äldre och mer 

erfarna gymnaster tenderade att känna större rädsla för att skada sig än yngre gymnaster, men 

att yngre gymnaster kände en större generell ängslan än de äldre. Eventuella orsaker som 

studien diskuterar är att de yngre gymnasternas generella ängslan mer beror på en slags 

omognad i fysik, teknik eller mentalitet. Även ängslan för att utföra övningar för första 

gången diskuteras och tas även upp i ”rädsla för det okända” nedan. Ännu en faktor som 

diskuteras är möjligheten att hinna bli ”säker” under en period där gymnasten utvecklas i 

snabb takt. Under dessa perioder är det vanligt att såväl tränaren som utövaren provar nya 

övningar i mycket snabb takt. Detta kan medföra både positiva och negativa effekter. Dels 

motiveras gymnasten givetvis extra mycket när hon lyckas utföra nya svårare saker med korta 

mellanrum. Samtidigt får gymnasten ofta inte möjlighet att utföra det stora antal repetitioner 

som krävs för att rörelsen ska automatiseras och kännas säker. Det är inte ovanligt att en 

gymnast som utvecklats mycket snabbt under en period plötsligt ”glömmer bort” övningarna 

emellan och därmed tappar både kontroll och teknik vilket också leder till ökad rädsla och 

ängslan.  I de äldre gymnasternas fall diskuteras snarare erfarenheten av egna och kompisars 

skador. Medvetenheten om vad dessa innebär i smärta, tränings- och tävlingsuppehåll och 

möjligheten att komma tillbaka till sin nivå anses vara de mest tänkbara orsakerna.17

I en studie där 42 svenska truppgymnaster på elitnivå under en säsongs tid undersöktes ur 

skadesynpunkt rapporterades 27 stycken av de 42 gymnasterna sammanlagt ha fått 42 skador. 

De allra flesta skadorna uppkom vid landningen efter en volt och hälften uppkom i slutskedet 

av en träning. Hela 18 skador uppkom när gymnasten i fråga var i negativt sinnestillstånd, 

hade dålig fokus eller kände sig rädd. 52 % av skadorna uppkom i grenen tumbling, 28 % i 

trampett och 9 % i fristående. 71 % av skadorna uppkom under träning, 19 % under 

uppvisning och endast 10 % under tävling. Endast 18 % av skadorna uppkom i övningar som 

gymnasten kände sig osäker eller oerfaren på och de allra flesta skadorna visade sig ha 

uppkommit när gymnasten utövade övningar hon/han upplevde sig vara mycket säker på eller 

                                                
16 Bruce Byrne “Relationships between anxiety, fear, self-esteem, and coping strategies in adolescence” 
Adolescence (Spring 2000, Vol. 35 Issue 137), p201-215
17Cartoni, Minganti, Zelli, (2005, March)
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mycket erfaren av. Studien visar också att de flesta skadorna uppkom när gymnasterna utförde 

bakåtroterande volter. 18

1.5.2. Orsaker till mentala blockeringar

Rädsla är en känsla som finns i många olika typer och varianter och som oftast är grunden till 

mentala blockeringar. Dessa olika typer är viktiga att uppmärksamma då de kan ha stor 

betydelse på orsaker och hantering.19

”Realistisk rädsla” innebär att gymnasten är rädd för smärta, skada och i värsta fall död vid 

ett misslyckande av en övning.20 Denna rädsla kan vidare delas upp i underrubriker och var i 

en undersökning bland svenska kvinnliga truppgymnaster den vanligaste typen av rädsla. 

Rädslan uttrycktes genom ”rädsla för att tappa kontrollen” tätt följt av ”rädsla för skada” och 

orsakades av att gymnasterna var rädda för att tappa bort sig i luften eller för att inte se 

landningen i slutskedet av volten.21 Detta kan bero på att gymnasten känner att övningen 

kräver en hög fysisk färdighet och därmed även innebär en ökad fysisk risk. De höga fysiska 

kraven kan öka oron för skada och detta medför även därför högre mentala krav på 

gymnasten.22 Denna typ av rädsla anses vara mycket vanligt förekommande bland gymnaster 

och en av de största orsakerna till mentala blockeringar. Rädslan för skada kan dels bero på 

oron över att känna smärta men de vanligaste orsakerna sägs ändå vara att gymnasten känner 

sig orolig över att inte klara av att komma tillbaka till sin nivå samt att missa träningar och 

tävlingar. Truppgymnastik är en sport fylld av försäkringsregler och licenser. En tränare 

måste vara utbildad och godkänt licensierad på varenda volt som hans/hennes gymnaster utför 

och gymnasterna själva behöver en tränings- och tävlingslicens för att få utföra volterna.23

Dessa regler är något gymnasterna oftast är medvetna om vilket kan öka oron för skador.24

Risken att skada sig allvarligt finns bevisligen, efter vad som kan utläsas i en skadeutredning 

som gjorts efter Svenska Gymnastikförbundets begäran inom svensk truppgymnastik. Ett 

dödsfall har konstaterats i Sverige på grund av skada inom truppgymnastik och ett flertal 

allvarliga nackskador där invaliditetsgraden uppmätts till 100 % är också anmälda.25

                                                
18 Harringe, Renström & Werner 2007 p115
19 Arnold, 2002, pp. 10ff.
20 David A. Feigley, “Coping with Fear in High Level Gymnastics”, pp. 13ff.
21 Anna-Maria Giotis, Anna Nilsson, “Våga vägra vara rädd”, Examensarbete Gymnastik & Idrottshögskolan 
2006. pp 31ff
22 Ibid. pp.31ff
23 Utbildningsinformation, Svenska Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm
24 Giotis & Nilsson pp. 31 ff
25 Ann Edner, Staffan Södeberg, Skadeutredning 2005, , Svenska gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm
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Den realistiska rädslan är således mycket vanlig bland gymnaster och även en ständigt 

återkommande orsak till att även mycket duktiga gymnaster väljer att sluta. En gymnast som 

tidigare skadat sig på en viss övning tenderar även att öka sin rädsla för att skadas igen.26  

Denna typ av rädsla är ofta svår att sätta fingret på då gymnasten inte alltid själv kopplar

rädslan till en specifik övning. Detta gör det också ofta svårare att identifiera den verkliga 

källan till problemet och därmed blir också rädslan svårare att behandla. Det är viktigt att vara 

medveten om att gymnaster med mentala blockeringar för samma övning inte behöver ha 

samma orsaker och anledningar. Det är därför av stor vikt att dessa problem behandlas och 

analyseras individuellt.27

”Rädsla för det okända” är en typ av rädsla som ofta drabbar yngre och oerfarna gymnaster. 

Denna typ av rädsla innebär att en gymnast är rädd för att hon antingen inte riktigt vet hur en 

övning kommer att kännas eller gå till. Med andra ord upplevs ofta denna typ av rädsla när 

gymnaster skall utföra en övning för första gången. Rädslan kan uppkomma även om 

gymnasten känner sig fysiskt och tekniskt mogen. I dessa fall är det viktigt att gymnasten 

befinner sig i en miljö där hon känner sig trygg. Även om gymnasten är medveten om att hon 

innehar de tekniska och fysiska färdigheterna för att lyckas och trots att delar av övningen

ofta utförts i förberedande träning så kommer det alltid en första gång då hela övningen ska 

utföras. Det går inte att bara ”hoppa över” denna första gång och ofta väcks rädsla som kan ta 

otroligt lång tid att överkomma. Att utföra förövningar så lik den färdiga övningen som 

möjligt samt att använda sig av visualisering kan möjligtvis hjälpa gymnasten att förstå 

rörelsemönstret bättre. Ofta behöver dock gymnasten även tid att vänja sig vid tanken och 

mogna i övningen. Då rädslan för något okänt sällan beror på tidigare negativa upplevelser 

anses den inte heller vara lika svår att komma över som exempelvis rädsla för skada utan 

likställs mer med oro och omognad.28

”Tänk om...-rädslan” är en typ av rädsla som är relativt lik rädslan för det okända. Denna 

rädsla innebär att gymnasten tänker just ”Tänk om…”. Gymnasten tänker alltså på vilka 

möjliga saker som skulle kunna hända under övningens gång. Vanligt är att gymnasten 

exempelvis tänker ”tänk om jag stannar mitt i övningen” eller ”tänk om jag landar på 

                                                
26 Melissa A. Chase, T. Michelle Magyar & Brent M. Drake, “Fear of injury in gymnastics: Self-efficacy and 
   Psychological strategies to keep on tumbling”, Journal of Sport Sciences, 23, (2005, May), pp. 465 ff.
27 Feigley, pp. 13ff.
28 Ibid., pp. 13ff
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nacken”. Tankarna gör att gymnasten målar upp en negativ bild av övningen och när den 

sedan ska utföras reagerar kroppen ofta genom en vägring.29

”Oidentifierbar rädsla” kan jämföras med en mer generell rädsla eller ängslan.30 Denna typ 

av rädsla kan liknas vid en negativ magkänsla eller intuition, en känsla av att något inte är bra 

eller att något kommer att gå fel. Den oidentifierbara rädslan behöver inte vara något 

allvarligt utan kan bero på att gymnasten exempelvis känner sig trött och hängig. En gymnast 

som däremot ofta uttrycker denna typ av rädsla bör uppmärksammas då den också lätt kan bli 

generaliserande och därmed en ständig negativ känsla som också är svår att behandla.31

”Ologisk rädsla” innebär att en gymnast tänker i ologiska banor som framkallar rädsla. 

Exempel på detta är när en gymnast till exempel tänker ”jag gör mig alltid illa på 

förträningen” eller ”jag utför aldrig svåra övningar tre gånger i rad”. Termerna ”alltid” och 

”aldrig” är typiska just för denna typ av rädsla.32

”Rädsla för att misslyckas” är en typ av rädsla som nästan alla människor någon gång 

känner.33 Denna rädsla kan dels kopplas med exempelvis rädslan för skada men även en 

rädsla för att skämma ut sig eller göra sina kompisar, sina tränare eller sig själv besviken.34

Rädslan för att misslyckas kan ofta visa sig genom att gymnasten endast väljer att utföra enkla 

övningar som hon är mycket säker på. Hon kan också välja att utföra så svåra och 

komplicerade övningar som möjligt som nästan ingen annan klarar av för att således inte 

behöva skämmas över att inte lyckas. Denna rädsla är ofta beroende av gymnastens tidigare 

upplevelser och erfarenheter men också stämningen och klimatet i laget. Det är viktigt att 

skapa en god stämning i hallen där alla gläds åt varandras framgångar men även kan skratta 

tillsammans åt varandras misslyckanden. Att skratta när någon gör fel behöver inte vara något 

negativt om klimatet är det rätta utan kan faktiskt vara en lättnad för många gymnaster. Det är 

också viktigt att både gymnasten och tränaren är överens om att såväl den mentala, tekniska 

och den fysiska kapaciteten är tillräcklig för övningen. Saknas rätt förberedelser misslyckas 

gymnasten och kan då leda till känslor av hopplöshet och att försöken är betydelselösa.35

                                                
29 Ibid. pp.13ff.
30 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff.
31 Feigley pp. 13ff.
32 Ibid. pp. 13ff.
33 Ibid. pp. 13ff.
34 Chase, Magyar & Drake, pp. 465 ff.
35 Feigley, pp. 13ff.
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1.5.3. Hantering av mentala blockeringar

Enligt idrottspsykologen Allison Arnold, som även arbetat med det amerikanska kvinnliga 

landslaget i artistisk gymnastik, orsakas rädsla och blockeringar av okontrollerade tankar. 

Tankarna tar över kontrollen av kroppen när gymnasten känner sig osäker, rädd och tänker 

negativt och detta resulterar i att kroppen vägrar. Många gymnaster upplever också att 

kroppen ”låser sig” när de ska utöva en övning och att det inte beror på att de är rädda. ”Det 

går bara inte.” Arnold menar dock att en sådan upplevelse och situation alltid orsakas av 

rädsla och att det ofta just är gymnastens förnekelse som sätter stopp för en vidare hantering 

av problemet.36  En gymnast som upplever rädsla tenderar också att drabbas av bland annat 

oönskade muskelspänningar och en höjd hjärtfrekvens. Dessutom svarar många gymnaster på 

rädsla genom att bli försiktiga i sitt utförande. Dessa tre faktorer kan tillsammans vara mycket 

riskfyllda och rädslan kan därmed ge stora negativa följder av så väl psykisk som fysisk art i 

form av exempelvis skador. Det är därmed önskvärt att lägga stor vikt vid den psykiska hälsan 

genom självförtroende och tankebanor i dessa situationer, snarare än att titta på den fysiska, 

tekniska biten.37

Många idrottspsykologer anser att tränandet av en kontrollerad tankebana borde vara lika 

självklart som tränandet av en fysiskt kontrollerad kropp. Gymnaster lägger i regel otroligt 

mycket av sin träningstid på att korrigera kroppspositioner, kroppsspänning till perfektion och 

denna detaljerade och disciplinerade träning borde alltså även inkludera gymnastens tankar.38

Det finns många vanligt förekommande tecken på att en gymnast plågas av rädsla och 

blockeringar och dessa kan vara både medvetna och omedvetna av gymnasterna själva. Det är 

exempelvis vanligt att gymnasten ständigt tappar sin plats i kön för att det ska vara hennes tur 

så sällan som möjligt. I vissa fall händer det även att gymnaster aldrig hamnar längst fram i 

kön utan hela tiden backar och ställer sig sist. Det är också vanligt med ständiga toalettbesök, 

sen ankomst, eller att hon spenderar mycket lång tid för uppvärmning, stretching eller att ta på

sig skydd eller sätta upp hår. Även humöret kan vara ett tydligt tecken genom att gymnasten 

kan visa obefogad ilska, trötthet eller andra negativa känslor. Ett mycket vanligt tecken kan 

också vara att gymnasten skyller på skada eller sjukdom då det kommer till vissa övningar 

                                                
36 Arnold, 2002, pp. 10ff.
37 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff.
38 Alison Arnold, “The No Fear Revolution: A new way of looking at an old beast”, Technique, (2003, June), pp.    
    6ff.
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men som ofta försvinner när det gäller andra övningar som gymnasten inte känner obehag 

inför.39

Att övervinna en mental blockering kan vara mycket svårt, ta lång tid och kräver mycket 

tålamod av såväl gymnasten som tränaren. Ofta behövs korrigeringar både fysiskt och 

psykiskt, och som tidigare nämnts är individualisering av träningen viktig. Tränarens attityd 

och tålamod har en stor påverkan. Stress och frustration är något som ofta är ofrånkomligt i 

dessa situationer men som tränare måste hålla för sig själv eftersom dessa saker endast 

förvärrar gymnastens reaktion och förmåga att hantera problemet. Istället bör tränaren hålla 

humöret och tålamodet uppe och istället försöka peppa gymnasten och visa att han eller hon

tror på att gymnasten kan lyckas bryta blockeringen.40

Att lägga energin och fokus på det negativa kommer endast att göra blockeringen värre och 

starkare. Istället bör fokus och energi läggas på positiva saker. Detta gäller även vid samtalen 

om problemet. Givetvis skall inte problemet döljas men fokus bör ligga på vad som bör, kan 

och ska göras istället för tvärt om.41 Gymnasternas rädsla är inte obefogad och det är således 

också viktigt att tränaren visar förståelse och respekt för den.42 Denna respekt kan visas på 

flera sätt. Dels är det viktigt att bemöta gymnasten med rätt språk och inställning men även en 

fysisk faktor som passning är en viktig aspekt. En gyllene regel är att alltid vara ärlig i sin 

passning. Har tränaren lovat att passa måste han eller hon också göra det, även om gymnasten 

lyckas med övningen. En gymnast som litar på sin tränare har mycket lättare för att bryta 

blockeringar än en gymnast som inte känner förtroende för sin tränare. Detta betyder inte att 

tränaren alltid ska passa runt gymnasterna utan att ärligt ska säga hur mycket hjälp de får. Är

passen egentligen onödig kan tränaren istället försäkra gymnasten om att han eller hon passar 

om det skulle behövas. Viktigt är också att tränaren anpassar och stegrar passningen till 

gymnasternas kunnande och mognad. Detta gör att gymnasten själv också känner tryggare 

och säkrare på sig själv.43 Att tränaren har stor påverkan råder således inget tvivel om men 

faktum är att i undersökningen med svenska kvinnliga truppgymnaster upplevde de allra flesta 

i studien att lagkamraternas pepping var viktigare än tränarnas.44

                                                
39 Feigley, pp. 13ff; Farrand & Tetard p 271–280
40 Arnold, 2002, pp. 10ff.
41 Arnold, 2003, pp. 6ff.
42 Feigley, pp. 13ff.
43 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff.
44 Giotis & Nilsson pp. 31 ff



19

Mentala åtgärder

I en undersökning där mental tränings påverkan på juniorer inom tennis visades att både bättre 

självförtroende och förbättrad prestation är positiva resultat av mental träning. Dessutom 

visade sig den mentala träningen ha positiva effekter på ängslan, oro och ångest. 45 Då såväl 

lågt självförtroende samt känslor som ängslan och oro ofta anses vara grunden till mentala 

blockeringar skulle mental träning således kunna ge positiv effekt även i detta problem.46

”Mental koreografi” innebär användning av nyckeltankar eller vissa specifika ord som 

hjälper gymnasten att fokusera på rätt saker och hålla tankarna ifrån en negativ bana. Mental 

koreografi blir således som ett filter för att snabbt ta bort okontrollerade och negativa tankar.47

Att ha en positiv dialog med sig själv inför en tuff uppgift har visat sig vara användbart bland 

gymnaster och även tränarens inflytande med positiva samtal tycks ha stor betydelse. 

Lagkamrater och andra gymnaster är också de en viktig positiv källa. Många gymnaster 

använder också positiva minnen, lyckade tävlingar, prestationer och liknande i sitt positiva 

samtal. 48

”Visualisering” är en vanlig typ av mental träning och går ut på att gymnasten ser sig själv 

lyckas med en övning. Vår kropp styrs som nämnt mycket av vad hjärnan tänker och således 

vänjs kroppen vid en övning om den repeterats i hjärnan. Det finns många sätt att visualisera. 

Att blunda och försöka se sig själv utföra den perfekta volten har visat sig vara användbart. 

Om gymnasten tidigare utfört övningen och kanske till och med tävlat på den kan det vara till 

stor hjälp att hon får se den på film för att sedan lättare kunna plocka fram bilden i huvudet. 

Finns inte detta kan hon prova att titta på andra gymnaster som utför övningen. Ett annat sätt 

är att ställa sig framför det redskap som övningen utförs på och försöka genom att titta på det 

se sig själv springa fram och utföra övningen. En del gymnaster utför gärna små delar av 

övningen medan de visualiserar. Exempelvis kan hon spänna den aktuella muskeln och föra 

armarna så som de sedan ska föras i luften. Att koppla samman visualiseringen med den 

mentala koreografin är också positivt och gör visualiseringen starkare.49 ”Mental 

                                                
45 G Doganis & G Mamassis “The effects of a mental training program on juniors pre-competitive anxiety, self-
confidence, and tennis performance” Journal of Applied Sport Psychology (Apr/June 2004: Vol. 16 Issue 2) . p. 
118-137
46 Arnold, 2002, pp. 10ff.
47 Ibid. pp. 10ff.
48 Chase, Magyar & Drake pp. 465ff.
49 Arnold, 2002, pp. 10ff.
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preparation” är en mental förberedelse där visualisering kan ingå som komplement och där 

vikten ligger på avslappning, andning och fokus.50

Ett ”ankare” innebär en bestämd serie tankar med fokus på andning och positiva samtal med 

sig själv. Ett ”ankare” bör vara någorlunda förutbestämt för att det snabbast möjligt ska kunna 

plockas fram när tankarna börjar gå åt fel håll. Som tränare kan du därmed hjälpa gymnasten 

att hitta ett ”ankare” som påverkar gymnasten positivt i förväg. Därefter är det givetvis 

mycket upp till gymnasten själv att uppmärksamma när tankarna faller in i ett negativt 

mönster och därmed plocka fram ”ankaret”.51

”Tankestopp” är en som rensning av tankarna där gymnasten i princip bara bestämmer sig för 

att köra. ”Tankestoppet” innebär egentligen att gymnasten väljer att ”stänga av” och inte 

lyssna på sig själv utan att låta kroppen styra över hjärnan. Ett annat sätt att stoppa 

tankebanorna är att använda sig av ett slags ”teknikfokus”. Detta innebär att gymnasten lägger 

alla tankar och allt fokus på tekniken vilket i sin tur gör att övriga tankar med känslor som oro 

och rädsla inte får plats.52 Både ”tankestopp” och ”teknikfokus” är dock strategier som fått 

mycket kritik och som även sägs kunna ha motsatt effekt. 

En del gymnaster använder sig av så kallade ”tur-objekt” som de upplever framkallar tur. Att 

ha dessa objekt med sig vid tuffa utmaningar kan vara en stor trygghet för den enskilda 

gymnasten. Det är inte ovanligt att gymnaster utför vissa speciella rörelsemönster som 

regelbundna ”vanor” inför till exempel en osäker övning. Dessa vanor kan skilja sig mycket 

åt och vara både små och stora, tydliga som otydliga men kan också vara mycket viktiga för 

gymnasten. 53

”Belöningar” är en strategi som används av en del tränare. Detta går ut på att gymnasten 

motiveras att utföra eller lyckas med en övning genom att bli lovad en belöning när detta 

sker.54

                                                
50 Chase, Magyar & Drake pp. 465ff.
51 Arnold, 2002, pp. 10ff.
52 52 Mark E. Miesel & Justus R. Potgieter, “The experience of fear in high-risk sport”, S.A. Journal for Research 
    in Sport, Physical Education and Recreation, 25, (2003), pp. 49ff.
53 Chase, Magyar & Drake pp. 465ff.
54 Chase, Magyar & Drake pp. 465ff.
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En strategi är också att lära gymnasten tänka på ”rätt sätt” och att alltid vrida tankarna till det 

positiva. En gymnast som exempelvis känner sig osäker på en landning kan lära sig att tänka 

”jag ska spänna mig och stå” istället för något negativt som ”hoppas jag inte trillar” eller ”jag 

ska inte trilla”. Eftersom hjärnan i en del studier anses hoppa över ordet ”inte” anses det bättre 

att vända hela frasen till vad som ska göras istället för vad som inte ska göras. På detta sätt 

anses risken att utfallet blir det oönskade bli så liten som möjligt. 55 Även dessa strategier har 

dock kritiserats och beskyllts ha motsatt effekt. 

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder innebär dels att skapa förebyggande åtgärder så som en bra teknik, stark 

fysik och en god kroppskontroll för att gymnastens fysiska tillstånd inte skall kunna vara en 

orsak till mentala blockeringar. Dels används diverse övningar och träningssätt när 

blockeringar väl uppkommer för att ge gymnasten självförtroende i sin fysiska kunskap samt 

också öka kontrollen över sin kropp och de övningar den utför. 

Att träna ”för lätt” och ”för svårt” är två olika strategier med liknande syfte. En gymnast 

som vid tillfällen då mycket negativa tankar och känslor spelar in kan gå ner i svårighetsgrad 

till den övningsnivå där hon känner sig säker och duktig för att öka självförtroendet. På 

samma sätt kan hon göra tvärt om och istället öka svårighetsgraden en aning. På detta sätt kan 

hon minska pressen på att prestera och lyckas med övningen och därmed inte vara rädd för att 

exempelvis skämma ut sig.56

En vanlig fysisk åtgärd är progressionsträning. Detta innebär att gymnasten backar 

svårighetsgraden till den övning som hon är säker på och kapabel att utföra utan negativ 

känsla. Därefter försöker hon sakta återuppta svårighetsgraden igen genom att ta ett litet steg i 

taget. I progressionsträningen bryts ofta övningarna i mindre delmoment. Detta kan innebära 

att exempelvis fallhöjd, ansats eller landning plockas bort och således får gymnasten färre 

orosmoment att tänka på.57

Genom att träna på blickpunkter i olika övningar vänjs gymnasten vid att se genom sina 

övningar och därmed också få en bättre rumsuppfattning. Att se genom sina volter hjälper 

                                                
55 Giotis & Nilsson pp. 31 ff
56 Arnold, 2003, pp. 6ff.
57 Ibid. pp. 10ff.
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gymnasterna att skapa en bättre kontroll över sin kropp i luften vilket i sin tur kan minska 

oron och rädslan. 58

 All typ av kontrollträning där gymnasten tränas i kroppskontroll, rumsuppfattning och 

tidsuppfattning anses vara positiva för gymnastens säkerhet. Att lära gymnasten hur hon ska 

hantera olika situationer och hur hon kan ta sig ur dessa utan att skada sig kan minska hennes 

rädsla.59

Exempelvis kan fallteknik, rotationskontroll och hastighetsträning utföras där gymnasten kan 

leka fram en kontroll och medvetenhet i sina volter. Genom att placera armar i olika 

positioner och att förändra kroppens utseende och position i en volt tränas gymnasten i att 

känna skillnader i rotation, hastighet och höjd. 60

Även hastighetsövningar är en använd strategi. Dels kan dessa övningar ses som 

”modighetsträning”, och dels för kontroll av övningar i olika hastigheter. Även om chansen 

att lyckas ofta är större ju mer kraft, höjd och högre hastighet du har tenderar osäkra och 

rädda gymnaster att göra tvärt om. De blir försiktiga och tar inte i ordentligt och detta i sin tur 

kan leda till skador om exempelvis hastigheten, höjden eller rotationen inte blir tillräcklig.61

                                                
58 Giotis & Nilsson pp. 31 ff
59 Feigley, pp. 13ff.
60 Giotis & Nilsson pp. 31 ff
61 Ibid., pp. 31 ff
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2. Syfte och frågeställningar

2.1. Syfte

Syftet med studien är att undersöka förekomst, hantering och upplevda orsaker till mentala 

blockeringar inom kvinnlig truppgymnastik på nationell ungdoms- och juniornivå. 

2.2. Frågeställningar

 Vilken typ av övning är den vanligaste mentala blockeringen inom kvinnlig 

truppgymnastik?

 Hur visar sig blockeringarna enligt gymnasterna och tränarna?

 Vilka orsaker till uppkomst av mentala blockeringar kan utläsas utifrån gymnasternas 

och tränarnas berättelser?

 På vilka sätt har gymnaster och tränare försökt hantera mentala blockeringar?



24

3. Metod

3.1. Litteratursökning

Litteratursökningarna gjordes via Gymnastik- och Idrottshögskolans (GIH) databaser 

SportDiscus, PubMed, Presstext samt PsycInfo. Sökord och träffar redovisas i bilaga 1. 

3.2. Urval

I studien medverkar 60 nationellt tävlande gymnaster från sex olika föreningar i landet samt 

deras tränare. Gymnasterna är mellan 12-16 år, har en medelåder på 14 år och tävlar på SM 

för ungdomar (USM) och/eller juniorer (JSM). Tränarna består av 3 män och 7 kvinnor, 

mellan 19 och 41 år gamla (medel 29) med en tränarerfarenhet på mellan 4 och 17 år (medel 

10). Tränarna har också varit aktiva gymnaster i mellan 4 oh 20 år med 12 år som medeltal. 

Föreningarna valdes efter ålder på gymnasterna (tävlingsklass USM/JSM, ålder 11-16 år), 

tränings- och tävlingsnivå (USM/JSM) samt träningsmängd. Detta gjordes också för att få 

gymnaster som tränar på liknande övningar (genom tävlingskraven). På grund av intensiv 

tävlingsperiod valdes också föreningar som trots tidsbrist och stress ansåg sig ha tid att 

medverka.  

Gymnasterna i studien är samtliga av kvinnligt kön. Antalet manliga gymnaster som tävlar på 

motsvarande nivå är jämförelsevis mycket lågt och fördelningen skulle därmed bli allt för 

sned för att generaliseringar och jämförelser mellan könen skulle kunna dras. 

Åldern på gymnasterna har dels valts för att bäst kunna jämföra med tidigare skrivet 

examensarbete, och dels på grund av ett personligt intresse för tävlingsnivån och 

svårighetsgraden vid denna ålder. 

3.3. Instrument 

Enkäten utformades med enkäten från ”Våga vägra vara rädd”62 som grund. Fokus låg dock 

nu på mentala blockeringar och dess orsaker, hantering och verkan istället för som i tidigare 

enkät, rädsla i allmänhet. Enkäterna har besvarats med namn och förening för att med 

tränarnas hjälp kunna analysera svaren bättre. Samtliga enkäter har dock behandlats 

                                                
62 Giotis & Nilsson 2006
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konfidentiellt och inga namn eller föreningar blottas i studien. Enkäterna kan ses i bilaga 3 

och 4. 

Enkätfrågorna formades med hjälp av det tidigare examensarbetet och består av såväl öppna 

som stängda frågor och gjordes i två olika versioner (tränarversion och gymnastversion). 

Gymnasternas enkät innehöll frågor om deras nuvarande situation samt förflutna kopplat till 

området mentala blockeringar. Delar av enkäten bestod av flervalsfrågor där gymnasterna fick 

kryssa i ett eller flera svar som stämde in på deras situation. Alternativet ”annat, nämligen:” 

gav gymnasterna möjligheten att själva skriva ett svarsalternativ om de föreslagna inte stämde 

med deras uppfattning. Förutom frågor om blockeringarnas förekomst, hantering och orsaker 

frågades också gymnasterna hur de upplever att blockeringarna visar sig. Gymnasterna fick 

även möjligheten att själva beskriva hur de känner sig i situationer kring mentala 

blockeringar. Därefter uppmanades gymnasterna att beskriva sig själva med tre ord som de 

tror att deras tränare skulle beskriva dem för att få en uppfattning om vilken ”typ” av gymnast 

det handlade om. Dessutom fick gymnasterna ta ställning till ett antal påståenden ställda ur 

två perspektiv; träning och tävling. Avslutningsvis gav enkäten plats för gymnasten att skriva 

övriga kommentarer inom området. Gymnasternas målsmän har skriftligen informerat sitt 

samtycke till medverkan i studien i och med att samtliga gymnaster i studien är under 18 år 

och därmed omyndiga. De medverkande informerades även om frivillighet och möjligheten at 

avbryta sin medverkan i studien. Följebrevet kan ses i bilaga 2.

Frågorna i gymnasternas version omformulerades till en tränarversion som formades till att 

svara på samma frågor som gymnasterna, dock ur ett tränarperspektiv. Även tränarnas enkäter 

innehöll såväl öppna som stängda frågor, kryssfrågor samt beskrivande frågor och även i 

denna enkätversion fanns utrymme för såväl egna förslag som övriga kommentarer.

3.4. Procedur

Inledningsvis lästes examensarbetet ”Våga vägra vara rädd” och det forskningsmaterial från 

tidigare forskning som hittats. Därefter undersöktes intresset bland föreningar att medverka 

och efter detta utformades en enkät som hade till syfte att täcka samtliga frågeställningar. 

Enkäten skickades ut elektroniskt till gymnaster sex olika föreningar och delades sedan ut till 

ungdoms- och/eller juniorlaget av tränaren under träning. 



26

Resultaten analyserades med hjälp av programmet SPSS och jämfördes sedan med tidigare 

forskning. Gymnasternas resultat jämfördes även med tränarnas resultat för att upptäcka 

samstämmigheter och olikheter. 

3.5. Dataanalys

Utifrån enkätresultaten gjordes slutligen en kartläggning över problematiken kring mentala 

blockeringar samt en analys över resultaten i programmet SPSS. Resultatet jämfördes med 

tidigare forskning. På grund av flervalsalternativen i båda enkäterna är frekvenstabeller den 

mest använda redovisningsformen även om det i vissa frågor varit möjligt att använda 

procent.  

3.6. Bortfallsanalys

Det externa bortfallet uppskattas till cirka 10 % och anses därmed vara ett relativt litet 

bortfall. Då flera av föreningarna erhöll enkäten via e-post samt har gymnaster som ingår i 

flera trupper samtidigt är det externa bortfallet ej exakt fastställt. 

Studien innehåller ett mycket litet internt bortfall. Dessa har redovisats i resultatet som ”ej 

svarat”. Fyra av gymnasterna varken har eller har haft mentala blockeringar och uppmanas 

därför enligt enkäten att inte besvara vissa frågor. Detta ses således inte som ett internt 

bortfall. 

3.7. Validitet

Truppgymnastik är som nämnt en ung sport vilket också gör att forskning i den specifika 

grenen är sparsam. Mitt tidigare examensarbete har använts som hjälpmedel för upplägg, 

genomförande och sökandet efter forskning och även stått som grund i skapandet av 

enkäterna. Frågorna har lagts upp på liknande sätt som i examensarbetet och är ansedd att 

vara en fortsättning och en fördjupning av de frågor som togs upp där. Därmed är också typen 

av frågor tidigare beprövade på truppgymnaster i samma ålder och nivå. Samtliga gymnaster 

som ingick i examensarbetet har dessutom även ingått i denna studie. Enkäten i 

examensarbetet kan således ses som en form av pilotundersökning i fråga om upplägg, 

frågornas utseende och gymnasternas förståelse av detta. Begreppet mental blockering är dock 

något som mycket sparsamt förekommit i forskningen och därmed har känslor som rädsla, 



27

ångest, oro och andra mentala problem använts som synonymer. I enkäterna har dock 

begreppet definierats och beskrivits för såväl gymnaster som tränare. 

3.8.  Reliabilitet 

Inledningsvis beskrevs min definition av mentala blockeringar och dess koppling till rädsla. 

Som alla psykologiska begrepp och känslor är betydelsen av ordet säkerligen varierande 

mellan olika individer. Detta gör också att resultaten ofta är baserade på uppskattningar av 

samtliga medverkande. 

Risken finns alltid att medverkande gymnaster och tränare kan missuppfatta frågor eller svara 

”oärligt”. Detta har jag dock försökt undvika genom att samtala med deltagarna samt försäkra 

dessa om att namn eller föreningar ej kommer att blottas i studien. Genom att gymnasterna 

och tränarna ändå ombads att skriva namn och förening finns alltså risk för att ”oärlighet” 

förekommer. 

Utöver mitt examensarbete är den använda tidigare forskningen i de flesta fall utförd inom 

andra sporter eller inom disciplinen artistisk gymnastik. Därmed baseras inte resultaten i 

dessa studier på exakt samma regler, förutsättningar och andra faktorer som råder inom just 

sporten truppgymnastik. De få studier som hittats inom truppgymnastiken har dock visat sig 

vara mycket användbara och aktuella inom ämnet. 
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4. Resultat 

4.1 Gymnaster

4.1.1 Förekomst av mentala blockeringar

Tabell 1. Antal gymnaster som har/inte har mentala blockeringar i nuläget samt som har/inte har haft 
mentala blockeringar tidigare.

Svar (N=60) Nuläge Tidigare Totalt
Har/har haft (Ja) 28 (47 %) 53 (88 %) 56 (93 %)

Har inte/Inte haft (Nej) 22 (37 %) 5 (8 %) 4 (7 %)

Vet ej 10 (17 %) 2 (3 %) 0

Tabell 1 visar att 93 % av de medverkande gymnasterna antingen har eller har haft mentala 

blockeringar. Endast 4 gymnaster (7 %) svarade att de varken har eller har haft mentala 

blockeringar. Av de 60 medverkande gymnasterna angav 28 stycken att de i nuläget brottas 

med problemet.

Tabell 2 visar att tumbling tenderar vara det redskap som flest gymnaster upplever mentala 

blockeringar inom även om kombinationen tumbling och trampett visade sig vara mycket 

vanlig. Fler gymnaster upplever blockeringar i två redskap än ett. De fyra gymnaster som ej 

svarat har i tidigare frågor svarat att de varken har eller har haft blockeringar. Dessa 

gymnaster har därmed inte haft möjlighet att svara på ett antal frågor i enkäten. 

Tabell 2. Frekvens över de olika redskapen där gymnasterna anger vilket eller vilka de upplever flest 
blockeringar inom.

 N=60 Frekvens (%)

Tumbling
18 (30 %)

Trampett
Fristående

10 (17 %)
0 (0 %)

Tumbling OCH trampett 25 (42 %)
Alla redskap 3 (5 %)
Ej svarat 4 (7 %)

De gymnaster som uppgav att de har eller har haft mentala blockeringar uppmanades att ange 

vilken eller vilka övningar eller övningsgrupper som hon har/har haft mentala blockeringar 

för. De gymnaster som angett något i alternativet ”annat” har uppgett mycket specifika 

övningar. Exempelvis finns gymnaster som inte har blockeringar för rörelsemönstret skruvar 
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eller dubblar men att de inte kan skruva i sina dubblar. Det finns även en del gymnaster som 

anger ett visst antal skruvvarv till exempel eller en viss kroppsposition i en övning. Figur 1 

visar att bakåtroterande volter i grenen tumbling är det vanligaste rörelsemönstret som 

gymnasterna uppger sig ha mentala blockeringar inom. Näst vanligast visade sig ännu en 

bakåtroterande volt vara, ”tsukahara”, som utförs i grenen trampett. 

Figur 1. Antal gymnaster som upplever/har upplevt mentala blockeringar i respektive övning eller 
övningsgrupp. (Flervalsfråga. N=56)

4.1.2. Hur visar sig mentala blockeringar enligt gymnasterna?

Tabell 3. Frekvens över hur gymnasterna upplever att deras mentala blockeringar uppenbarar sig.

N=60 Frekvens Procent
Inte kör alls 10 (17 %) 16,7
Vägrar oftare än de kör 21 (35 %) 35,0
Vägrar ibland 13 (22 %) 21,7
Kör som vanligt men 
uttrycker ängslan

6 (10 %) 10,0

Kör som vanligt 2 (3 %) 3,3
Vet ej 1 (2 %) 1,7
Annat 3 (5 %) 5,0
Ej svarat 4 (7 %) 6,7
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I frågan om hur gymnasterna tror och upplever att de uppträder när de har mentala 

blockeringar svarade hela 44 stycken (74 %) att de antingen vägrar oftare än de kör, vägrar 

ibland eller inte utför övningen alls (se tabell 3 ovan). En av gymnasterna anger också att hon 

utför övningen men tenderar att stanna och ångra sig i luften och därmed riskerar skada. Att 

”vägra” eller ”springa förbi” betyder inom gymnastiken att avbryta en övning. Detta kan ske 

i ansatsen och utan att volten påbörjas men även i en volt. 

4.1.3 Orsaker till mentala blockeringar enligt gymnasterna

Rädd, osäker, töntig, feg, och dålig är gymnasternas vanligaste val av ord som beskriver hur 

de känner sig när de tänker på den övning som de har/har haft mentala blockeringar för. Ordet 

rädd förekommer  i majoriteten av svaren där även ett par gymnaster har specificerat detta till 

”rädd för att skada mig” och ”rädd för att tappa bort mig i luften”. Majoriteten av

gymnasterna upplever att de är arga, frustrerade, irriterade eller besvikna på sig själva. Tre 

(n=3) av gymnasterna upplever att de helt enkelt inte vill lära sig övningen och n=13 anger 

även fysiska upplevelser så som svettningar, kallhet, yrsel och illamående. 

En gymnast kommenterade skriftligen sitt svar i enkäten genom: ”Ibland känns det som att 

det inte spelar någon roll hur mycket jag gör. Det kommer aldrig att gå ändå.”

”Jag vill inte göra fel! Det är pinsamt!” var en annan gymnasts kommentar till varför hon 

vägrar på övningar och således visar en mental blockering.

En annan kommentar var: ”När jag får en blockering på tävling eller när något inte funkar 

tar jag det alltid extra hårt och blir mer ledsen. Jag har jättelätt för att bryta ihop då. Det 

krävs bara några misslyckade varv på förträningen. Jag vill inte svika laget och göra att vi 

får en sämre placering och jag vill inte heller svika mig själv eller mina tränare.”

I tabell 4 nedan visas vad gymnasterna angav som troliga orsaker till de mentala 

blockeringarna. Gymnasterna tilläts kryssa i flera alternativ. Att gymnasten tror att hon inte 

kommer att lyckas med övningen visade sig vara det vanligaste (n=20) alternativet. Mental 

omognad och tidigare skador var andra vanligt förekommande orsaker med n=15 vardera. 

N=10 angav också ”inte vet hur jag ska göra” som möjlig orsak till sina blockeringar. 
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Tabell 4. Frekvens över vad gymnasterna anser vara orsaken/orsakerna till sina blockeringar.

N=56 (Flervalssvar) Frekvens (% av N=56)
Aldrig utfört övningen 7 (12 %)
Skadat mig när jag utfört övningen 15 (27 %)
Inte vet hur jag ska göra 10 (18 %)
Inte tror att jag kommer att lyckas 20 (36 %)
Ej fysiskt redo 3 (5 %)
Ej mentalt redo 15 (27 %)
Sett andra skada sig 3 (5 %)
Vet ej 12 (21 %)

En gymnast kommenterade frågan om orsaker i enkäten med: 

”Ofta när jag känner rädsla beror det på att jag inte vågar misslyckas och ser mig själv 

misslyckas. Jag är nästan aldrig rädd för en övning i sig utan mer för hur jag kommer att 

prestera och om jag kommer att skämma ut mig.”

4.1.4. Hantering av mentala blockeringar 

76,7 % av gymnasterna har försökt göra något åt sina mentala blockeringar, 13,3 % är osäkra 

och 3,3 % svarar nej på frågan. Samtliga fick även möjligheten att skriftligen kommentera hur 

och i majoriteten av svaren löd ”försökt köra ändå” som åtgärd. Andra mycket vanligt 

förekommande svar var ”försökt tänka positivt”, ”sluta tänka”, ”kört med pass” och 

användning av trampolin, förövningar, grop och mjuk landning. 

Utöver detta svarade också gymnasterna på vad de tror att de skulle behöva för att kunna

bryta en mental blockering. De allra flesta gymnaster (n=53) svarade att de inte visste eller att 

de helt enkelt bara måste köra övningen mer. Många av de strategier som uppgavs i frågan 

innan angavs även som svar på denna fråga. Dessutom tillkom ord som ”samtal med tränare”, 

”pepping”, ”tid”, ”paus av övning” samt ”tydligare instruktioner av tränaren” som vanliga 

önskade åtgärder. 

En gymnast kommenterade skriftligen frågan genom: 

”Det är jobbigt att ha blockeringar, men det är upp till en själv om man vill lyckas och då är 

det bara att köra!” 
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4.1.5. Övriga resultat

Utöver de frågor som hade för avsikt att täcka frågeställningarna ställdes även en rad frågor 

om självuppfattning, självförtroende och diverse personliga egenskaper. Detta gjordes för att 

eventuellt kunna jämföra gymnasternas personlighet med svaren kring deras mentala 

blockeringar samt för att eventuellt kunna jämföra gymnaster med varandra. 

Gymnasterna uppmanades också att beskriva sig själva med 3 ord så som de tror att deras 

tränare skulle beskriva dem. Utifrån resultatet har dessa ord kategoriserats upp i positiva, 

negativa och tveksamma. Till de positiva tillhörde ord som exempelvis glad, duktig, stark och 

aktiv. Exempel på negativa ord som användes var feg, jobbig, dålig och negativ. Till de 

tveksamma hörde ord som ung, sprallig och envis. 

Tabell 5. Antal positiva, negativa och tveksamma ord som gymnasterna beskrev sig själva med utifrån 
hur de tror att deras tränare skulle beskriva dem.

N=60 Ord 1 Ord 2 Ord 3
positivt 36 44 36
negativt 13 11 8
tveksamt 7 1 6
ej svarat 4 4 10

Nedan följer en frekvenstabell över en rad påståenden som gymnasterna fick ta ställning till. 

Samtliga 60 medverkande har besvarat alla påståenden. Varje påstående har besvarats ur två 

synvinklar och situationer, dels under träning, dels under tävling. 18 stycken av gymnasterna 

uppger att de alltid eller ofta ser sig själva misslyckas under tävling och näst intill lika många 

gör även detta under träning. Påståendena ställdes främst för att få en uppfattning om 

skillnader mellan träning och tävling. 

Åtta av gymnasterna valde alternativet ”stämmer helt” i frågan om de upplever press att 

prestera under träning medan hela 26 stycken svarade detsamma ur tävlingsperspektiv. 21 av 

gymnasterna är antingen alltid eller ofta nervösa under träning medan 52 gymnaster upplever 

samma sak under tävling. 
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Tabell 6. Gymnasternas ställningstagande till diverse påståenden under träning
(N=60) Stämmer helt Stämmer ofta Stämmer sällan Stämmer inte alls
Fysiskt stark 8 45 7 0
Mentalt stark 8 41 10 1
Fokuserad 8 48 4 0
Nervös 3 18 34 5
Kan ta kritik 36 22 1 1
Rädd för att göra bort mig 2 15 27 16
Känner press att prestera 8 23 24 5
Trygg i laget 47 12 1 0
Har roligt 40 20 0 0
Orolig över att inte leva upp till 
andras förväntningar

1 17 28 14

Känner mig duktig 5 36 17 2
Ser mig själv lyckas 7 37 16 0
Ser mig själv misslyckas 5 11 37 7

Tabell 7. Gymnasternas ställningstagande till diverse påståenden under tävling
(N=60) Stämmer helt Stämmer ofta Stämmer sällan Stämmer inte alls
Fysiskt stark 13 43 4 0
Mentalt stark 13 38 9 0
Fokuserad 33 25 2 0
Nervös 35 17 7 1
Kan ta kritik 33 23 3 1
Rädd för att göra bort mig 17 22 17 4
Känner press att prestera 26 26 7 1
Trygg i laget 50 9 1 0
Har roligt 45 15 0 0
Orolig över att inte leva upp till 
andras förväntningar

13 16 26 5

Känner mig duktig 3 48 8 1
Ser mig själv lyckas 13 36 11 0
Ser mig själv misslyckas 5 13 30 12

Gymnasterna uppmanades också att specificera vart den eventuellt kända pressen på 

prestation kommer ifrån. 28 gymnaster uppgav att pressen beror på för höga krav hos sig 

själva. Nedan (tabell 8) följer frekvensen av de olika alternativen i frågan om press. 

Tabell 8. Frekvens över vilka faktorer gymnasterna anser vara orsaken till prestationspress (N=60)
Press från: Antal
Mig själv 28
Andra gymnaster 5
Mina tränare 5
Mig själv + andra gymnaster 6
Andra gymnaster + mina tränare 2
Mig själv + tränare 1
Alla 3
Vet ej 10

En av gymnasterna kommenterade följande i frågan om vart pressen kom ifrån:

”Jag känner ofta en väldigt stor press på mig själv på tävling och jag känner mig rädd för att 

misslyckas. Men det är bara jag som kan ändra på det. Det beror nog på mitt 

självförtroende.”
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4.2 Tränare

4.2.1 Förekomst av mentala blockeringar 

Nio av tio tränare har gymnaster som i nuläget innehar en eller flera mentala blockeringar och 

samtliga har tidigare haft gymnaster i samma situation. Tränarna anser också att problemet

kring mentala blockeringar i är ett ofta förekommande problem under träning (n=8) medan 

det i anses som ett sällan förekommande problem under tävling (n=9).

Samtliga tränare (n=10) anser att tumbling och trampett är de redskap där mentala 

blockeringar förekommer oftast vilket också betyder att ingen av tränarna anser att mentala 

blockeringar är vanligt inom grenen fristående. N=6 anser att förekomsten av mentala 

blockeringar är jämnt fördelad mellan tumbling och trampett medan de övriga tror att ett 

redskap dominerar. (trampett n=2, tumbling n=2.)

Volter som roterar baklänges i grenen tumbling upplevs av samtliga tränare (n=10) vara den 

typ av övning som flest gymnaster har mentala blockeringar för (se tabell 9). Detta följt av 

tsukahara (n=8), en bakåtroterande volt i grenen trampett samt dubbla voltrotationer även de i

trampett (n=7). En av de två tränarna som valde alternativet ”annat” och förklarade detta med 

att dennes tränarroll inte innefattar någon av övningarna och därmed blir valet ej möjligt. Den 

andra förklarade att blockeringar också har visats sig finnas för flera övningar med andra 

faktorer som gemensam nämnare. Exempelvis har tränaren haft gymnast/gymnaster som inte 

kunnat utföra en övning i olika riktningar i förhållande till hallen. 

Tabell 9. Frekvensfigur över vilka övingar* tränarna upplever att flest gymnaster har mentala 
blockeringar för.  (Flervalsfråga)

Antal Bakåt D-tum S-tum Tsuka Framåt D-tram S-tram Bord Annat

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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*Förklaring:
Bakåt: Bakåtroterande volter i tumbling
D-tum: Dubbla voltrotationer i tumbling
S-tum: Skruvrotationer i tumbling
Tsuka: Tsukahara i trampett med bord
Framåt: Framåtroterande volter i tumbling
D-tram: Dubbla voltrotationer i trampett
S-tram: Skruvrotationer i trampett
Bord: Alla bordhopp i trampett
Annat: Övriga övningar

4.2.2 Orsaker till mentala blockeringar enligt tränarna

Att gymnasten inte tror att den kommer att lyckas med övningen är den orsak till mentala 

blockeringar som tränarna tror vara allra vanligast. Även tidigare skador anses vara en mycket 

vanlig orsak till problemet. Möjliga orsaker som skrevs in under kategorin ”annat” var att 

gymnasten inte vill lära sig övningen, att gymnasten erhåller ”en överdriven impuls av fara av 

hjärnan vid vissa rörelser” samt att gymnastens kön är av betydelse. Orsaken till det

sistnämnda förklaras av en av tränarna som ”upplever att det är mycket vanligare bland tjejer 

med mentala blockeringar, de ser sig själv misslyckas i övningen, har rädsla för att skada sig, 

prestationskrav på sig själv och inte vågar att misslyckas”.

Tabell 10. Frekvens över vad tränarna tror är vanligast som orsak till gymnasternas mentala 
blockeringar

Antal Aldrig 
utfört 
övningen

Skadat 
sig på 
övningen 
tidigare

Inte vet 
hur den 
ska 
göra

Inte tror att 
den kommer 
lyckas

Ej fysiskt 
redo

Ej mentalt 
redo

Sett andra 
skada sig 
på 
övningen

Annat

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4.2.3 Hur visar sig mentala blockeringar enligt tränarna?

Enligt tränarna visar sig gymnasternas mentala blockeringar oftast genom att de helt utesluter 

övningen ur träning och tävling. Vägran och gymnaster som frågar efter överdriven och/eller 

överflödig pass är andra vanligt förekommande tecken på blockeringar. En tränare uttrycker 

även att ett tydligt tecken på mentala blockeringar är obegripliga och osammanhängande 

bortförklaringar till att inte utföra övningen i fråga. 
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Tabell 11. Frekvens över gymnasternas sätt att uppföra sig* då tränarna anser att de oftast upptäcker en 
mental blockering

Antal Inte kör alls Vägrar oftare än 
kör

Vägrar 
ibland

Kör men uttrycker 
ängslan

Överdriven 
pass

Annat

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

*Förklaring:
Inte kör alls: Gymnasten vägrar varje gång eller utesluter övningen helt. 
Vägrar oftare än kör: Gymnasten vägrar oftare än den utför övningen.
Vägrar ibland: Gymnasten vägrar med jämna mellanrum.
Kör men uttrycker ängslan: Gymnasten utför övningen men uttrycker ängslan fysiskt eller psykiskt.
Överdriven pass: Gymnasten ber tränaren passa i överdriven form. 
Annat:  Andra alternativ

4.2.4 Hantering av mentala blockeringar

Vidare frågades tränarna genom enkäten hur de känner sig i situationer kring mentala 

blockeringar. Ord som ledsen, otillräcklig och frustrerad framgick i samtliga svar. 

”Jag känner mig otillräcklig, man har ofta försökt att få bort blockeringarna på många sätt 

men inte lyckats. Det är trist när en gymnast inte känner sig säker på sig själv!”

”När en blockering sitter i länge, och man gjort allt för att få bort den, kan jag ibland känna 

mig lite otillräcklig eftersom man naturligtvis vill att gymnasterna ska tycka att gympa är 

roligt, och känna sig duktiga!”

 På frågan om tränarna har haft gymnaster som slutat på grund av mentala blockeringar 

svarade 50 % av tränarna ja på frågan, 20 % svarade nej medan de övriga 30 % var 
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tveksamma. Åtta av dem uppger att de försökt behandla problemet och en av dem uppger att 

detta inte är nödvändigt när hon/han är tränare endast i fristående. En av tränarna uppger även 

att denne inte vill försöka behandla de mentala blockeringarna då den anser att detta endast 

skulle späda på problemet och göra det till något större än det egentligen är. 

”Vet inte hur jag känner riktigt… Ofta tycker jag nog att gymnasten överdriver sin situation 

och jag blir nog mer besviken än arg… Jag tror att många mentala spärrar går att undvika 

om man inte förstorar upp dem. Gymnasterna tränar mycket och förväntas lära sig och

behärska flera hundra olika övningar och förr eller senare kommer det övningar som inte 

funkar och det är i dessa lägen man som tränare måste vara smart och ta varje gymnast som 

en egen individ… Det som fungerar för den ena kanske inte alls fungerar på en annan…”

De tränare som har försökt behandla blockeringarna har gjort detta genom att stötta, ställa 

krav och samtala med gymnasterna. Dessutom har en rad praktiska åtgärder erbjudits som 

exempelvis pass, förövningar och trampolin men även paus av övning eller till och med 

träning. 

4.2.5. Övriga resultat

Vidare bads tränarna precis som gymnasterna att ta ställning till ett antal påståenden. Varje 

påstående besvarades på två sätt; dels som ”under träning”, dels som ”under tävling”. 

Tabell 12. Tränarnas ställningstagande till diverse påståenden under träning
Stämmer helt Stämmer ofta Stämmer sällan Stämmer inte alls

Respekterad 4 6 0 0
Har kontroll 5 5 0 0
Självsäker 5 5 0 0
Nervös 0 0 3 7
Kunnig 4 6 0 0
Kan ta kritik 5 4 1 0
Rädd för att göra bort mig 0 2 7 1
Känner press att prestera 1 1 7 1
Trygg i rollen som tränare 7 3 0 0
Har roligt 5 5 0 0
Orolig över att inte leva upp till 
andras förväntningar

0 1 6 3

Uppskattad 4 6 0 0
Känner mina gymnaster väl 4 6 0 0
Har gymnasternas förtroende 7 3 0 0
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Tabell 13. Tränarnas ställningstagande till diverse påståenden under tävling
Stämmer helt Stämmer ofta Stämmer sällan Stämmer inte alls

Respekterad 7 3 0 0
Har kontroll 5 5 0 0
Självsäker 5 4 1 0
Nervös 2 5 2 1
Kunnig 7 3 0 0
Kan ta kritik 5 4 1 0
Rädd för att göra bort mig 0 0 4 6
Känner press att prestera 1 4 5 0
Trygg i rollen som tränare 7 3 0 0
Har roligt 6 4 0 0
Orolig över att inte leva upp till 
andras förväntningar

1 2 4 3

Uppskattad 5 5 0 0
Känner mina gymnaster väl 4 6 0 0
Har gymnasternas förtroende 8 2 0 0

Tränarna fick precis som gymnasterna beskriva sig själva med 3 ord som de tror att deras 

gymnaster skulle beskriva dem (tabell 14). Till skillnad mot gymnasterna var det ingen av 

tränarna som använde sig av något negativt ord även om två av dem använde sig av ord 

tillhörande kategorin ”tveksamt”. 

Tabell 14. Antal positiva, negativa och tveksamma ord som tränarna beskrev sig själva med utifrån hur 
de tror att deras gymnaster skulle beskriva dem.

N=10 Ord 1 Ord 2 Ord 3
positivt 10 9 8
negativt 0 0 0
tveksamt 0 1 2

På påståendet om tränaren trodde att ens egna gymnaster känner press att prestera svarade 60 

% ”stämmer helt” och resterande 40 % ”stämmer ofta”. Flera av tränarna påpekar att det ofta 

handlar om att gymnasten i fråga inte vill svika sitt lag genom ett eventuellt misslyckande och 

att detta i sin tur gör att övningar låser sig helt.

Nedan följer tre kommentarer som tränarna skrev på frågan om press:

”Jag tror egentligen inte att det är gymnasterna i sig som sätter krav på varandra. Ofta är 

laget så tight i och med att man träffas och umgås så otroligt mycket att pressen snarare 

kommer från omtanke och välvilja för de andra i laget.”
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”När man har gymnaster tränar och tävlar på en så pass hög nivå, har de sitt mål satt på 

höga resultat och tränar och tävlar därefter. Tror inte att jag som tränare behöver sätta press 

på mina gymnaster eftersom de själva har så mycket press från sig själva.”

”I en tävlingssituation känner de nog att de måste klara den övning de har gjort så många 

gånger på träning, övningar som jag som tränare tycker är färdiga att tävla på.”
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5. Diskussion

5.1. Förekomst av mentala blockeringar

Syftet med studien var att undersöka förekomst, hantering och upplevda orsaker till mentala 

blockeringar inom kvinnlig truppgymnastik på nationell ungdoms- och juniornivå. 

Mentala blockeringar är enligt resultatet av denna studie något mycket vanligt bland svenska 

truppgymnaster. I stort sett alla gymnaster i studien har tidigare haft en blockering och över 

hälften har någon form av blockering vid undersökningstillfället. Endast 4 av de 60 

gymnasterna varken har eller har haft mentala blockeringar. Att jämföra dessa gymnasters 

mentala och fysiska hälsa mot övriga gymnaster hade kunnat vara mycket intressant och 

lärorikt om underlaget av ”problemfria” gymnaster varit större. Tränarna har alla haft 

gymnaster med blockeringar och medger att det ofta är ett problem under träning. Däremot 

anser majoriteten av tränarna att mentala blockeringar sällan är ett problem under tävling. En 

gymnast som har en mental blockering för en övning lär knappast väljas ut att tävla på den. 

Detta skulle kunna förklara att blockeringarna blir mer osynliga under tävling. Orsaken till att 

det ändå anses som sällan förekommande istället för inte alls förekommande beror sannolikt

på de gymnaster som vid enstaka tillfällen tvekar eller uttrycker någon form av rädsla under 

träning. Under tävling kan den korta tid som ges för förträning och den generella stressen öka 

pressen på gymnasten och således kan blockeringen bli mer uppenbar än hemma i hallen. 

Att redskapet tumbling är det redskap där flest gymnaster känner en blockering stämmer 

överens med studien ”Våga vägra vara rädd” som utfördes på svenska truppgymnaster i 

samma ålder 2006.63 Enligt en studie om skador inom den svenska truppgymnastiken är det 

också här som de flesta skadorna uppkommer.64 Ett intressant resultat är det faktum att fler 

gymnaster har blockeringar i två redskap än i ett. Detta beror sannolikt på att gymnasternas 

blockeringar handlar om ett visst rörelsemönster snarare än en specifik rörelse. Exempelvis är 

det allra vanligaste rörelsemönstret att ha blockering för bakåtroterande volter i grenen 

tumbling. Tsukahara är en av de mycket få volter i grenen trampett som även den roterar 

baklänges och är också det alternativ som visade sig vara vanligast i denna gren. Många av de 

gymnaster som alltså angett bakåtroterande övningar i tumbling har även angett tsukahara 

                                                
63 Giotis & Nilsson 2006
64 Harringe, Renström & Werner 2007 p115
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som problematisk övning i trampett. Med andra ord är det vanligt att gymnaster upplever 

blockeringar när de roterar baklänges oberoende redskap. Att det ändå är fler gymnaster som 

upplever blockeringarna just i tumbling skulle också kunna bero på underlaget samt tekniken i 

övningen. 

Att utföra volter till mjuk landning är möjligt i båda grenarna. I en tsukahara ska den 

bakåtroterande volten som är en fri volt vara så hög som möjligt. En flickis (flick-flack) bör 

istället vara lång, relativt låg och ska passera handstående. Höjden mellan exempelvis huvud 

och underlag är därmed mycket olika i de två övningarna och skulle således kunna vara en 

bidragande orsak till varför gymnasterna oroar sig över att skada huvudet och nacken. Den 

som har rätt teknik i rondaten och vägrar när den ska göra flickisen kommer på grund av 

tyngdpunkten och farten att kastas bakåt automatiskt och förmodligen inte landa med fötterna 

först i sin vägring. Detta är gymnasterna ofta medvetna om vilket också kan leda till att de är 

”rädda för att vara rädda”. De oroar sig för vad som kommer att hända om de vägrar vilket 

också ofta leder till att de vägrar. Detta kan jämföras med ”tänk om rädslan”, det vill säga att 

gymnaster som tänker i dessa banor ofta hamnar i de situationer de oroar sig över eftersom 

hjärnan är inställd på detta och inte på det som ska utföras.65 Olika typer av rondat-flickis-

salto tenderar också att vara den typ av övning där flest skador uppkommer vilket kan väcka 

ytterligare rädsla och blockeringar.66  

5.2. Orsaker till mentala blockeringar

Den mest förekommande orsaken till mentala blockeringar som gymnasterna upplever är att 

de inte tror att de kommer att lyckas med sin övning. Denna orsak är också den som tränarna 

anser vara vanligast. Andra vanliga orsaker tycktes vara tidigare skador vilket uttrycktes av 

både tränare och gymnaster. Däremot ansåg gymnasterna att mental omognad i övningen var 

en lika stor orsak som tidigare skador medan tränarna inte pekade ut denna orsak som 

speciellt vanlig. Noterbart är att 49 gymnaster ändå anser att de helt eller ofta känner sig 

mentalt starka under träning och hela 51 gymnaster anser detsamma gäller under tävling. 21 

gymnaster upplever att de alltid eller ofta är nervösa under träning. Detta är också något som 

är både förvånande och lite oroande. Nervositet kopplas ofta ihop med tävling, stress och 

prestationspress och att så många upplever nervositet under träning är således något negativt. 

Istället ska just träningarna vara avslappnade och en plats där misstag kan tas med ett skratt 

                                                
65 Feigley, pp. 13ff.
66 Harringe, Renström & Werner 2007 p115
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och utmaningar kan mötas med spänning och entusiasm. Det är en förutsättning för att 

gymnaster ska kunna utvecklas och känna sig trygga i sin träningsmiljö. 17 av gymnasterna 

uppger dessutom att de är rädda för att göra bort sig under träning. Misslyckade försök av 

volter är oundvikligt i denna sport. Att lära sig en övning kräver många repetitioner och detta 

antal innehåller förmodligen snarlika mängder lyckade som misslyckade försök. Därmed 

borde också de misslyckade försöken vara något naturligt och inget gymnasterna ska behöva 

skämmas över eller vara nervösa för. 

5.3. Hur mentala blockeringar visar sig

De mentala blockeringarna visar sig oftast genom att gymnasten vägrar extremt ofta eller helt 

utesluter övningen ur träningen. Vägringar skulle kunna orsaka en negativ spiral i 

gymnasternas mentala tillstånd då det har visats att negativa tankar som ängslan, rädsla och 

oro i samband med lågt självförtroende bidrar till försämrad prestation.67

Att vägra kan dels orsaka negativa känslor men också skador. En gymnast som vägrar under 

tiden hon utför en övning kan skada sig på grund av detta vilket kan föranleda en större 

blockering för övningen.68 Det har också visat sig att majoriteten av skadorna hos 

truppgymnaster uppkommit när gymnasten upplevt negativa känslor likt de ovan nämnda.69

Detta borde vara en orsak till att problematiken kring mentala blockeringar utreds vidare. Om 

inte för att uppnå bästa prestation så i alla fall för att minska antalet skador som uppkommer i 

samband med blockeringar. 

En av tränarna nämnde även att gymnasters ologiska och underliga bortförklaringar till att 

inte utföra vissa övningar kan vara tecken på blockeringar, något som även framkommit i 

tidigare studier. Det är exempelvis vanligt att gymnaster skyller på skador som en anledning 

till att de inte kan utföra vissa övningar. Ofta kan de utföra övningar som de är duktiga på 

men får ”ont” när de ska träna på redskap/övningar de behärskar sämre. Vanligt är dessutom 

att skadorna ”försvinner” när träningen övergår i lek eller övningar som gymnasten tycker är 

mycket roliga. 70

                                                
67 Marsh, Chanal, Sarrazin, 2006, p101-111
68 Feigley, pp. 13ff.
69 Harringe, Renström & Werner 2007 p115
70 Feigley, pp. 13ff.
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5.4. Hantering av mentala blockeringar

5.4.1. Hantering av gymnaster och tränare

De allra flesta gymnaster och tränare i undersökningen har på något sätt försökt att åtgärda 

problemet kring mentala blockeringar. Gymnasternas åtgärder har mestadels gått ut på att 

försöka ignorera blockeringen och ”köra ändå” samt ändra sina tankegångar eller ”låta bli att 

tänka alls”. Tränarnas åtgärder är till mestadels fysiska så som förövningar, pass, mjukt 

underlag och liknande. Många av såväl tränare som gymnaster anger dock att åtgärderna 

sällan har lyckats eliminera blockeringarna. Då många av gymnasterna upplever mental 

omognad och även själva försökt ändra sina tankebanor är det möjligt att kommunikationen 

mellan tränare och gymnast ej är tillräcklig. De få åtgärder som ej inneburit fysiska övningar 

har för det mesta inneburit samtal, peppning och en form av ”övertalning”. Gymnasterna har 

således ofta fått positiva kommentarer av tränarna men utan instruktioner om hur de ska 

handskas med sina negativa tankar. 

Tränare kommer sällan i kontakt med mental träning inom de utbildningar som måste 

genomföras för licensiering i diverse redskap. Teknik, styrka, flexibilitet och andra fysiska 

komponenter däremot är faktorer som tränarna ständigt får ny och mer information om. Detta 

är därför något som sannolikt borde vara Svenska Gymnastikförbundets uppgift att förbättra 

och kommer att diskuteras längre ner. 

Gymnastikförbundet är nog ändå inte ensamt om att behöva ändra och förbättra. Vissa 

åtgärder kan sannolikt utföras i de enskilda föreningarna och trupperna som skulle kunna 

påverka läget till det bättre. 

Gymnasterna bör exempelvis från sin sida informera tränarna om hur deras tankegångar går, 

vad och när exakt de är rädda för och vad de själva känner att de behöver få hjälp med. För att 

kunna bryta en blockering måste det exakta orosmomentet identifieras.71 Dessutom är en 

öppen kommunikation mellan gymnaster och tränare viktig så att gymnasterna själva känner 

att de kan berätta för tränarna när de exempelvis känner att de behöver fler repetitioner av 

förövningar innan de går vidare. Att dessutom tala om för tränaren att de faktiskt vill utföra 

övningen men att de inte känner sig redo, vet hur de ska göra eller liknande är mycket viktigt. 

En gymnast som vägrar ofta kan bli en frustration och ett irritationsmoment för tränaren och

                                                
71 Feigley, pp. 13ff.
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göra det tufft att peppa, stötta och förstå gymnasten men även uppfattas som ovilja, 

nonchalans och ignorans. 

Även kommunikationen gymnasterna emellan är viktig för att kunna diskutera vad varje 

gymnast vill ha och behöver av sina lagkamrater, något som sannolikt skulle öka känslan av 

en trygg och avslappnad stämning där det också finns plats för misstag. En del vill exempelvis

gärna bli påhejade när de ska utföra nya övningar medan andra vill ha det tyst och fokuserat. 

Att skratta när någon gör fel behöver inte vara negativt. Om känslan i truppen är att alla kan 

skratta åt varandras misstag på ett icke dömande sätt så kan det snarare vara något positivt och 

lättsamt för laget. Positiv feedback och kommentarer har dessutom visat sig vara minst lika 

viktiga från lagkamrater som från tränare.72

Även tränarna i sin tur kan göra en hel del för att förbättra situationen. Det är viktigt att 

tränaren visar och förklarar för gymnasterna att misslyckade försök är en del av träningen och 

inte något gymnasterna behöver skämmas över. Tränaren kan också se till att fråga gymnasten 

vad som är fel när hon börjar vägra och förklara vad som kan erbjudas som hjälp. Med detta 

menas inte att tränaren på något sätt ska acceptera vägringar och uteslutning av övningar. 

Gymnaster som tränar och tävlar på denna nivå har också gemensamma mål i laget som gör 

att en enskild gymnast inte kan bestämma vad hon vill och inte vill göra. Den som är med i 

laget bör också träna och tävla därefter. Detta har ingenting med prestation att göra utan 

snarare om ansträngning och vilja. En gymnast som har en mental blockering och som 

exempelvis ständigt vägrar på en övning bör erbjudas alternativa lösningar såväl psykiska 

som fysiska. Gymnasterna behöver instruktioner på hur de kan hantera sina tankar och 

känslor och alternativ på olika mentala strategier som skulle kunna fungera. I nuläget har 

gymnasterna en mängd negativa tankar och känslor som styr deras fysiska prestation och de 

vet inte vad ska göra av dessa eller hur de ska tackla dem. Ovetskapen och okunskapen om 

möjliga hanteringssätt gör att gymnasterna tror att enda sättet är att ”bara köra och sluta 

tänka” vilket även visades i resultatet. Då dessa inte kan ses som egentliga åtgärder utan 

snarare som ett försök att ignorera problemet har gymnasterna också ofta misslyckats bli av 

med sina blockeringar på dessa vis. Därmed är det också viktigt att gymnasten förstår att hon 

kan få hjälp med sina blockeringar på olika sätt men att hon inte kan plocka bort övningen 

eller ta bort det som ett mål. 

                                                
72 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff
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Det är också viktigt att tränaren visar en acceptans och förståelse för gymnastens oro och 

problem och bemöter dessa med möjliga lösningar och inte övertalningar på att oron saknar 

grund. 73 Gymnaster som ser dessa mentala hinder som något som gör dem annorlunda, svaga 

eller sämre tenderar dessutom att öka sina problem än mer på grund av detta. 74 Självklart är 

även fysiska åtgärder viktiga och framför allt i förebyggande syfte. För att gymnasten ska 

känna sig säker och trygg i sina övningar är progressionsträning en förutsättning. Det är också 

av största vikt att gymnasten inte hoppar över något steg i svårighetsstegen utan att varje 

övning utvecklas ett steg i taget. 75

5.5 Svagheter i studien

Studien bygger på gymnasternas och tränarens egna upplevelser. Även om de flesta resultaten 

har stark majoritet bland de medverkande skulle eventuellt dessa kunna bli annorlunda om 

studien exempelvis utförts genom observationer. Resultat kring blockeringarnas orsaker är 

också exempel på svar som baseras på gymnasternas och tränarnas egna upplevelser och 

teorier och inte mätbar fakta. 

                                                
73 Feigley, pp. 13ff.
74 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff.
75 Arnold, 2002, pp. 10ff.
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6. Fortsatt forskning

Studien har utan tvekan gett mig mersmak av problematiken kring mentala blockeringar och 

rädsla inom truppgymnastiken. Under studiens gång har många nya frågor väckts som på 

grund av tidsbrist inte inkluderats i undersökningen. Forskningen inom truppgymnastiken är 

mycket begränsad och det finns många frågor som skulle behöva svaras på. 

Några funderingar som väckts hos mig under tiden är bland annat:

 Hur ser det ut bland manliga gymnaster? Är problemet lika stort och ser det ut på 

samma sätt?

 Vad har egentligen tränaren för betydelse? Spelar tränarens kön, ålder, status någon 

roll?

 Kan man ”lura” kroppen att kunna övningar man upplever blockeringar för? 

Exempelvis genom att repetera rörelsemönstret via rörligt material som film eller 

utsättas för rörelsemönstret genom någon annans ögon via någon slags kamera?

 Vad händer i kroppen när gymnasten känner att hon inte kan styra sin kropp?

 Kan mentala blockeringar åtgärdas på samma sätt som exempelvis höjdskräck och 

fobier?

 Kan blockeringarna förhindras eller minskas med tidig träning av vissa rörelser? Kan 

man exempelvis minska blockeringarna för bakåtrotationer genom att vänja 

gymnasterna vid att ”kasta sig bakåt” vid ung ålder?
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7. Slutsats

Mentala blockeringar är ett mycket vanligt fenomen bland gymnasterna och något som 

påverkar såväl tränare som gymnaster negativt. De allra flesta gymnaster i studien tränar med 

en mental blockering där de upplever stark rädsla och ängslan och tumbling är det redskap där 

blockeringarna är vanligast. 

En mental blockering visar sig oftast genom att en gymnast vägrar med jämna mellanrum och 

gör att gymnasterna förutom att känna sig rädda även känner sig dåliga, fega och misslyckade. 

Detta gör också i sin tur att tränaren upplever frustration och hjälplöshet då de sällan lyckas 

lösa problemet. De allra flesta har också försökt åtgärda problemet med diverse förövningar 

men trots detta är antalet gymnaster med blockeringar fler än de utan.

Bakåtrotationer tenderar vara ett av det absolut vanligaste rörelsemönstret som gymnaster har 

blockeringar för och är något som utförs mycket ofta inom gymnastiken. Gymnasterna 

upplever ofta att de inte är mentalt redo som en orsak till blockeringarna vilket också visar att 

det är den mentala träningen som ofta är otillräcklig. 

Mentala blockeringar är ett befintligt problem. Det finns många frågor att svara på och 

mycket kunskap att finna speciellt inom den mentala träningen innan vi kan hjälpa en 

gymnast från att vara ”Hindrad av en tanke”!
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