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Förord 
 

Att arbeta med denna studie har varit spännande, utmanande och lärorikt. Vi ansåg båda, 

innan studiens start, att ämnet var relevant och aktuellt. Trots detta måste vi erkänna att vi nu i 

efterhand ser rädsla som ett större problem än vi befarat.  

 

Vi är båda aktiva gymnaster och tränare inom truppgymnastiken och har många gånger under 

åren stött på och berörts av problematiken med rädsla. Vi har också båda upplevt rädsla under 

egna träningar samt brottats med frustrationen av att inte kunna hjälpa till när våra adepter 

visar rädsla. 

 

Enligt vår mening finns det knappast något mer frustrerande än att som tränare handskas med 

gymnaster som lider av blockeringar beroende på rädsla. Vi hoppas därför att med denna 

studie kunna ge tränare och aktiva mer insyn i ämnet samt ett möjligt tillvägagångssätt att 

hantera problemet. 

 

Vi skulle även vilja tacka er som hjälpt oss under arbetets gång.  

Leif Strand, vår handledare; dina teckningar gör oss ibland förvirrade men där finns ett 

bakomliggande syfte och engagemang.  

Christina Almskoug, Thomas Widlund, Ulf Andersson och Maria Ståhl på Svenska 

Gymnastikförbundet för diverse information, kontaktknytning och hjälp. 

Staffan Söderberg, Ann Edner och Folksam, för hjälp med skadestatistik och försäkringar. 

 

Ett STORT TACK också till alla medverkande tränare och gymnaster! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomst och hantering av rädsla inom kvinnlig 

truppgymnastik samt föreslå och testa möjliga fysiska övningar och träningssätt.  

- Hur vanligt förekommande är känslan av rädsla hos gymnasterna? 

- Hur visar sig rädslan enligt gymnasterna själva? 

- Har de selekterade fysiska övningarna positiv inverkan i hantering och övervinnande 

av rädsla? 

 

Metod 
Inledningsvis söktes information från tidigare forskning. För att sedan kartlägga studiens 

deltagande gymnaster gjordes en enkätundersökning. Genom observationer och med hjälp av 

enkäten studerades sedan vilka övningar gymnasterna känner rädsla inför och även hur ofta de 

upplever rädsla som en del av träningen.  

Utifrån dessa enkäter och observationer utformades ett antal möjliga åtgärder och träningssätt 

som sedan testades. Slutligen gjordes en utvärderingsenkät med samtliga deltagande 

gymnaster för att undersöka om de testade övningarna gett något positivt resultat. 

 
Resultat 
Tidigt i studien konstaterades att rädsla är ett vanligt förekommande problem inom 

truppgymnastiken. Rädsla för att tappa kontrollen, rädsla för skada samt rädsla för 

misslyckande visade sig vara vanliga orsaker bland gymnasterna och dessa kunde även 

kategoriseras i ytterligare typer av rädsla. Tumbling och trampett visade sig vara de redskap 

som gymnasterna kände mest rädsla inför. Övningarna som testades gav alla ett positivt 

resultat och gymnasterna tyckte sig både bli mindre rädda samt kunna hantera sin rädsla på ett 

bättre sätt.  

 

Slutsats 
Genom denna studie kan slutsatsen dras att även ett psykologiskt problem som rädsla kan 

behandlas fysiskt. En kombination av psykologiska och fysiska metoder är förmodligen det 

mest effektiva behandlingssättet. Rädsla är dock något som är mycket individuellt och bör 

därför behandlas därefter.  



 

Abstract 
 
Aim and Questions 
The aim with this study was to examine the incidence and handling of fear in female teamgym 

and to suggest and test possible physical exercises and training possibilities. 

- How common is the feeling of fear among gymnasts? 

- How does the fear show according to the gymnasts themselves?  

- Do the selected physical exercises have a positive effect in handling and overcoming 

fear? 

  

Method 
Starting out, information in former studies was searched for. To be able to survey the 

participating gymnasts, a questionnaire was made. Through observation during training 

sessions and by means of the questionnaire we were able to see what exercises the gymnasts 

feel fearful about and how often they feel that fear is a part of training. 

On the basis of these questionnaires and observations a number of possible measures and 

ways of training this issue were designed and these were thereafter tested.   

Finally another evaluating questionnaire was made with all participating gymnasts to 

investigate if the tested exercises had given any positive results.  

 

Results 
Early in the study, the fact that fear is a common problem in Teamgym was established. Fear 

of loosing control, fear of injuries and fear of failure appeared to be common reasons among 

the gymnasts, and these could also be categorized in further types of fear. Tumbling and 

trampette turned out to be the apparatus that the gymnasts felt the most fearful about. The 

tested exercises all gave a positive result and the gymnasts considered themselves becoming 

not only less afraid but also better of handling their fear.  

 

Conclusions 
Through this study, a conclusion can be made that a psychological problem like fear can be 

treated physically. A combination of psychological and physical methods is probably the most 

effective way of treatment. Fear, however, is something very individual and should be treated 

thereafter.
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1. Inledning 

 
1.1. Introduktion  
Rädsla är något som alla tränare inom truppgymnastik sannolikt har stött på. Ett vanligt 

problem som nästan kan sägas vara ofrånkomligt under träning. Ett problem som kan utsätta 

både tränare och gymnaster för fara men kanske framför allt för enorm frustration och känslor 

av hopplöshet. Ändå är förekomst och hantering av rädsla något som inte behandlas i 

utbildningar, inget ämne som en tränare förväntas vara kunnig inom, inget man talar om alls 

egentligen. Detta gör rädslan till ett dolt problem som bör uppmärksammas.  

 

Vad som är rätt och fel när det gäller hantering av rädsla är nog svårt att säga och bevisa.  

Förhoppningen är i alla fall att resultatet av denna studie skall kunna användas som en 

alternativ metod. Det finns många förslag på psykologiska hjälpmedel för de aktiva 

gymnasterna men praktiska och fysiska övningar som tränare kan använda sig av saknas.  

 

 

1.2. Definition av rädsla 
”Stark negativ känsla som uppkommer av att någon eller något upplevs som hotande eller 

dylikt” - Nationalencyklopedins definition av rädsla.  

 

Rädsla är en känsla, något som är svårt att sätta fingret på, vilket också gör att den uppfattas 

och hanteras olika av varje individ. Inom truppgymnastiken är rädsla för skador, rädsla för att 

tappa kontrollen över sin kropp samt rädsla för att misslyckas och/eller göra fel några vanligt 

förekommande former av rädsla. Rädslan kan också delas upp i träningsrädsla och 

tävlingsrädsla, där tävlingsrädslan mer står för nervositet och spänning. Det är träningsrädslan 

som kommer att behandlas i denna studie även om den typen av rädsla naturligtvis är starkt 

kopplad till tävlingsrädslan.   

 

Rädsla inom truppgymnastik kan visa sig på olika sätt. För att tydligt kunna se när, var och 

hur denna känsla uppkommer är det därför viktigt att dels tala med gymnasterna, dels vara 

observant på kroppsspråk och andra tecken av rädsla under träningar. Just denna känsla 

brukar dock vara mycket tydlig inom truppgymnastiken, då det ofta handlar om att gymnasten 

helt enkelt springer förbi eller undviker att utföra övningen hon känner rädsla för. 
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1.3. Beskrivning av problemområde 
Vi anser att en relativt vanlig orsak till att gymnaster slutar är för att de blir rädda. De blir 

rädda för nya övningar, rädda för att göra sig illa, rädda för att tappa kontrollen över sin egen 

kropp, eller kanske rädda för att misslyckas. Denna rädsla kan ha otroligt stor betydelse för 

gymnasters utveckling och motivation vilket gör det till ett stort problem inom 

truppgymnastiken, dess utveckling samt bibehållandet av aktiva gymnaster. Långvarig rädsla 

och blockeringar kan också leda till känslor av nedstämdhet och uppgivenhet. Att undersöka 

hur en tränare kan hjälpa gymnasterna att hantera och komma över rädsla kan 

förhoppningsvis vända denna negativa spiral.  

 

De gymnaster som slutligen blir bäst är också, enligt vår mening, de som kan hantera sin 

rädsla bäst (vågar mest). 

 

 

1.4 Begreppsförklaring  
En ordlista med begrepp och gymnastiktermer finnes i bilaga 2.  

 

 

1.5. Forskningsläge 
De flesta artiklar och studier vi använt oss av är utförda på kvinnliga deltagare och därför 

används ordet ”hon” som synonym till gymnasten. 

 

Rädsla och blockeringar drabbar de allra flesta gymnaster någon gång under deras aktiva tid. 

En blockering kan vara så stark att den sänker gymnastens självförtroende ned till lägsta 

botten. Att handskas med en gymnast när hon inte kan utföra en övning som hon är högst 

kapabel att klara av är en av de mest frustrerande situationerna för en tränare.1 

 

För en del gymnaster blir rädslan till en stor psykologisk barriär som hindrar gymnasten från 

att lära sig nya övningar och fördröjer utvecklingen av de moment hon redan kan.2  

 

                                                 
1 Alison Arnold, “Breaking down the block: Getting it, losing it, and getting it back in gymnastics again”, 
Technique, (2002, April), pp. 10ff. 
2Anna Claudia Cartoni, Carlo Minganti, Arnoldo Zelli, “Gender, Age, and Professional Level Differences in the   
Psychological Correlates of Fear of Injury in Italian Gymnasts”, Journal of Sport Behavior, 28, (2005, March) 
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1.5.1 Vem är rädd 

Enligt en studie med italienska gymnaster, kände kvinnliga gymnaster i genomsnitt större 

ängslan än manliga gymnaster. Detta skulle kunna vara en produkt av omgivningens 

inflytande. Ur ett kulturellt perspektiv är män mer tävlingsinriktade, aggressiva och 

dominanta än kvinnor. De är även mer uppmuntrade till att utsätta sig för risker och stå emot 

rädsla. Vanligtvis får manliga idrottare mer uppmuntran och stöd från familj, vänner, lärare 

och tränare än kvinnliga idrottare. Tendenser i studien lutade även åt att de kvinnliga 

gymnasterna kände större rädsla för att skada sig än de manliga gymnasterna, men denna 

skillnad var så liten att den inte, enligt studien, kan sägas vara statistiskt signifikant.3  

 

I undersökningsgruppen med de gymnaster som tävlade på regional nivå kände de yngre 

gymnasterna störst rädsla, medan det i undersökningsgruppen med de nationellt tävlande 

gymnasterna var omvänt, vilket innebar att de äldsta och mest erfarna gymnasterna kände 

störst rädsla. Totalt sett kände de erfarna gymnasterna större rädsla för att skada sig än de 

oerfarna gymnasterna. Yngre gymnaster var mer ängsliga än äldre gymnaster. Bland de yngre 

gymnasterna fanns ett starkt samband mellan ängslan och rädsla för att skada sig. Med ökad 

ålder minskade sambandet till att hos de äldsta gymnasterna vara lika med noll. En omvänd 

trend kunde ses när det gäller sambandet mellan självförtroende och rädsla för att skada sig. 

Här var alltså sambandet starkare hos de äldre gymnasterna än hos de yngre.4  

 

 

1.5.2. Olika typer av rädsla 

Det finns många typer av rädsla. ”Realistisk rädsla” är den typ av rädsla som förekommer då 

gymnasten är rädd för att erfara smärta, skada eller till och med död om en övning går fel.5 

Känslorna som erhålls vid hög fysisk risk stegras vid utförandet av en komplicerad övning då 

gymnasten upplever att övningen kräver högre fysisk kapacitet. De höga fysiska kraven 

medför ökad rädsla för skada och detta i sin tur leder till att gymnasten upplever de mentala 

kraven starkare. Uppfattningen om riskerna kan trappas upp till den punkt att gymnasten 

upplever känslor av fruktan, ängslan eller rädsla då hon måste utföra en ny eller väldigt svår 

övning. Rädsla för att skada sig verkar vara en mycket vanlig faktor till oro hos gymnaster.  

 

                                                 
3 Cartoni, Minganti, Zelli 
4 Cartoni, Minganti, Zelli  
5 David A. Feigley, “Coping with Fear in High Level Gymnastics”, pp. 13ff. 
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Två av de största orsakerna till rädsla för att skada sig, anses av gymnaster själva vara 

svårighet att komma tillbaka efter skadan och att inte kunna deltaga i träning eller tävling. Det 

är vanligt att detta problem går så långt att till och med mycket duktiga gymnaster lämnar 

gymnastiken. Det är även vanligt att gymnaster som skadat sig tidigare, på grund av det 

skapar känslor av att hon lätt skulle kunna skada sig igen. Dessa resulterar i sin tur i ökad 

rädsla.6  Vid denna typ av rädsla är gymnasten ofta rädd för hela övningen och kan inte alltid 

identifiera källan till rädslan. Olika gymnaster kan tveka/vägra på samma övning av helt olika 

anledningar, och att då inte kunna peka på en enskild detalj i övningen gör det svårt att lösa 

problemet. Gymnasten måste därför känna efter vilken del av övningen som är faran för att 

kunna göra framsteg. Då hon kommit underfund med problemet kan man lättare lösa det 

genom att exempelvis utföra övningen till mjukt underlag om det är landningen hon är rädd 

för.7 

 

”Rädsla för det okända” innebär att en gymnast är rädd för att hon inte vet hur en upplevelse 

kommer att kännas, exempelvis då hon ska utföra en ny övning. Då hon tidigare aldrig känt 

hur övningen känns har hon ingenting att referera till. Detta kan ibland vara mer skrämmande 

än själva utfallet i övningen. Att veta att du kan hoppa tillräckligt högt för att utföra övningen 

är inte någon trygghet för gymnasten om hon inte vet hur det är att landa från denna höjd. Här 

kan visualisering hjälpa gymnasten. Att hon ser sig själv utföra övningen leder även till att 

kroppen förstår rörelsemönstret bättre.8 

 

Närliggande med rädsla för det okända är ”Tänk om...-rädslan”. Denna grundar sig i att 

gymnasten exempelvis tänker; ”Tänk om jag stannar mitt i övningen”. När denna känsla 

uppstår får tränaren absolut inte säga saker som: ”Du kommer inte att stanna”. Gymnasten 

behöver veta mer om hur hon ska hantera denna situation om den, mot förmodan, skulle 

inträffa. Här är det bra att öva på exempelvis fallteknik för att gymnasten ska känna sig trygg i 

att hon kan rädda situationen om något skulle gå fel.9 

 

                                                 
6 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. 
7 Feigley, pp. 13ff. 
8 Ibid., pp. 13ff 
9 Ibid. pp.13ff. 
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”Oidentifierbar rädsla” beskrivs som en generell rädsla och en osäkerhet som gymnasten 

känner.10 En vag, diffus eller kronisk rädsla som inte uppstår av någon särskild anledning, 

kallad ”ängslan”. Individen uttrycker ofta känslor som att ”något kommer att gå fel” eller 

”något dåligt kommer att hända”. Om denna rädsla inte angrips tidigt tenderar den att bli 

generaliserande och därmed väldigt svår att bekämpa. Rädslan kan uppstå då gymnasten 

”oroar sig för att bli orolig”, exempelvis då hon vet att hon ska utföra en ny övning och oroar 

sig över att hon kanske kommer att känna rädsla. Om gymnasten dessutom tror att rädslan är 

en svaghet tenderar oron för att vara rädd att öka. Avsaknaden av en specifik orsak till rädslan 

gör att det är svårt att vägleda gymnasten till rätt lösning.11 

 

”Ologisk rädsla” är mer relaterad till hur individen tänker än till en utomstående orsak. En 

gymnast som till exempel tänker ”jag gör mig alltid illa när jag ska utföra en ny övning” eller 

”jag utför aldrig svåra övningar när mina föräldrar tittar” tänker i ologiska banor. Termerna 

”alltid” och ”aldrig” är vanligt förekommande ord i dessa tankar. Sådana tankar gör det svårt 

för effektiva lösningar eftersom de ej är specifika för situationen som skapade gymnastens 

rädsla. Vid denna typ av rädsla kan man använda sig av kognitiva strategier. Detta görs 

genom att uppmärksamma de ologiska tankarna när de uppstår, använda sig av ”tankestopp” 

för att förhindra den ologiska tanken och ersätta den med en logisk, samt att öva upp 

förmågan att fortast möjligt ersätta den ologiska tanken med en logisk.12 

 

Nästan alla människor upplever någon gång ”rädsla för att misslyckas”.13 Denna rädsla kan 

exempelvis uppstå på grund av att gymnasten är rädd för att skada sig eftersom hon då inte 

vet om hon kommer lyckas ta sig tillbaka till samma nivå som hon befann sig på före det att 

skadan inträffade. Hon känner oro och rädsla för att i de fall hon är sämre när hon kommer 

tillbaka efter skadan kan folk tro att hon är dålig utan anledning och inte komma ihåg att hon 

varit skadad eller liknande.14  

 

Rädslan för att misslyckas kan även utmynna i att gymnasten väljer att endast utföra enkla 

övningar där hon inte kan misslyckas eller så svåra övningar som nästan ingen annan klarar 

av och därmed ej behöver känna skam över att inte lyckas. Denna typ av rädsla är ofta 

                                                 
10 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff. 
11 Feigley pp. 13ff. 
12 Ibid., pp. 13ff. 
13 Ibid., pp. 13ff. 
14 Chase, Magyar & Drake, pp. 465 ff. 
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beroende av gymnastens tidigare upplevelser och erfarenheter. Tränaren kan förebygga så att 

gymnasten inte hamnar i dessa situationer genom att förbereda gymnasten såväl fysiskt som 

psykiskt. Avsaknad av rätt förberedelser gör att gymnasten misslyckas, vilket leder till att 

gymnasten känner att hennes ansträngning eller insats är betydelselös. I tron om att 

ansträngningen är betydelselös anstränger hon sig ofta mindre och upplever därmed högre 

grad av rädsla när hon ska utföra samma övning nästa gång.15 

 

Det finns även en slags ”positiv rädsla” - spänning, här kallad ”rolighetsrädsla”. Att åka 

bergochdalbana, eller som gymnast snurra i luften i olika volter är exempel på rädsla som 

söks av utövarna. En aspekt som gör denna rädsla positiv i jämförelse med negativ rädsla är 

den grad av kontroll som utövarna känner att de själva, eller andra som är måna om deras 

säkerhet, har över situationen.16  

 

De typer av negativa rädslor såsom rädsla för smärta, allvarlig skada eller till och med död, 

oidentifierbar rädsla och negativa känslor, kan vid första anblicken verka extrema. Alla dessa 

är känslor som vissa gymnaster upplever i samband med sitt utövande och är därför viktiga att 

arbeta med.17 

 

 

1.5.3. Att arbeta med rädsla 

Enligt studier grundar sig rädsla och blockeringar alltid i okontrollerade tankar. Tankarna 

kontrollerar kroppen och när gymnasten inte känner sig säker eller har negativa tankegångar 

kommer kroppen att svara genom rädsla och vägran.18 Rädsla ger både psykiskt och fysiskt 

negativa följder och ökar risken för skador. En gymnast som är rädd kan exempelvis uppleva 

oönskad muskelspänning och ökad hjärtfrekvens. I och med det kan koncentrationsstörning 

och minskat självförtroende vara ett faktum. Detta leder i sin tur till dålig motorik och teknik 

samt energiförlust. Denna splittring skapar en negativ spiral av konfliktfyllda tankar och 

agerande. Ett centralt område att arbeta med för att bryta den negativa spiralen är gymnastens 

självförtroende.19    

 

                                                 
15 Feigley, pp. 13ff. 
16 Ibid., pp. 13ff. 
17 Chase, Magyar & Drake, pp. 465 ff. 
18 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
19 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff. 
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I vissa fall känner gymnasten inte alls vad som händer, hon förstår inte att hon är rädd, ”allt 

bara låser sig” och hon kan inte hitta någon anledning. Många gymnaster säger att de inte är 

rädda men fortsätter trots detta att vägra på övningarna. Det är viktigt att som tränare förstå att 

blockeringar och vägran alltid är orsakad av rädsla av något slag. Därför är nyckeln till att 

upphäva blockeringen att ändra gymnastens tankegångar.20  

 

Att arbeta med kroppsspänning under träning är för alla tränare en självklarhet. Man är 

mycket noggrann med att korrigera kroppspositionerna till att bli optimala för varje övning. 

Alla gymnaster vet att kroppsspänning är a och o inom gymnastiken. Man skulle kunna se på 

tankarna på samma sätt. Okontrollerade tankar leder precis som en okontrollerad kropp till ett 

misslyckande. Det är därför viktigt att man precis som att ha kroppsspänning även har 

fokuserade tankar. Detta leder till mod, positivism, självförtroende och fokus. Såväl som att 

gymnasten intar rätt kroppspositioner och korrigerar teknikfel ska hon även kunna korrigera 

sitt tankemönster till det rätta.21  

 

Tecken på att gymnasten är på väg in i fel tankemönster kan vara att hon lämnar sin plats i 

kön eller ställer sig sist utan att ha utfört sin övning. Hon kan också vara sen eller frånvarande 

då det är hennes tur och hon använder mycket tid till uppvärmning eller förberedelse inför en 

övning. Hon är ouppmärksam, beter sig konstigt såsom exempelvis obefogad ilska, verkar 

trött, energilös eller deprimerad utan anledning. Det är också vanligt att hon ständigt är sjuk 

eller skadad (ofta småskador som ”försvinner” då hon exempelvis leker med sina kamrater)22 

samt att hon utför konstiga ritualer eller har ett negativt kroppsspråk. Då man ser något av 

dessa tecken måste man genast be gymnasten att fokusera och återgå till ett positivt 

tankemönster.23 

 

För att övervinna en blockering är det viktigt att använda sig av fysiska, såväl som mentala 

övningar. De fysiska tillvägagångssätten innebär progression och repetition medan de mentala 

övningarna ska leda till att fokusera tankarna. Genom att träna både de fysiska och de 

                                                 
20 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
21 Alison Arnold, “The No Fear Revolution: A new way of looking at an old beast”, Technique, (2003, June), pp.     
    6ff. 
22 Feigley, pp. 13ff. 
23 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
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psykiska aspekterna tar man tag i problemet utifrån dess kärna. Därigenom uppnår man det 

bästa möjliga resultatet på kortast tid.24  

 

Progressionsträningen innebär att man går tillbaka i svårighetsgrad så långt det behövs för att 

gymnasten ska våga utföra övningen. Gymnasten kan exempelvis dela upp övningen i flera 

steg eller köra till grop eller med pass. När man hittat rätt nivå gäller det att repetera övningen 

så många gånger att kroppen och hjärnan känner sig trygg och självförtroendet stärks. Det 

krävs ett stort antal repetitioner för att övningen ska utföras med lätthet och utan rädsla. 

Gymnastens tankegångar måste ändras från att ha varit ”Jag kan inte” eller ”Jag kommer att 

vägra” till att vara ”Jag kan det här”. Inte förrän detta uppnåtts är gymnasten redo att gå 

vidare till nästa steg i progressionen.25  

 

En annan aspekt är att arbeta med fallteknik. Att lära gymnasten hur hon ska bete sig i olika 

situationer för att ta sig ur dessa utan att skada sig kommer också att minska hennes rädsla. Då 

gymnasten känner säkerhet i att hon kan rädda alla situationer utan att göra sig illa ökar 

hennes trygghet enormt mycket.26 

 

Dessa ovan nämnda fysiska aspekter är till stor hjälp men även mentala övningar måste 

införas för att övervinna rädslan. De tre effektivaste mentala träningssätten enligt Alison 

Arnold, mental rådgivare för det amerikanska landslaget i gymnastik är ”mental koreografi”, 

”visualisering” och ”ankare”.27 

  

”Mental koreografi” innebär att gymnasten använder sig av nyckeltankar som håller tankarna 

på rätt nivå och gör att hennes fokus ej distraheras eller störs av tveksamheter. Mental 

koreografi anses vara den snabbaste vägen till fokuserade tankar.28  

 

Vad hjärnan tänker kommer även att ge utslag i vad kroppen utför. Därför är det bra att 

använda sig av ”visualisering”. Då en gymnast ser sig själv utföra övningen inne i sitt huvud 

kommer kroppen att förberedas och vänja sig vid detta rörelsemönster. Det kan vara till stor 

hjälp att gymnasten står framför redskapet där övningen hon är rädd för ska utföras. Hon ska 

                                                 
24 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
25 Ibid., pp. 10ff. 
26 Feigley, pp. 13ff. 
27 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
28 Ibid., pp. 10ff. 
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titta på redskapet samtidigt som hon ser sig själv utföra övningen. Det är även viktigt att hon 

använder sig av den mentala koreografin varje gång hon visualiserar. Det räcker inte att 

endast se sig själv göra övningen, hon måste även känna det. Därför ska hon samtidigt som 

hon ser sig själv, och använder den mentala koreografin, även inta de rätta kroppspositionerna 

som krävs för att utföra övningen från början till slut.29  

 

Ett måste för att hantera rädsla är att ha fokus under hela prestationen, inte endast under just 

det tillfälle man ska utföra övningen. Det är därför av stor vikt att använda sig av mental 

koreografi både före, under och efter utförandet.30 

 

Det är också viktigt att gymnasten är uppmärksam på när tankarna går åt fel håll. Tankarna 

måste fästas och styras in på rätt kurs i stormen av negativa tankar. Som tidigare nämnt, ska 

gymnasten precis som hon anpassar och rättar till sina kroppspositioner, även kunna göra så 

med sina tankar, genom att använda sig av ”ankare”. Ett ankare är en serie av tankar som för 

tankemönstret tillbaka till fokus och tveklöshet. Alla ankare bör innehålla andning och 

positiva inre samtal. Ankare ska bryta den neråtgående onda spiralen av frustration, rädsla och 

nervositet och få gymnasten tillbaka på rätt kurs. Så fort gymnasten känner att en blockering 

är på väg kan hon använda sig av ankaret för att förflytta sig till positiva tankar.31 

 

Enligt en studie där amerikanska kvinnliga gymnaster ingick, framgick att dessa tjejer tyckte 

att följande strategier hade störst påverkan för att övervinna rädslan ”mental preparation” som 

exempelvis innebär avslappningsträning och visualisering. Denna strategi var den som sades 

hjälpa mest. Nästa var ”tankestopp”, där gymnasten försöker rensa huvudet från negativa 

tankar och bara bestämma sig för att köra. En gymnast uttryckte att hon brukar tänka ”just go 

for it”. En annan strategi var ”tränarens inflytande”, att tränaren var positiv och hjälpte 

gymnasten samt att gymnasten i sin tur kunde lita på sin tränare. Ytterligare en fungerande 

strategi var ”dialog med sig själv” att genom positiva inre samtal övertyga sig själv att man är 

duktig och klarar av övningen som skall utföras. Vissa av tjejerna använde sig av ”tur-objekt”. 

”Kamratstöd” som innebär att gymnastens lagkamrater och andra ”jämlikar” hjälper till att 

stötta och peppa kan även det ha stor betydelse. Även en strategi som ”fysisk preparation”, att 

vara väl fysiskt förberedd, det vill säga att både känna sig stark och ha utfört tillräckligt 

                                                 
29 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
30 Arnold, 2003, pp. 6ff. 
31 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
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många förövningar, sades hjälpa. ”Vanor” eller ”rutiner” var något som vissa ägnade sig åt 

för att klara av att övervinna rädslan. ”Tidigare lyckade prestationer” användes genom att 

tänka på tidigare tillfällen då gymnasten framgångsrikt lyckats med övningen. Att motiveras 

med ”belöning” hjälpte också en del av tjejerna. Då gymnasten visste att hon skulle få 

någonting om hon utförde/klarade en övning eller ett mål kunde detta lättare uppnås.32 

 

För de flesta atleter är rädsla ett minus för självförtroendet. Att se på tankarna som en 

självförtroendebank är ett bra sätt. När det är minus i självförtroendebanken kommer känslor 

av rädsla och oro uppstå. Att bygga upp självförtroendebanken på plus hjälper gymnasten 

oerhört mycket. Detta görs genom framgång. Banken fylls exempelvis på då gymnasten 

lyckas med delar av övningen. Så fort gymnasten vägrar eller känner rädsla måste hon backa 

tillbaka för att fylla på självförtroendebanken.33 

 

I studien med de amerikanska gymnasterna visade det sig att gymnastens trygghet och 

självförtroende ökade med hjälp av ett flertal tillvägagångssätt. Det första är då gymnasten 

känner ”prestationsinformation”, vilket innebär att gymnasten förlitar sig på den information 

hon har av tidigare upplevelser. Då hon känner rädsla kan hon i vissa fall övervinna denna 

genom att lita på de gånger hon tidigare utfört övningen. Kommunikation med andra, i form 

av positiv feedback från tränare, föräldrar eller lagkamrater är en sak som vanligtvis ökar 

självförtroendet hos gymnasten. Självkännedom är också något som kan hjälpa. Att 

gymnasten är familjär med sitt fysiska och psykiska tillstånd och känner sig stark ökar hennes 

trygghet. Fysisk och psykisk förberedelse inför kommande påfrestningar är ytterligare en 

aspekt att jobba med. Jämförelse med andra gymnaster kan även det leda till ökat 

självförtroende. Då gymnasten ser andra utföra en övning kan hon lättare förstå och tro på att 

det är möjligt att utföra övningen även för henne.34 

 

Enligt Arnold klarar alla av att bryta en blockering. Det är dock viktigt att tränaren har en 

positiv attityd. Stress och frustration kommer endast att göra att det låser sig ännu mer för 

gymnasten. För att ge gymnasten mod att bryta blockeringen gäller det att tränaren peppar sin 

gymnast till positiva tankar och visar att han/hon tror på henne.35 Tränaren har stor inverkan 

på vilken typ av atmosfär som skapas. Han/hon kan antingen skapa en negativ atmosfär av 
                                                 
32 Chase, Magyar & Drake pp. 465ff. 
33 Arnold, 2003, pp. 6ff. 
34 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff. 
35 Arnold, 2002, pp. 10ff. 
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rädsla eller en positiv atmosfär av självförtroende. Det han/hon väljer att lägga energi på 

växer och blir starkare. Att lägga fokus vid rädslan kommer endast att ”mata” den. Som 

tränare bör man därför använda ett språk som hjälper gymnasten att tänka positivt och 

förändra synen på rädslan.36 Det är dessutom viktigt att inse allvaret i gymnastens rädsla och 

att respektera den. Tränaren bör undvika att säga saker så som ”det är ingenting att vara rädd 

för” eller ”var inte rädd” då detta inte kommer att hjälpa gymnasten att komma över rädslan. 

Tränaren visar att han/hon respekterar gymnastens rädsla genom att istället använda fraser 

såsom ”det är okej att vara rädd, men låt inte det hindra dig från att utvecklas”.37 En gymnast 

som litar på sin tränare har mycket lättare för att övervinna sin rädsla än en gymnast som 

brister i förtroendet för sin tränare. Tränaren måste därför utveckla ett sätt som gör att 

gymnastens förtroende byggs upp. Exempel på detta kan vara att passa gymnasten så mycket 

det behövs. Vissa tränare passar antingen mycket eller ingenting alls. Det leder till att 

gymnasten aldrig känner någon gradvis ökning av tryggheten i en övning. Att tränaren 

anpassar passningen efter gymnastens prestation blir därmed mycket viktigt.38 

 

Enligt en studie om rädsla hos utövare av högrisksporter där bland annat gymnaster ingick, 

visade det sig att de flesta av testpersonerna använde sig av kognitiva strategier i riskfyllda 

situationer. Att bland annat flytta tankarnas fokus från risken i momentet till tekniska detaljer 

för att kunna utföra momentet. De tekniska detaljerna och fokus på hur övningen ska utföras 

gör att tankar angående riskerna eller rädslan för momentet inte ryms och på så sätt tar man 

sig lättare igenom situationen.39 

 

Rädsla är något som man inom högrisksporter såsom gymnastik aldrig kommer ifrån. Man 

kan däremot lära sig att kontrollera rädslan. Även om det vore möjligt att eliminera rädslan så 

hade det inte varit önskvärt. Rädsla framkallar beredskap, stimulerar adrenalinpåslaget och 

skapar utmaningar som attraherar många till sporten. En gymnast som aldrig är rädd är 

antingen dumdristig eller nonchalant. Duktiga gymnaster upplever regelbundet rädsla. De 

gymnaster som utvecklar ett sätt att kontrollera rädslan är ofta de som blir framgångsrika 

inom gymnastiken.40 

 
                                                 
36 Arnold, 2003, pp. 6ff. 
37 Feigley, pp. 13ff. 
38 Chase, Magyar & Drake, pp. 465ff. 
39 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. 
40 Feigley, pp. 13ff. 
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Erfarna tränare och gymnaster förstår att ett viktigt första steg till att kontrollera rädslan är att 

inse att rädsla är en naturlig känsla vid riskfyllda situationer. Tyvärr förnekar många sin 

rädsla på grund av att de antingen ser rädsla som en svaghet, är rädda för att verka löjliga eller 

tror att de är ensamma om att känna rädsla i gruppen. Att lösa ett problem som man förnekar 

är enormt svårt. Ibland övertygar atleterna till och med sig själva om att de inte är rädda på 

grund av att de inte förstår vad rädslan grundar sig i. Det är därför viktigt att försöka ta reda 

på orsaken till rädslan och exakt vilken detalj det är som gör att gymnasten inte vågar.41 

 

För unga gymnaster är det nyttigt att förstå att även äldre och mer erfarna gymnaster upplever 

rädsla. Bara genom att en äldre och duktigare gymnast berättar om sina erfarenheter och 

upplevelser av rädsla vid exempelvis inlärning av nya övningar kan hon hjälpa den yngre och 

mer oerfarna gymnasten en bit på vägen.42 
 

                                                 
41 Feigley, pp. 13ff. 
42 Ibid., pp. 13ff. 
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2. Bakgrund 

 
2.1. Svenska Gymnastikförbundet 
Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) är med sina omkring 250 000 medlemmar spridda i 

cirka 1400 föreningar runt om i landet, en av Sveriges största idrottsorganisation.  

Eftersom fyra av fem av medlemmarna är kvinnor, är dessutom förbundet en av landets stora 

kvinnoorganisationer.  

 

Drygt hälften av alla medlemmar är under 26 år och runt 20 000 av medlemmarna är 

licensierade tävlingsgymnaster, en siffra som ständigt ökar.  

 

Den 27 november 2004 firade förbundet, som bildades 1904, sitt 100-årsjubileum med 

uppvisningar och evenemang i hela landet. Förbundets motto, ”Gymnastik åt alla”, har funnits 

sedan 1911 och mottot håller fortfarande! 

 

SvGF omfattar sju olika tävlingsdiscipliner, nämligen: 

Kvinnlig Artistisk Gymnastik (KAG), Manlig Artistisk Gymnastik (MAG), Truppgymnastik 

(TG), Rytmisk Gymnastik (RG), Hopprep, Trampolin och Aerobic Gymnastics (AEG). 43 

 

 

2.2. Truppgymnastik 

 

2.2.1. Historik 

Truppgymnastiken är en relativt ny sport inom tävlingsgymnastiken och det var så sent som 

1980 som de första officiella Svenska Mästerskapen (SM) hölls i Kalmar. De första Nordiska 

Mästerskapen (NM) gick sedan av stapeln 1986 i Köpenhamn, Danmark och 1996 

arrangerades de första Europeiska Mästerskapen (EM) i Jyväskylä, Finland. EM, eller 

Teamgym som det också kallas, är fortfarande den största tävlingen inom truppgymnastik och 

hålls numera vart annat år, varvat med NM.44   

 

                                                 
43 Birgitta Rittner, Svenska Gymnastikförbundet 2006-05-25 <http://www2.gymnastik.se/t2.asp?p=84297> 
    (2006-04-20) 
44 Historik Truppgymnastik, Svenska Gymnastikförbundet 2006 
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De senaste åren har truppgymnastiken utvecklats enormt och är numera, med sina runt 13 000 

licensierade tävlande truppgymnaster, den största tävlingsdisciplinen inom SvGF. Norden har 

länge varit ledande inom sporten, då framförallt Sverige, Danmark och Norge. Senast på EM 

2004 i Dornbirn, lyckades Sverige ta tre silvermedaljer genom Stockholm Top Gymnastics på 

damsidan, Halmstad Frigymnaster på herrsidan samt genom GK Motus-Salto i 

mixedklassen.45  

 

 

2.2.2. Grenar 

Truppgymnastiken består av tre grenar; fristående, tumbling och trampett. Även om det finns 

så kallade ”grencuper” tävlar man oftast i mångkamp, det vill säga att poängen i de tre 

grenarna räknas ihop till ett slutresultat.  

 

Tumbling 

Tumblingen består av en 14-15 meter lång och 2meter bred sviktande bana. Denna består av 

en ställning med glasfiberstavar som övertäcks med två speciella gummimattor och ett 

överdragsskydd. Ansatsbanan är 10 meter lång och är i samma höjd. Tumblinggolvet är 

relativt nytt och utvecklades för att ge gymnasterna mer svikt och minska skaderisken. 

Tidigare tävlade man på ett så kallat voltgolv som bestod av träskivor med gummikuddar eller 

stålfjädrar fastsatta på undersidan. På denna lades sedan en tunn matta. 46 

 

Sedan tumblinggolvet kom har volterna blivit svårare och högre vilket också har gjort att 

säkerhetsreglerna har ökat. Ett tävlingsprogram i tumbling består av tre olika varv med minst 

tre volter i följd på varje varv. Truppen skall ställa upp med sex gymnaster på varje varv som 

kör i ström, det vill säga i tät följd. Dock får man byta gymnaster mellan varven.  

 

Volterna som utförs skall innehålla framåt- och bakåtrotation, voltrotation samt skruvrotation. 

Truppen har 2 min och 45 sek på sig att utföra dessa tre varv.47 

 

 

                                                 
45 Resultat EM 2004, Svenska Gymnastikförbundet <http://www2.gymnastik.se/files/{63C83FEA-F432 
     45A9-AB3F-AF6A8ACE7DF1}.pdf> (2006-04-10) 
46 ”Redskapsreglemente, 1 juli 2004-30 juni 2006”, Svenska Gymnastikförbundet, Idrottens Hus Stockholm 
47 Bedömningsreglemente Truppgymnastik 1 juli 2004- 30 juni 2006, Svenska Gymnastikförbundet , Idrottens  
    Hus, Stockholm 
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Trampett 

Alla har vi nog hoppat på en trampett i skolan. Tävlingstrampetterna skiljer sig dock mycket 

från de vi har tillgång till i skolorna. Hoppduken är en stålduk, en så kallad rossduk, som är 

fastsatt med stora stålfjädrar. En annan stor skillnad är att tävlingstrampetterna är hårt 

vinklade medan skoltrampetterna är relativt plana. Detta gör att gymnaster som kan få hög 

fart i ansatsen (cirka 25meter) och som kan trycka ner trampetten ordentligt kan hoppa högre 

och få mer hjälp med rotationen.   

 

Även här utförs tre olika varv med 6 gymnaster på varje varv. Hoppen ska utföras med och 

utan hoppredskap, en så kallad Pegasus. Detta är en hopphäst som även används i den 

Artistiska Gymnastiken som gymnasten använder sig av genom att sätta i händerna och trycka 

ifrån för att skapa mer höjd och rotation.  

 

Volterna som utförs ska innehålla skruvrotationer och voltrotationer, ofta multipla av båda 

slagen. Även här har truppen 2 min och 45 sek på sig att utföra de tre varven.48 

 

Fristående 

Fristående är det mest estetiska redskapet. Här utför truppen en gymnastisk dans till musik. På 

SM och internationella tävlingar utförs friståendet på ett antal mattvåder i bredd medan man 

på lägre nivåer endast har ett vanligt sporthallsgolv.  

 

Friståendet skall vara mellan 2,5-3 min och ska innehålla piruetter, gymnastiska hopp, 

balanser, kombinationer, obligatoriska moment och akrobatiska moment. Dessa ska smidigt 

flyta in i programmet som också bedöms i komposition utifrån ett flertal olika 

kompositionskrav. Bland dessa finns ett antal krav uppradade för att friståendet skall vara 

följsamt, inkludera hela kroppen och variera i tempo och dynamik.  

 

Från och med juniortävlingar måste dessutom alla gymnaster som deltar i tumbling eller 

trampett även vara med i friståendet.49 

 

 
                                                 
48 Bedömningsreglemente Truppgymnastik 1 juli 2004- 30 juni 2006, Svenska Gymnastikförbundet , Idrottens  
    Hus, Stockholm 
49 Bedömningsreglemente Truppgymnastik 1 juli 2004- 30 juni 2006, Svenska Gymnastikförbundet , Idrottens  
    Hus, Stockholm 
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2.2.3. Tävlingsutförande 

Inom truppgymnastik tävlar man alltså i grenarna fristående, tumbling och trampett. Det 

speciella med truppgymnastik är just att man tävlar i ”trupper”.  I Artistisk Gymnastik kan 

man exempelvis tävla individuellt eller i lag medan man i Truppgymnastiken tävlar minst sex 

personer samtidigt. Ett stressande moment inom tävlingsgymnastiken är att gymnasterna alltid 

endast har ett försök att lyckas på sina övningar. Det finns ingen tid att förlora 

koncentrationen och inte heller finns någon möjlighet att ”vinna tillbaka bollen”.50 

 

I exempelvis friidrott har en stavhoppare tre försök på en och samma höjd. Skulle ansatsen 

inte stämma eller något annat gå snett har denne möjlighet att avbryta och göra om försöket. 

Samma regel finns även inom den Artistiska Gymnastiken, förutsatt att gymnasten ej vidrört 

redskapet.  Den möjligheten finns inte inom truppgymnastiken. Även om gymnasten skulle 

komma helt fel i sin ansats måste hon ändå kunna utföra sina övningar och volter. Till 

skillnad från stavhopparen som landar på rygg i en 70-80 cm tjock skumgummimadrass har 

gymnasterna en liknande men tunnare skumgummimadrass att landa på. Denna madrass är 

30-35 cm tjock och ovanpå denna läggs en hårdare landningsbädd som är mellan 4-6 cm 

tjock.51 

 

Att veta att man är tvungen att utföra sina volter och övningar även om något skulle gå snett 

och att landa på en relativt hård landningsbädd kanske kan vara en bidragande faktor till 

problemet med rädsla. Att veta att nästa gymnast kommer precis bakom dig eller att se 

gymnasten framför dig falla kan också vara bidragande orsaker till problemet. 

 

 

2.2.4. Bedömning 

Truppgymnastiken är, precis som de övriga gymnastikformerna, en bedömningssport. Varje 

gren bedöms av fem domare vilket inkluderar fyra poängdomare (PD), en kontrolldomare 

(KD) och en överdomare (ÖD). Överdomaren är således både poängdomare och överdomare. 

I tumbling skall det finnas en extra kontrolldomare, det vill säga 2 stycken. Poängdomarnas 

uppgift är att bedöma utförandet och kompositionen medan kontrolldomaren endast 

kontrollerar att gymnasterna utför de valda övningarna på ett godkänt sätt. Ändringar och 

                                                 
50 Bedömningsreglemente Truppgymnastik 1 juli 2004- 30 juni 2006, Svenska Gymnastikförbundet , Idrottens  
    Hus, Stockholm 
51 ”Regelbok”, Svenska Friidrottsförbundet  
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underkännande av diverse övningar meddelas till överdomaren som då sänker truppens 

utgångspoäng.52 

 

Innan tävlingens start lämnar truppen in bedömningsunderlag med en slags stenografitext där 

alla valda övningar (volter i tumbling och trampett, gymnastiska övningar i fristående) som 

ska utföras anmäls. Dessa övningar väljs från en färdig svårighetstabell där varje övning är 

graderad med ett svårighetsvärde. Utifrån detta svårighetsvärde får truppen sin utgångspoäng 

som maximalt kan vara 9,8.53 

 

Att misslyckas eller avbryta en volt på en tävling är som tidigare nämnt inget alternativ. En 

gymnast som faller på rumpan straffas med 0,5 poäng i avdrag. Ett större fall där gymnasten 

inte får i fötterna först betyder 1,0 poängs avdrag. En gymnast som utför fel övning får också  

1,0 poäng i avdrag, medan en gymnast som springer igenom eller avbryter får 1,5 poäng i 

avdrag. Då tränaren passar gymnasten straffas den med 0,3 poäng i avdrag. I det fall 

gymnasten får pass och sedan dessutom faller får hon därmed både avdraget för pass samt för 

fall. Om tränaren inte ”ingriper vid fara” straffas laget med 1,0 poängs avdrag. Domarna utgår 

alltså från utgångspoängen på varje varv och sätter sedan ett avdrag på varje gymnast. Sedan 

adderas de tre varven och delas på tre vilket ger truppens slutliga poäng i redskapet. Detta 

betyder också ofta att ett avdrag på över en poäng kan innebära skillnaden mellan en 

guldmedalj och en sistaplats. Pressen på gymnasterna att utföra sina övningar i alla tänkbara 

lägen är därför mycket stor. Ytterligare ett stressande moment är förbudet mot fler än en 

markering av ansatsen. Hela truppen måste enas om en gemensam markering. 54 

 

 

2.2.5. Utbildning 

Utbildningen inom truppgymnastiken är mycket specifik. Utbildningsstegen är uppdelad i en 

baskurs följt av tre stegutbildningar. Utöver dessa finns en mängd olika kurser som står 

utanför stegsystemet. 

 

Baskursen, som alltså är den första i ledet, behandlar bland annat gymnastikens grunder såväl 

som barns utveckling, behandling av akuta skador och mottagningsteknik. Det sistnämnda är 

                                                 
52 Svenska Gymnastikförbundet, Bedömningsreglemente Truppgymnastik 
53 Svenska Gymnastikförbundet, Bedömningsreglemente Truppgymnastik 
54 Svenska Gymnastikförbundet, Bedömningsreglemente Truppgymnastik 



 25

en mycket viktig och stor del inom utbildningarna. Med detta begrepp menas den teknik du 

som säkerhetsmottagare och tränare behöver träna upp för att kunna ingripa och hjälpa 

gymnasten att undvika skador vid ett eventuellt misslyckande.  

 

Varje gren har en egen stegutbildning delat i tre steg där varje steg innefattar ett visst antal 

volter och övningar. Dessutom finns en relativt ny stegutbildning, teoriutbildningen som 

också den finns i tre steg.  Teoriutbildningen går in på områden som är viktiga men som inte 

kopplas direkt till någon gren såsom anatomi, fysiologi och biomekanik. Inom 

stegutbildningarna för Tumbling och Trampett krävs det att du som ledare, liksom på 

baskursen, klarar både ett teoretiskt och ett praktiskt prov efter kursens slut. Det teoretiska 

provet innehåller säkerhetsfrågor, teknikfrågor samt bedömningsfrågor. Under det praktiska 

provet skall tränaren säkerhetspassa, det vill säga visa sin mottagningsteknik, på alla volter 

och övningar som kursen innefattar. Det praktiska provet görs med hjälp av så kallade 

demonstrationsgymnaster som är med och utför övningarna som gås igenom. Gymnasterna är 

med under hela kursen eftersom teori och praktik hela tiden varvas. Klarar du dessa två prov 

erhåller du en licens på de volter som kursen innefattar. Utan licensen får du varken träna 

eller tävla med gymnaster på dessa övningar och detta är alltså av säkerhetsskäl. 55 

 

På tävlingar i trampett måste två säkerhetspassare befinna sig på landningsbädden redo att 

ingripa om något skulle gå snett. Av dessa två måste minst en vara licensierad på de volter 

som utförs, det vill säga ha genomfört och godkänts i den aktuella kursen. På tumbling gäller 

minst en säkerhetspassare med samma krav från och med att gymnasterna utför dubbla 

voltrotationer. 56 Dessa regler gäller även under träning så länge landningen är tävlingslik. 

Tränar truppen till en så kallad hoppgrop krävs endast att en licensierad tränare befinner sig i 

träningshallen samt åtar sig ansvaret. Dessa krav ställs både av SvGF, i 

bedömningsreglementet, samt av försäkringsbolagen där gymnasterna är försäkrade. Även 

gymnasterna måste ha betalt en licens för att få tävla och träna i trampett. För att försäkringen 

skall gälla måste med andra ord både tränaren och gymnasten vara licensierad.57 

 

                                                 
55 Utbildningsinformation, Svenska Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm 
56 Svenska Gymnastikförbundet, Bedömningsreglemente Truppgymnastik 
57 Försäkringsinformation, Svenska Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm 
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2.3. Skadestatistik 
Under 2005 gjordes en skadeutredning efter att flera allvarliga nackskador inträffat inom en 

tvåårsperiod. Utredningen gjordes av en utredningsgrupp bestående av förbundskaptenen 

Staffan Söderberg och en representant från Medicinska Rådet (inom SvGF), Ann Edner samt 

en sekreterare. Nedanstående informationen är en sammanställning av utredningens innehåll 

och resultat 

 

Utredningsgruppen intervjuade både de gymnaster som skadat sig inom de två åren samt 

deras tränare och kompletterade även med en del intervjuer med gymnaster som skadat sig 

tidigare och som numera är rullstolsburna.  

 

Sedan 1985, det år då licenskravet infördes, har 217 skador som fått en invaliditetsgrad 

anmälts.  

 

Av dessa skador har sedan de mest allvarliga, med invaliditetsgrad 5 % och högre plockats ut 

och utretts noggrant. Därefter har en kartläggning av nya och tidigare skador gjorts som sedan 

följts upp med en diskussion om möjliga orsaker.  

 

Sedan 1978 har fem gymnaster skadat nacken så allvarligt att invaliditetsgraden är 100 % 

varav en av dessa skador lett till dödsfall.  Då invaliditetsgraden ej kan fastställas tidigare än 

två år efter skadan är de fyra allvarliga olyckorna de senaste åren fortfarande under utredning. 

Invaliditetsgraden på dessa olyckor har alltså ej fastställts ännu. Utöver dessa fem gymnaster 

är det ytterligare två gymnaster som numera är rullstolsburna. I tabellerna kan vi bland annat 

läsa att knäskador är de allra vanligaste, att trampetten är det ”farligaste” redskapet, att de 

flesta skador uppkommer i slutet av en träning.  

 

Att förbundet anser sig behöva göra dessa typer av skadeutredningar bevisar att det finns 

befogade anledningar för gymnaster att känna rädsla för skada.58 
 
 

 

                                                 
58 Skadeutredning 2005, Edner Ann, Södeberg Staffan, Svenska gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm 
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1.6. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och hantering av rädsla inom kvinnlig 

truppgymnastik samt föreslå och testa möjliga fysiska övningar och träningssätt. 

 

 

1.7. Frågeställningar 
- Hur vanligt förekommande är känslan av rädsla hos gymnasterna? 

- Hur visar sig rädslan enligt gymnasterna själva? 

- Har de selekterade fysiska övningarna positiv inverkan i hantering och övervinnande 

av rädsla? 
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2. Metod 
 

2.1. Litteratursökning 
Litteratursökningarna gjordes via Gymnastik- och Idrottshögskolans (GIH) databaser 

SportDiscus, Eric/Ebsco, PubMed, Presstext samt PsycInfo inom områdena gymnastik och 

rädsla. Sökord och träffar redovisas i bilaga 1.  

 

 

2.2. Urval 
De deltagande gymnasterna i studien (27 stycken) valdes på grund av ålder, tävlingsnivå och 

kön. Gymnasterna i fråga är tjejer mellan 10 och 15 år och tävlar på nationell ungdomsnivå. 

De tränar truppgymnastik på elitnivå och med en träningsmängd på cirka 12 timmar i veckan. 

Gymnasterna kommer från två olika föreningar med relativt lika tränings- och 

tävlingskulturer.  

 

Anledningen till att denna åldersgrupp, tävlingsnivå samt kön valdes var att vi genom 

erfarenhet och upplevelser, anser att det är hos dessa rädslan är som mest påtaglig. Vi anser 

också att det är vid den här tävlingsnivån som glappet mellan övningar som gymnasten redan 

kan och övningar som skall läras in är som störst.  

 

Det är ofta på denna tävlingsnivå som gymnasterna går från enkel voltrotation till dubbel 

voltrotation, det vill säga att utföra en hel volt mer i varje övning. Detta är ett stort steg där 

det inte finns något mellanting vilket skulle kunna vara en anledning till rädslan. 

 

 

2.3. Datainsamling och databearbetning  
De deltagande gymnasternas målsmän har skriftligen godkänt deras medverkande då samtliga 

gymnaster i studien är under 18 år och därmed omyndiga. Detta brev ses i bilaga 3. 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning och funderat över egna erfarenheter utformades en 

enkät där rädsla delades upp i tre kategorier; rädsla för skada, rädsla för kontrollförlust samt 

rädsla för misslyckande. Varje kategori delades i sin tur upp i ett antal undergrupper för att 

gymnasterna skulle kunna svara så specifikt som möjligt. Enkäten besvarades i början av 
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undersökningen och låg till grund för de övningar som sedan utformades. Samtliga enkäter 

har behandlats och besvarats anonymt. Detta gjordes för att gymnasterna skulle känna sig 

tryggare att svara ärligt på frågorna. Enkäten ligger som bilaga 4. 

  

 

2.4. Procedur 
Inledningsvis sökte vi information från tidigare forskning. För att sedan kartlägga de 

deltagande gymnasterna gjordes en enkätundersökning med samtliga deltagande. Enkäten 

finnes i bilaga 4.  

 

Genom observationer och med hjälp av enkäten studerades sedan vilka övningar gymnasterna 

känner rädsla inför och även hur ofta de upplever rädsla som en del av träningen.  

 

Utifrån dessa enkäter och observationer utformades ett antal möjliga övningar och 

träningssätt. (Övningskompendium finns i bilaga 6.)  

 

Under ett fyradagarsläger fick sedan gymnasterna möjligheten att testa dessa förslag. Detta 

gjordes genom träning på de framtagna övningarna med hjälp av instruktioner från oss 

(författarna). Övningarna utfördes dagligen och med flera repetitioner per träningspass. 

Slutligen gjordes en utvärderingsenkät med samtliga deltagande gymnaster och tränare för att 

undersöka om de testade åtgärderna gett något resultat. Enkät 2 (utvärderingsenkäten) finns i 

bilaga 4. 

 

 

2.5. Bortfallsanalys 
Enkät 1 utfördes på plats i samband med första observationstillfället. De gymnaster som ej var 

närvarande under detta tillfälle fyllde i enkäten i efterhand. Därmed finns inget externt 

bortfall. Inte heller något internt bortfall finns då alla frågor i enkäten är besvarade av 

samtliga deltagare. Ett fåtal gymnaster föll bort under testerna på grund av skada och sjukdom 

vilket också medförde ett mindre bortfall i enkät 2.  
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2.6. Validitet 
Truppgymnastik är ett outforskat forskningsområde. För att validiteten ska vara så stor som 

möjligt har vi därför jämfört all information vi samlat på oss genom enkäter, observationer 

och tester med den tidigare forskningen gjord inom den artistiska gymnastiken. Vi har varit 

noga med att ta hänsyn till de regler, förutsättningar och annat som skiljer de två disciplinerna 

åt och tycker att vi genom detta, lyckats hålla en hög validitet. 

 

Rädsla är ett diffust begrepp med individuell betydelse som inte är möjlig att sätta ett exakt 

mått på.  Trots att studien har utförts med hänsyn till diverse regler och grenspecifika 

förutsättningar inser vi att validitetsgraden kan vara bristande.  

 

 

2.7.  Reliabilitet  
Som vi tidigare nämnt har ett psykologiskt begrepp som rädsla ofta en diffus definiering. Det 

”rädsla” betyder för oss kan vara helt olikt en annan individs uppfattning. Vi har därför valt 

att försöka beskriva vår definition av rädsla. Att begreppet är så diffust gör också att 

resultaten är svårare att bevisa. Resultatet av denna studie blir mer ett förslag på metoder i 

hantering av rädsla än ren fakta om hur detta ska göras.  

 

Vi tror även att rädsla är någonting som inte övervinns på en dag. Därför kan tidsbristen i 

denna studie ha en viss påverkan på resultatet. Att det sedan är de fysiska föreslagna övningar 

som gett resultat och inte gymnasternas egna psykologiska förändringar kommer även detta 

att vara svårt att ”bevisa”.  

 

Det finns alltid en risk att enkäterna besvaras ”oärligt”. Vi har dock flertalet gånger påpekat 

och utlovat anonymitet och eftersom vi har en relativt personlig anknytning till deltagarna tror 

vi att risken till detta är förhållandevis liten.  

 

På grund av att rädsla är omätbart i siffror är resultatet inte generaliserbart utan specifikt för 

just den testade gruppen. Studiens resultat kan dock ge en indikation på hur det skulle kunna 

vara. 
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3. Resultat 1 
 

3.1.  Enkätresultat 
Enkäten kan ses i bilaga 2. På en del av frågorna tilläts gymnasterna att ange flera 

svarsalternativ. Därför är procentsatser ej möjliga i alla resultat. Enkäten besvarades av 27 

gymnaster. 

 

Gymnasterna i de två föreningarna svarade relativt lika på enkätfrågorna. Den mest 

omfattande frågan, hur ofta gymnasterna känner rädsla under träning, gav följande resultat.  

52% 44%

0% 4% Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

 
Figur 1. Cirkeldiagrammet visar hur ofta gymnasterna (angivet i procent) känner rädsla under 

träning. 

 

4 % av gymnasterna svarade att de alltid känner rädsla och hela 44 % upplever rädsla som 

ofta förekommande under träning. 52 % ansåg sig sällan vara rädda och ingen (0 %) av 

gymnasterna svarade aldrig på samma fråga. 

 

På frågan om vilket redskap gymnasterna kände mest rädsla för under träning var trampett 

och tumbling de absolut vanligaste svaren. Dessa två redskap skiljer sig mycket mot det tredje 

tävlingsredskapet, fristående, där det inte handlar om volter på samma sätt. Noterbart är att 

gymnasterna på den här nivån ofta är uppe på omkring 2-3 meters höjd i trampett och något 

lägre i tumbling medan man i fristående inte kommer i närheten av samma höjd på grund av 

att man här inte använder sig av något fjädrande underlag.  
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Figur 2. Antal gymnaster (absolut frekvens) som känner rädsla för de olika redskapen.  

 
I frågan om vad gymnasterna känner rädsla för var ”rädsla för att tappa kontrollen” det 

vanligaste svarsalternativet tätt följt av ”rädsla för skada”.  

 

Den största anledningen till att gymnasterna kände rädsla för att tappa kontrollen var att inte 

veta vart hon är i luften. Många kände även rädsla för att inte kunna se landningen i slutskedet 

av volten.   

 

De gymnaster som uttryckte rädsla för skada hade flertalet olika anledningar till detta och här 

var inget av svarsalternativen särskilt utmärkande. Svaren var relativt jämnt fördelade mellan 

rädsla för smärta, allvarlig skada, missa träning/tävling och att inte klara av att komma 

tillbaka. En gymnast uttryckte även rädsla för att inte våga köra övningen igen och därmed 

stanna i utvecklingen. 

 

Att göra sig själv besviken var det mest frekventa svaret på frågan om rädsla för att 

misslyckas/göra fel. Fördelningen på de övriga svarsalternativen var relativt jämnt. Dessa var 

rädsla för att göra tränaren besviken, göra kompisar besvikna samt att skämma ut sig.  

 

Gymnasterna fick även svara på hur deras rädsla visar sig på träning. Över hälften svarade att 

de antingen springer förbi eller inte kör alls, och fem gymnaster svarade även att de blir 

upprörda. Endast ett fåtal försöker att inte visa sin rädsla under träning. 

 

Frågorna om vad lagkamrater och tränare kan göra när rädslan uppstår visar en del intressanta 

resultat och svar. Exempelvis tycker de flesta att det är viktigare att bli peppad av sina 
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lagkamrater än av sin tränare. Även tränaren skulle peppa men en lika viktig uppgift var att 

passa runt gymnasten.  

 

Enkäten innehöll även frågor om hur gymnasterna tänker när de känner rädsla. ”Jag kan” och 

”jag vågar” var de populäraste alternativen. En gymnast angav att hon brukar tänka ”om man 

inte provar, vet man inte”.  63 % av gymnasterna använder sig av visualisering ibland.  
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4. Övningsframtagning 
Då rädsla för misslyckande förmodligen inte är fysiskt träningsbart uteslöts denna del ur 

övningsvalet. Utifrån svaren på enkäten samt de observationer som gjorts under träning 

valdes ett antal övningar som speglade det gymnasterna visade mest rädsla för.  

 

Gymnasterna visade rädsla för att exempelvis inte kunna se landningen och på grund av detta 

utformades fysiska övningar för träning av blickpunkter i olika volter. Många av gymnasterna 

visade sig även vara rädda för att tappa kontrollen, vilket ledde till utformningen av rotations- 

och falltekniksövningar. Rotationskänsla är en viktig del för att ha kontroll på volterna och i 

och med den höga fallhöjden är det viktigt för gymnasterna att veta hur de ska falla på ett 

säkert sätt. Svåra övningar kräver hög hastighet och detta är något som gymnasterna ofta har 

problem med. Vi tror att många gymnaster förknippar hög hastighet med förlust av kontroll. 

Därför utformades ett antal fartövningar. Under fyra dagar fick gymnasterna träna på dessa 

fysiska övningar och därefter fylla i en utvärderingsenkät. Utvärderingsenkäten, som kan ses i 

bilaga 6, grundades på resultatet från den inledande enkäten samt övningarna som testats.   

 

 

4.1. Blickövningar 
Övningarna som ingick i denna kategori är utformade för att lära gymnasten att se genom hela 

volten och därmed kunna orientera sig i luften. Att hela tiden se och vara medveten om var 

man befinner sig i luften ökar gymnastens kontroll och minskar skaderisken. Detta gör att 

gymnasten kan förbereda sig för landning eller en eventuellt misslyckad volt. Att se och veta 

vart man är genom hela volten gör det också säkrare för gymnasten att exempelvis skruva 

volten. En för tidig eller för sen skruv kan leda till en misslyckad volt och därmed större risk 

för skador. 

 

 

4.2. Rotationsövningar 
Denna övningsgrupp innehöll olika övningar för att lära gymnasten att känna skillnad på 

rotationshastighet då kroppen är liten/stor. Det vill säga hur kroppens tröghetsmoment 

påverkas. Ett exempel var att i en dubbel volt utföra den första volten i sträckt position och 

den andra i grupperad position eller tvärt om och då känna hur rotationen ökar/minskar. Att 

gymnasten lär sig känna rotationsförändringar ökar hennes chanser att kunna rädda en över- / 
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underroterad volt. Exempelvis att göra sig liten i en underroterad volt och därmed öka 

rotationen.  

 

 

4.3. Fartövningar 
Gymnasterna fick träna på grundövningar med maximal hastighet i ansatsen. För att 

gymnasterna skulle våga ta i till 100 % utfördes övningarna på ett mycket mjukt underlag. 

Ofta är det en reflex hos gymnaster att vara försiktig och ta i mindre om de ska utföra en svår 

eller ”läskig” övning. En svårare övning kräver högre hastighet än en lätt och det är därför 

viktigt att lära sig att alltid ha hög hastighet, även vid lättare övningar. Att träna på att 

kontrollera en lätt övning med hög hastighet underlättar kontrollen av de svåra övningarna där 

hög hastighet är ett måste.  

 

 

4.4. Falltekniksövningar 
Att träna på att ramla är, för många, kanske otänkbart eller verkar onödigt. Ofta läggs mycket 

tid på att öva landningsträning, det vill säga att gymnasterna tränar på att landa stillastående. 

Trots att målet är att stå så kommer det alltid att finnas tillfällen då gymnasten ramlar. Vid 

dessa tillfällen är det viktigt att veta hur man ska ramla på ett riskfritt och säkert sätt för att 

undvika skador. Gymnasterna fick därför lära sig hur de skulle rulla och hur de skulle ta emot 

sig med kroppen vid en obalanserad landning. 
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5. Resultat 2 - Utvärderingsenkät   
Gymnasterna fick börja med att svara på hur ofta under lägret de hade känt rädsla. Så här löd 

svaren: 

Figur 3. Cirkeldiagrammet visar hur ofta gymnasterna (angivet i procent) känner rädsla under 

lägret.  

 

64 % av gymnasterna ansåg att rädsla är ett problem under träning och 79 % tycker sig ha 

blivit bättre på att hantera rädslan efter att ha deltagit på lägret. 68 % tycker också att de blivit 

mindre rädda efter lägret och hela 96 % vill gärna fortsätta träna på övningarna. 

 

67 % tyckte att blickövningarna hjälpt dem med deras rädsla. På frågan om hur/varför dessa 

övningar hjälpte dem med rädslan uppgavs kommentarer såsom: 

 

 ”För att man vet var man är.” 

 ”Fick mer kontroll.”  

”För att det gjorde så att jag kände var jag var i volten/luften.” 

”Jag tittar men jag ser bara olika färger. Allt bara snurrar.” 

 

På samma fråga angående hastighetsövningarna svarade 61 % att dessa hjälpt och 67 % ansåg 

att rotationsövningarna varit effektiva.  

 

”För det är inte läskigt att springa fort, men jag trodde det.” 

”Det var bra att testa med hög fart så att man vet hur det är.” 

 

56%
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”Man vet vad man ska göra om man får för lite eller för mycket rotation.” 

”Om jag får för dålig fart vet jag att jag ska göra mig liten.” 

 

40 % av gymnasterna tyckte att falltekniksövningarna hjälpt dem med deras rädsla. En av 

gymnasterna som svarat nej på frågan om dessa övningar hjälpt henne förklarade sitt svar med 

att hon inte varit rädd för detta innan.  

 

”Om man kommer fel vet man hur man ska ramla – vika in eller ut.” 

 

Hela 96 % tror att de skulle bli bättre på att hantera sin rädsla genom att fortsätta träna på 

övningarna.  

 
Nedan följer ett antal allmänna kommentarer om de testade fysiska övningarna.  

 

”Jag tyckte att de flesta övningarna var bra och även om vissa kändes läskiga och svåra 

först, så efter ett tag kändes det som jag hade mer kontroll.” 

”Jag tyckte att övningarna var bra för jag vågade lita mer på min egen kropp.” 

”Dom var bra. Man lär sig mycket som är bra så att man inte skadar sig.” 

”Det är ett bra sätt att få bort rädsla.” 

”De var roliga och nyttiga för att släppa rädslan och för att fokusera.” 

”Jag tyckte att det var kul och bra. Nu känner man sig inte lika rädd när man vet hur man ska 

göra.” 

”Övningarna har gjort att jag har kunnat hantera mina volter på ett bättre sätt än vad jag 

gjorde innan lägret.” 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av rädsla inom kvinnlig 

truppgymnastik samt föreslå och testa möjliga fysiska övningar och träningssätt. 

 

 

6.1. Förekomsten av rädsla – enkätresultat 1 
Forskningen inom truppgymnastik är näst intill obefintlig. Att det ändå fanns relevant 

forskning inom ämnet rädsla i Artistisk Gymnastik gjorde oss positivt överraskade. Den 

forskning vi använt oss av är mestadels utförd inom Kvinnlig Artistisk Gymnastik. 

Truppgymnastik och Kvinnlig Artistisk Gymnastik är relativt lika övningsmässigt och därför 

ansågs forskningen vara relevant för studien. Forskningen låg till grund för enkäten som 

gjordes i början av undersökningen. Resultatet på den inledande enkäten stämde mycket bra 

överens med den forskning vi tagit del av.  

 

Utifrån enkäten kunde vi konstatera att rädsla faktiskt är ett befintligt problem inom 

gymnastiken. Inte en enda av gymnasterna kunde säga att hon aldrig upplevde rädsla under 

träning. Att gymnasterna erkände rädsla som ett så stort problem fick oss att än mer se detta 

som en viktig del att utveckla och förbättra. Som vi tidigare nämnt är rädsla inget som 

behandlas inom utbildningarna och inte heller i någon större utsträckning under träning. Vi 

anser därför att det är viktigt att ämnet erkänns som ett verkligt problem, och att det tas med i 

utbildningarna.  

 

I den första enkäten fick vi veta att tumbling och trampett är de två redskap som gymnasterna 

känner mest rädsla inför. Detta tror vi kan bero på att dessa redskap innebär mycket fart och 

höjd i volterna. Även trampolin innehåller dessa faktorer men här utför gymnasterna i princip 

alltid sina volter till en mjuk landning, vilket vi tror har stor betydelse. I fristående används 

inget sviktande underlag och därmed inte heller några avancerade volter vilket kanske kan 

vara en orsak till att endast en av gymnasterna uttryckte rädsla för detta redskap. Vi tror att 

denna rädsla mer handlar om att gymnasten är rädd för att blotta sig genom dans och minspel 

inför publik, liknande scenskräck, än rädslan för att exempelvis skada sig.  

 

Innan studien påbörjades trodde vi att trampett skulle vara det redskap som gymnasterna 

kände störst rädsla för. Anledningen till denna uppfattning är att det är i detta redskap som 
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gymnasterna utför de mest avancerade volterna, kommer upp i den högsta hastigheten samt 

den högsta fallhöjden. Det visade sig dock att tumbling var det ”läskigaste” redskapet. Nu i 

efterhand funderar vi på om detta kan bero på att man i tumbling, till skillnad från trampett, 

oftare utför volter med bakåtrotation än med framåtrotation. Många av gymnasterna sa sig 

känna rädsla för att ”kasta sig bakåt” och tappa blicken, om än bara för ett kort ögonblick. 

”Tänk om jag landar på nacken” uttryckte en gymnast när vi, under träningen, frågade varför 

hon inte utförde övningen. Denna ”tänk om…-rädsla” är också något som togs upp i den 

tidigare forskningen och är en mycket vanligt förekommande form av rädsla hos 

gymnasterna59. Det är viktigt att man uppmärksammar känslan samt blottar den för 

gymnasterna och förklarar för dem hur de kan tänka istället. Ofta är de inte medvetna om i 

vilka negativa banor deras tankar går. För att få in tankarna på en positiv bana måste man få 

gymnasten att förstå att det finns flera vägar för samma tanke. Ett exempel på detta är då 

gymnasten tänker ”tänk om jag ramlar” eller ”jag får inte ramla”. Lär gymnasten att 

omformulera denna tanke till ”nu ska jag stå” eller ”nu ska jag visa att jag kan”.  I båda 

fallen tänker gymnasten på landningen av sin volt men utifrån två helt olika perspektiv. Vi 

anser att risken för att något ska inträffa är större vid negativa tankar och därför bör fokus 

ligga på vad som ska göras istället för på vad som skulle kunna hända.   

 

Att tappa kontrollen var den vanligaste orsaken till rädsla bland gymnasterna. Denna rädsla 

kan mycket väl hänga ihop med det näst vanligaste alternativet, rädsla för skada. 

Gymnasterna förklarade att de var rädda för att tappa bort sig i luften och inte kunna se 

landningen. Dessa faktorer bidrar till en ökad skaderisk, varför vi tror att de är starkt 

förknippade med varandra. Även om vi kan identifiera och se skillnad på olika typer av rädsla 

tror vi att alla på något sätt hänger ihop och kan påverka varandra. De gymnaster som direkt 

uttryckte rädsla för att skada sig hade som sagt många olika anledningar till detta. Att denna 

typ av ”realistisk rädsla”, det vill säga rädsla för allvarlig skada och smärta, var så pass vanlig 

är något som borde understrykas och även undersökas vidare.60 
 

 

                                                 
59 Feigley, pp. 13ff. 
60 Feigley, pp 13ff. 
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6.2. Lägret och de testade övningarna 
En problematisk känsla så som rädsla är förmodligen något som ofta tar lång tid att övervinna. 

På grund av detta förväntades inga stora förändringar i gymnasternas hantering och förekomst 

av rädsla under detta kortvariga läger.  Förhoppningen låg istället på en positiv respons från 

gymnasternas sida samt en tro på att övningarna kan hjälpa i framtiden. Resultatet vi fick blev 

därför en mycket positiv överraskning. Gymnasterna verkade, trots den korta testperioden, 

både ha förbättrat sin hantering av rädsla och uppgav att de trodde att övningarna kunde ge ett 

ännu bättre resultat på längre sikt. Flera gymnaster uttryckte rädsla för övningarna på grund 

av ovana, samtidigt som de medgav att den rädslan förmodligen skulle ersättas av trygghet 

och kontroll på sikt. Framförallt verkade gymnasterna ovana vid att använda sig av 

blickpunkter i volterna. Detta var något som gymnasterna kände obehag för i början men som 

sedan ledde till ökad kontroll. En vanlig reflex vid svåra volter är att blunda. De gymnaster 

som inte tidigare använt sig av blickpunkter upplevde att de ”tittade” men inte ”såg”. 

 

”Jag tyckte att de flesta övningarna var bra och även om vissa kändes läskiga och svåra 

först, så efter ett tag kändes det som jag hade mer kontroll.” 

 

Detta förbättrades för varje volt som utfördes. Efter ett tag kunde vi även se hur blicken 

påverkade en misslyckad volt. Gymnasterna kunde tidigt se landningen och därmed göra 

nödvändiga korrigeringar för att landa på ett säkert sätt.  

 

Även rotationsövningarna fick liknande respons. Gymnasterna lärde sig att känna hur 

rotationen påverkades av olika kroppspositioner. Att träna på att känna rotation och att veta 

hur man kan förändra denna vid behov anser vi vara mycket viktigt. Inom trampett tror vi att 

detta är extra viktigt då gymnasterna ofta hoppar så högt att vi som tränare inte kan nå dem 

förrän i landningen. Det är därför viktigt att de själva kan påverka sin volt utan extern hjälp. 

En tränare har alltså möjlighet att försöka dämpa en dålig landning, dock inte påverka volten i 

luften.  

 

Fartövningarna visade sig vara mer uppskattade än vi trott. Att volterna fick utföras på ett lite 

mjukare underlag gjorde stor skillnad. När gymnasterna hade utfört ett antal volter med 

maximal hastighet blev det också lättare att utföra det på det vanliga underlaget. Många av 

gymnasterna var egentligen rädda för att de inte visste hur det skulle kännas att ha mycket 
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fart, inte för att farten i sig gav en oroande känsla. Även ”Rädsla för det okända” togs upp i 

den forskning som vi tagit del av innan studiens start61.  

 

I den tidigare forskningen nämndes även att rädsla kan orsaka dålig motorik och energiförlust. 

Detta kan i sin tur leda till otillräcklig höjd samt rotation och därmed en betydligt högre 

skaderisk. Vidare kan detta leda till ännu större rädsla och gymnasten fastnar på så sätt i en 

negativ spiral. Att träna på att våga ta i och ha hög hastighet är därför något som vi anser är en 

viktig del av gymnastens vardagliga träning.  

 

Falltekniksövningarna var de gymnasterna verkade vara mest skeptiska för. De tyckte att det 

kändes konstigt att träna på att falla, eftersom man inom gymnastiken alltid strävar efter att 

stå på sina volter. Detta är en förståelig känsla och kan vara en av orsakerna till att en del 

gymnaster inte upplevde att detta hjälpte dem med sin rädsla. Vi tror dock att gymnaster som 

tränar på denna typ av övningar i mycket större utsträckning klarar sig från skador.  

 

Övningarna i allmänhet gav mycket positiv respons och verkade uppskattas av gymnasterna.  

 

 

6.3. Förslag på åtgärder  
Som vi tidigare nämnt är problemet med rädsla enormt omfattande men något som ändå inte 

uppmärksammas tillräckligt mycket. Vi anser att rädsla är något som definitivt borde finnas 

med i utbildningsstegen på flera sätt, exempelvis följande kategorier och åtgärder: 

 

 

6.3.1. Rädsla som begrepp och dess olika former 

Att rädsla kan se ut på flera olika sätt och ha flertalet olika anledningar är en viktig aspekt. 

Två gymnaster kan vara rädda för samma övning av helt olika anledningar och kräver därmed 

behandling på olika sätt. Att rädsla både kan vara positivt och negativt är också värt att 

poängtera, och något som såväl tränare och gymnaster bör uppmärksamma. Givetvis behöver 

en positiv rädsla (spänning) inte behandlas som ett problem utan kan rent av vara nödvändig 

för gymnastens motivation och glädje. Det är därför viktigt att identifiera rädslan och att den, 

i de fall den visar sig vara negativ, förs till ytan och behandlas i ett tidigt skede. Inte förrän 

                                                 
61 Feigley, pp. 13ff. 
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man vet vilken typ av rädsla en gymnasts problem grundar sig i, och i vilka tankebanor 

gymnasten befinner sig, kan problemet lösas.  

 

 

6.3.2. Rädsla som ett erkänt problem inom gymnastiken 

”Rädsla är något som man inom högrisksporter såsom gymnastik aldrig kommer ifrån” 

kunde vi läsa i den tidigare gjorda forskningen.62 Rädsla är en vanlig anledning till att även de 

mest framgångsrika gymnasterna lämnar gymnastiken. Så länge rädsla inte erkänns som ett 

problem tror vi heller inte att det kommer bli någon förändring på detta. Att behandla ett 

problem som förnekas är en omöjlighet.  

 

 

6.3.3. Inställning och attityd till rädsla 

Rädsla är en naturlig känsla och något som alla människor någon gång kommer i kontakt 

med. Det är därför viktigt att avdramatisera rädslan genom att tala med gymnasterna om detta 

och förklara att det inte är någonting konstigt eller onormalt.  

 

”Om gymnasten dessutom tror att rädslan är en svaghet tenderar oron över att vara rädd att 

öka.” 63 

 

Citatet ovan från tidigare gjord forskning stärker vår teori ytterligare. Vi tror även att det är 

viktigt att vara ärlig mot gymnasterna och berätta om diverse risker. Förklara att man kan 

ramla och slå sig och att det kan göra ont, men att man inte behöver vara ”skadad” för att det 

gör ont. Visst finns risken, även om den är relativt liten, att skada sig så allvarligt att det leder 

till förlamning eller till och med död men den risken finns även (och är förmodligen större) 

när du går över gatan, cyklar till skolan eller åker bil. Att låtsas som att risken inte finns tror 

vi är en dålig metod för att skapa trygghet och förtroende hos gymnasterna. Att istället 

förklara för gymnasterna varför fokusering och koncentration är så viktigt för att minimera 

riskerna borde vara ett bättre tillvägagångssätt. 

 

 

 
                                                 
62 Miesel, Potgieter, pp. 49ff. 
63 Feigley, pp. 13ff. 
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”Det är okej att vara rädd, men låt inte det hindra dig från att utvecklas.”64 

 

Detta är ett exempel på ett bra sätt att som tränare bemöta gymnastens rädsla. Att visa att man 

accepterar och respekterar gymnastens känsla och samtidigt få gymnasten att känna att 

kontrollen ligger hos henne. Det är endast gymnasten själv som kan bestämma sig för att 

utföra övningen hon känner rädsla inför även om man som tränare kan hjälpa till med 

passning och dylikt. Gymnasten måste därför själv bestämma hur känslan av rädsla ska 

påverka henne. Är den tillräckligt stark för att stoppa hennes utveckling eller kan hon, trots 

rädslan, utföra övningen?    

 

 

6.3.4. Hantering och praktiska åtgärder 

En kombination av psykiska och fysiska åtgärder anser vi förmodligen vara den bästa, och 

mest effektiva metoden för hantering av rädsla. Eftersom rädsla är så individuellt fungerar 

naturligtvis olika hanteringsmetoder bra för olika individer. De övningar som finns kanske 

inte hjälper alla gymnaster, vi tror dock inte att de påverkar någon negativt och anser därför 

att det är bra att prova sig fram för att hitta bästa möjliga tillvägagångssätt för varje enskild 

gymnast.  

 

Ett exempel på mentala övningar är visualisering, vilket betyder att gymnasten i tankarna ser 

sig själv utföra övningen. Att dessutom se äldre, mer erfarna gymnaster utföra övningarna kan 

som vi tidigare nämnt också ha stor positiv inverkan. Vi tror även att en bra idé är att filma 

gymnasterna under träning och sedan låta dem se sig själva utföra de övningar som de ofta 

känner rädsla för. Andra sätt att psykiskt förbereda sig och hantera rädsla är som tidigare 

nämnt att använda sig av så kallade ankare, mental koreografi och tankestopp.65 Alla mentala 

träningssätt är naturligtvis något som tränaren kan lära ut. Gymnasten måste dock själv ta 

ansvar för att dessa utförs kontinuerligt.  

  

Fysiska metoder och övningar kan dels handla om progressionsträning och uppdelning av 

övningen dels om att förbereda gymnasterna så att de känner att de har den fysiska 

kapaciteten som krävs. Gymnasten måste känna att hon är snabb nog, stark nog och mogen 

nog att utföra övningen. Övningarna som testats i denna studie är relativt allmänna och kan 
                                                 
64 Feigley, pp. 13ff. 
65 Arnold, 2002, pp. 10ff. 



 44

tränas kontinuerligt. Då gymnasten visar rädsla för en specifik övning kan de testade 

övningarna göras om och utvecklas så att de blir mer lika den övning gymnasten känner 

rädsla för. För att bygga upp en trygg känsla inför övningen är det väsentligt att komma så 

nära den faktiska övningen som möjligt.  

 

Bedömningsreglementet har utvecklats mycket genom åren. Dock finns fortfarande, enligt vår 

mening, ett antal detaljer som bidrar till en ökad oro och känsla av rädsla hos gymnasterna. 

Ett exempel på detta är de avdrag en gymnast drar på sig vid ett misslyckande (se stycket om 

bedömning). Det är positivt att avdraget för pass är mindre än avdraget för fall. Dock tycker 

vi att det är orimligt att en gymnast dubbelbestraffas om hon blir passad men ändå faller. I 

detta läge kan tränaren ”chansa” på att inte passa för att undvika den eventuella 

dubbelbestraffningen vilket naturligtvis ökar skaderisken. En möjlig åtgärd vore alltså att 

gymnasten endast får ett fallavdrag vare sig hon fått pass eller inte.  Detta skulle göra att 

tränaren alltid kan passa gymnasten om hon ser ut att falla, utan att behöva fundera på 

utgången i form av avdrag. Detta tror vi skulle öka gymnasternas trygghet och därmed 

reducera rädslan. 

 

En annan detalj är de regler som finns för markering av ansatsen. Ett måttband skall alltid 

finnas längs med ansatsen vid tävling. Detta för att gymnasterna ska känna sig trygga i att 

komma rätt in på redskapet och därmed minimera skaderisken. Dock gör den strama 

tidsbegränsningen och stressen det relativt svårt för gymnasterna att avläsa måttbandet under 

programmet. Många gymnaster har även ställen på ansatsen där hon exempelvis ska 

accelerera, sätta sista foten eller dylikt vilket är omöjligt att avläsa medan man springer. 

Svenska regler tillåter en markering på ansatsen medan markeringar är helt förbjudna på 

internationella tävlingar. Eftersom man i truppgymnastik tävlar i lag om sex gymnaster per 

varv innebär den svenska regeln att samtliga lagmedlemmar måste ha exakt samma 

markering. Då detta är en faktor som kan öka skaderisken och som dessutom inte har någon 

negativ estetisk följd ser vi ingen orsak till varför detta begränsas till en markering eller helt 

förbjuds. Om denna regel beror på att man vill åt en ”renare” tävlingsyta anser vi att man 

istället kan begränsa formen av markering till att exempelvis vara tejpningar.  

 

Som gymnast måste man ha ett förtroende för sin tränare. Det är tränaren som avgör när 

gymnasten är mogen att gå vidare och lära sig nya övningar, det vill säga att gymnasten är 

såväl psykiskt som fysiskt kapabel till övningen. Gymnasten måste kunna lita på att tränaren 
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inte tvekar att ingripa vid farliga situationer. Denna trygghet och lojalitetskänsla är alltså 

mycket viktig för att gymnasten ska kunna utvecklas. Som tränare bör man därför alltid tänka 

på att vara ärlig, uppriktig och förklarande. Dessutom är det viktigt att vara konsekvent och 

alltid hålla det man lovar, eller de regler man satt. Ett exempel på detta är att alltid passa 

gymnasten om man utlovat detta. Att utlova pass och sen låta bli, även om gymnasten skulle 

lyckas, kan ge stora negativa konsekvenser i gymnastens förtroende. Att bygga upp ett 

förtroende för någon kräver lång tid medan att förlora ett förtroende kan gå på en sekund. 

 

 

6.3.5 Licensieringen inom utbildningarna  

Licensieringen under kurser och utbildningar är även det, något som vi anser borde ses över. 

Utbildningarna har nu som mål att förmedla kunskap och passningsteknik till tränare som 

sedan ska träna vidare på detta med sina egna gymnaster. Utbildningarna pågår oftast under 

en helg och under denna tid ska både övningsteknik, bedömningsregler, förövningar samt 

passningsteknik behandlas. Varje kurs innehåller en mängd olika volter där de ovan nämnda 

delarna ofta ser olika ut. En tränare hinner med andra ord inte träna på sin passningsteknik 

under kursen, utan endast testa detta på ett fåtal demonstrationsgymnaster. Detta betyder att 

många tränare licensieras på volter som de egentligen inte känner sig trygga att passa på och 

där känslan av att kunna ingripa vid en farlig situation är otillräcklig. Denna osäkerhet och 

otillräckliga förmåga att ingripa är något som en gymnast tydligt känner av och påverkas av. 

Vi har även sett exempel på gymnaster som har haft stora problem med rädsla, och som till 

mycket stor del berodde på vetskapen om att tränaren sannolikt skulle ”backa undan” och inte 

hade kapaciteten/kunskapen att ingripa vid en farlig situation eller vid inlärningen av en ny 

övning. Den vetskapen orsakade därmed stor rädsla och den gymnastiska utvecklingen gick 

mycket långsamt.  

 

Vi har även själva varit med och sett verkliga skräckexempel under kursers gång. Flertalet 

gånger har vi sett gymnaster som skadat sig både på allvarliga ställen, såsom nacken, samt 

andra skador då tränare exempelvis stoppat deras rotation eller passat på andra sätt som 

snarare stjälpt än hjälpt gymnasten. Samtliga tränare i fråga har trots detta blivit licensierade 

och får därmed både träna och tävla på dessa övningar till hård landning.  

 

Vi anser därför att licensieringen borde ses över och syftet av utbildningarna kanske ändras. 

Det är inte bara en fråga om rädsla hos gymnaster utan även om deras säkerhet. Lösningen är 
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inte självklar. Givetvis spelar faktorer som utbildare, pengar och tid stor roll men vi anser 

ändå att några relativt små ändringar skulle kunna förbättra tränarnas kunskap och höja 

säkerheten.  

 

Följande är ett förslag på lösningar/ändringar som vi tror skulle kunna ha stor betydelse: 

 

Kurserna i sig innehåller mycket bra information. Det vi tror behövs är en period för tränare 

att öva upp sin passningsförmåga och därmed bli säker i sin roll som ”gymnastens säkerhet”, 

speciellt under tävling och träning i de fall som landningen är hård. Vi anser därför att 

licensieringen borde stramas åt mycket mer och att tränare som inte har kontroll på 

övningarna som kursen innehåller, inte bör erhålla licens. Vi tycker istället att tränaren i fråga 

bör ges en träningsperiod där hon/han får träna på övningen med sina gymnaster, till mjukare 

landning, men inte vara tillåten att tävla och träna på övningarna till hård landning. Efter 

träningsperioden skall tränaren ges tillfälle (exempelvis på nästa kurs av samma sort) att 

licensiera sig för att få den slutliga tränings- och tävlingslicensen. På så sätt skulle vi kanske 

få säkrare tränare som är kapabla och har kunskap att rädda gymnasten i en farlig situation 

och därmed minimera skaderisken. Dessutom skulle detta, med största sannolikhet, öka 

gymnasternas förtroende för tränaren och därmed reducera rädslan över att vara ”hjälplös” vid 

ett misslyckande. 

 

 

6.4. Fortsatt forskning 
Forskning inom truppgymnastik är fortfarande mycket ovanligt vilket kanske beror på att 

denna tävlingsdisciplin är relativt ung. Det är dock en sport som utvecklats enormt på senare 

år och som ständigt växer i antalet utövare. Som ett av de ledande länderna har vi stora 

möjligheter att påverka sportens utveckling.  

 

Genom denna studie kan vi konstatera att rädsla är fysiskt träningsbart. Testperioden på denna 

studie har dock varit extremt kort på grund av tidsbrist varpå det vore fördelaktigt att följa upp 

resultatet under en längre period. Vidare vore det intressant och utvecklande att undersöka hur 

fenomenet rädsla skiljer sig hos gymnaster i olika åldrar och kunskapsnivåer. I vilken ålder är 

gymnasterna mest mottagliga för träning i att hantera rädsla samt i vilken ålder är rädslan som 

mest påtaglig? Är det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga truppgymnaster i dessa 
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frågor och har tränarens kön någon betydelse? Är mod en träningsbar egenskap? Är en 

kombination av mentala och fysiska övningar det ultimata behandlingssättet? 

 

Dessa är frågor som dykt upp för oss under studiens gång och som vi anser vara en intressant 

fortsättning i ämnet.  

 



 48

7. Slutsats 
Efter denna studie kan vi konstatera att ett psykologiskt problem så som rädsla även går att 

behandla fysiskt. En kombination av fysiska och psykiska åtgärder är förmodligen den 

effektivaste metoden för behandling.  

 

Vi ser med hjälp av vår studie att fysiska övningar kan leda till ökad trygghet hos gymnaster 

och med detta kan vi fortsätta utveckla sporten och förhoppningsvis minska antalet aktiva 

som slutar på grund av rädsla.   

 

Det finns många typer av rädsla och att gymnasten vet vilken typ hennes problem grundar sig 

i är ett måste för att problemet ska kunna behandlas. Problemet existerar och behöver 

uppmärksammas. Det är därför viktigt att vi lyfter fram problemet och hjälps åt att utbilda 

våra tränare och gymnaster inom ämnet. Även om rädsla är något som tar lång tid att 

behandla kan vi med relativt små medel förebygga stora delar av problemet. Detta görs som 

tidigare nämnt dels genom utbildning av tränare som i sin tur bör ”offentliggöra” att 

problemet finns och är naturligt för sina gymnaster, dels genom att se över 

bedömningsreglementet. Att ta itu med rädsla innan det blir ett stort problem för gymnasterna 

gör att det lättare kan behandlas och hanteras.  

 

Inte förrän man erkänner sin rädsla kan man våga vägra vara rädd! 
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

 

- Hur vanligt förekommande är känslan av rädsla hos gymnasterna? 

- Hur visar sig rädslan? 

- Vilka övningar kan användas för att hantera och övervinna rädsla? 

- Fungerar dessa övningar? 

 
 
VAD? 
  
Ämnesord Synonymer 
Rädsla Fear 

 
VARFÖR? 
 
Rädsla inom gymnastik i allmänhet söktes då truppgymnastik är ett outforskat område. För att bredda 
studien och få in möjliga jämförbara forskningar valdes en del sporter med, vad vi trodde, liknande 
rädsla som innehåll.  

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

SportDiscus 
Sport Discus 
PubMed 
PsycInfo 
SportDiscus 
PubMed 
 

Fear AND elite 
Fear AND gymnastics 
Fear AND gymnastics 
Fear AND gymnastics 
Fear AND tumbling 
Fear AND tumbling 
 

60 
48 
4 
30 
1 
4 
 

3 
10 
1 
2 
1 
1 
 

 
KOMMENTARER:  
Att hitta forskning inom truppgymnastik visade sig vara omöjligt. Vi fann ett fåtal mycket användbara 
artiklar, då främst inom den Kvinnliga Artistiska Gymnastiken. Vi provade att söka på andra sporter, 
bland annat simhopp, halfpipe, freestyle och cirkus eftersom vi tror att dessa idrotter kan innehålla 
samma typ av rädsleframkallande moment. Dessvärre fick vi inga relevanta träffar. PsychInfo och 
SportDiscus visade sig vara de mest användbara databaserna inom vårt område.  

 



Bilaga 2 
 
 
Ordlista 
 
Blockering Mental spärr som gör att gymnasten inte förmår att utföra en 

övning. 

 

Grop En mjuk skumgummifylld grop i golvet där gymnasten kan landa 

utan att göra sig illa. 

 

Mattvåd 2-3cm tjock och 14meter lång filtmatta på ett gummilager. 

 

Pass Tränaren hjälper gymnasten i en volt genom fysisk beröring.

  

Skruvrotation Rotation runt längdaxeln. 

 

Trampolin Stor studsmatta. Används som träningsredskap men är inte ett 

tävlingsredskap inom truppgymnastiken. 

 

Voltrotation  Rotation längs tväraxeln. 

 

Vägra/tveka Att utföra en lättare övning än vad som var tänkt, eller att inte 

utföra övningen överhuvudtaget – ”springa förbi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter på Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm som för närvarande skriver 
ett examensarbete. Vi läser andra respektive tredje året på tränarprogrammet och är också 
båda aktiva tränare på fritiden i föreningen xxx.  
 
Detta examensarbete handlar om förekomst och hantering av rädsla inom kvinnlig 
truppgymnastik.  
Vi kommer, som en grund för arbetet, att utföra en enkätundersökning. Enkäten består av runt 
10 frågor angående rädsla under träning.  
 
Vi kommer även att observera eventuella tecken på rädsla under era ordinarie träningar. 
Arbetet kommer att avslutas på xxx och xxx gemensamma läger den 28 april – 1 maj där vi 
kommer att prova olika övningar och se om dessa kan hjälpa gymnasterna med sin rädsla. 
Slutligen kommer en utvärdering att göras av samtliga gymnaster som deltagit.  
 
Alla svar i enkäten och utvärderingen besvaras och behandlas anonymt. Då gymnasterna i 
denna undersökning är under 18 år och därmed omyndiga ber vi er att godkänna deras 
medverkan. Talongen lämnas till xxx senast den 16 mars 2006. 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er antingen via e-mail eller via telefon. 
 
E-mail: ihs1559@stud.ihs.se  Tel:      xxx 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna-Maria Giotis & Anna Nilsson 
 
 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gymnastens namn: ___________________________________________________________ 
 
 Jag godkänner att ovanstående gymnast medverkar i enkätundersökningen om rädsla. 
 
 Jag godkänner inte att ovanstående gymnast medverkar i enkätunderökningen om rädsla. 
 
Målsmans underskrift:            Namnförtydligande: 
 
_________________________________         _____________________________________ 



Bilaga 4 
Enkät – Rädsla inom truppgymnastik 
 
Nedan finns en rad frågor som handlar om hur en gymnast kan tänka och känna inom området 
rädsla. Läs varje fråga och kryssa sedan i det svarsalternativ som stämmer in bäst på dig. Det 
finns inga rätta eller felaktiga svar. Fundera inte för länge på varje fråga utan försök att svara 
spontant. Alla svar är anonyma. 
 
Allmänna frågor_____________________________________________________________ 
 
Födelseår:  19__  Jag började med gymnastik vid __-års ålder. 
 
Frågor om rädsla____________________________________________________________ 
 
1. Jag upplever rädsla på träningarna.      
 
  Alltid               Ofta                  Sällan                    Aldrig 
 

 
2. Jag är mest rädd när jag tränar: 
 
  Tumbling    Trampett    Fristående    Alla redskap    Trampolin    Inget redskap 
 
 
3. Jag är rädd för att: (kryssa i flera alternativ om du behöver) 
 
 Jag är inte rädd  Skada mig         Tappa kontrollen           Misslyckas/göra fel           
 Vet ej                 Annan orsak, nämligen: _______________________________________ 
 
 
4. Jag är rädd för skador för att: (kryssa i flera alternativ om du behöver) 
 
 Jag är inte rädd för skador                    Missa träningar/tävlingar        Smärta 
 Inte klara av att komma tillbaka           Allvarlig skada            Vet ej 
 Annat, nämligen: ___________________________________________________________ 
 
 
5. Att tappa kontrollen gör mig rädd eftersom jag: (kryssa i flera alternativ om du 
behöver) 
 
 Jag är inte rädd för detta            Inte veta vart jag är    Inte kan se landningen 
 Vet ej  Annat, nämligen: ________________________________________________ 
 
 
6. Om jag misslyckas/gör fel är jag rädd för att: (kryssa i flera alternativ om du 
behöver) 
 
 Jag är inte rädd för detta         Göra mig själv besviken          Göra min tränare besviken 
 Skämma ut mig        Göra kompisar besvikna           Vet ej 
 Annat, nämligen: ___________________________________________________________ 



7. När jag är rädd visar det sig oftast genom att jag:  
 
 Jag är inte rädd       Inte kör alls       Blir upprörd       Springer förbi/vägrar      Vet ej 
 Jag visar det inte    Annat, nämligen: __________________________________________ 
 
 
8. När jag är rädd vill jag att mina lagkamrater: 
 
 Jag är inte rädd         Peppar mig     Inte vet om det      Säger till mig      Vet ej 
 Annat, nämligen: ___________________________________________________________ 
 
 
9. När jag är rädd vill jag att min tränare: 
 
 Jag är inte rädd         Peppar mig     Inte vet om det      Säger till mig      Tvingar mig 
 Låter mig vara          Låter mig göra något annat             Passar runt mig      Vet ej  
 Annat, nämligen: ___________________________________________________________ 
 
 
10. När jag känner av rädsla brukar jag tänka: 
 
 Jag brukar inte bli rädd   Jag kan   Jag kan inte    Jag vågar   Jag vågar inte   Vet ej 
 Att jag inte är rädd     Annat, nämligen:________________________________________ 
 
 
11. Jag använder mig av visualisering (jag ser mig själv lyckas): 
 
 Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 
 
12. Hur ska vi övervinna rädsla? Hjälp oss med tips på vad du känner att du behöver få 
höra/träna på och så vidare för att kunna träna utan rädsla. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Övriga kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 



Bilaga 5 

Utvärderingsenkät – Rädsla inom truppgymnastik 
 

 
Allmän information: 
 
Jag är född år: _____ 
Jag började med gymnastik vid __-års ålder 
 
 

1. Hur ofta kände du rädsla under lägret? 
 
 Hela tiden  Ofta           Sällan  Aldrig 
 
           Ja Nej 
2. Är rädsla ett problem för dig under träning?           
 
3. Tycker du att du, efter att ha varit med på lägret, 
       har blivit bättre på att hantera din rädsla?           
 
4. Tycker du att du, efter att ha varit med på lägret,  
       blivit mindre rädd?             
 
5.   Vill du fortsätta träna på övningarna vi provat på lägret?        

 
 

6.    Hjälpte blickövningarna dig med din rädsla? 
 
       Ja  Nej  
 
Hur/varför: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Hjälpte hastighetsövningarna dig med din rädsla? 
 
      Ja    Nej 
 
Hur/varför: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Hjälpte rotationsövningarna dig med din rädsla?  
 
     Ja     Nej 
 



Hur/varför: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9. Hjälpte falltekniksövningarna dig med din rädsla? 
 
    Ja     Nej 
 
Hur/varför: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Tror du att du kan bli bättre på att hantera rädsla om du fortsätter träna på 

liknande övningar? 
 

   Ja      Nej 
 
 
 
11. Berätta vad du tyckte om övningarna: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________        
 
 
 
12. Övriga kommentarer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________    
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 



Bilaga 6 
 

Övningskompendium 
 
Blickövningar 

1. Stillastående flickflack  

Redskap: Tumbling eller trampolin 

Gymnasten tänker på att fästa blicken i väggen framför i voltens start. Precis när händerna 

sätts i kan gymnasten snegla på dem och sedan hålla kvar samma blickpunkt tills 

flickflacken är slutförd.  

 

2. Rondat – flickflack – högt stäm (ljushopp) 

Redskap: Tumbling 

I stämmet fästes blicken i väggen (det hållet gymnasten kommit ifrån). Ta gärna hjälp av 

en passare som hjälper gymnasten att få ett kontrollerat, uppåtgående stäm.  

 

3. Rondat – flickflack – stäm till skuldra 

Redskap: Tumbling med mattberg 

Gymnasten utför rondat – flickflack som ovan. Ett stäm till skuldrorna utförs med rak 

kropp. Blicken bör hållas i väggen så länge som möjligt. 

 

 

4. Rondat – flickflack – salto till rygg 

Redskap: Tumbling med mattberg 

Denna övning utförs med samma start som ovan. Här gör gymnasten en salto till 

ryggliggande. Blickpunkten bör i denna övning vara i väggen under stämfasen för att 

sedan förflyttas till mattan då en halv salto har utförts och hållas kvar så länge som 

möjligt.  

 

5. Frivolt – kullerbytta 

Redskap: Trampolin 

Gymnasten utför en överroterad frivolt och rullar vidare i en kullerbytta. Det är viktigt att 

inte utföra frivolten med utsträckning som till en landning, utan i största möjliga mån få 



kullerbyttan att ”sitta ihop” med frivolten. Detta för att få rätt känsla inför en dubbel 

frivolt. I ingångsfasen av frivolten bör blickpunkten vara i mattan. Samma blickpunkt ska 

sedan återtas i ingången av kullerbyttan. Övningen kan utföras i samtliga kroppspositioner 

beroende på gymnastens kunskapsnivå.  

 

6. Dubbel frivolt till rygg 

Redskap: Trampolin eller trampett till mattberg 

Volten utförs som ovan dock utan hand- och fotisättning, det vill säga att kullerbyttan nu 

blir till ytterligare en frivolt. Blickpunkterna ska vara de samma som i den tidigare 

övningen. 

 

7. Frivolt med 360° skruv – kullerbytta 

Redskap: Trampolin 

En framåtvolt med 360° skruv utförs, följt av en kullerbytta. Här ska gymnasten ha 

blicken i mattan genom hela skruven. Blicken lämnar mattan ett kort ögonblick efter den 

första volten för att sedan ”hittas” igen i ingången av kullerbyttan.  Även denna övning 

kan som ovan köras i olika kroppspositioner efter gymnastens kunskapsnivå för variation.  

 

8. Sträckt frivolt med 540° skruv 

Redskap: Trampett eller trampolin 

Volten ska utföras med blickpunkt i mattan genom hela övningen.  

 

9. Handstående – salto 

Redskap: Plint eller dylikt samt tjockmatta 

Gymnasten ställer sig i handstående på plinten, går sedan ner till stående som vanligt för 

att sedan utföra en salto så fort fötterna har satts i. Armarna bör gå direkt från 

handståendet till salton. Gymnasterna får alltså ej utföra ett ”extra armdrag”, det vill säga 

dra armarna bakom kroppen innan salton.  

Blicken fästes i plinten i handståendet, och behålls sedan på samma ställe i nedgången 

från handståendet och upphoppet av salton. I luften ska gymnasten hitta en blickpunkt i 

mattan inför landningen. 

 

10. Tsukaharainhopp till rygg 

Redskap: Trampett, hopphäst samt mattberg  



Under handisättningen bör gymnasten snegla mellan händerna för att sedan i fråntrycket 

hålla blicken i hästen så länge som möjligt. 

 

 

Rotationsövningar 
Övningarna i denna kategori kan utföras med såväl framåt- som bakåtrotation samt i olika 

kroppspositioner och kombinationer. 

 

1. Enkla volter med rotationsändringar 

Redskap: Trampolin 

Enkla volter i grupperad eller pikerad stil utförs med sena och tidiga utsträckningar för att 

gymnasten ska känna hur rotationen påverkas. 

 

2. Dubbla volter i olika kroppspositioner 

Redskap: Trampolin 

Här kan gymnasten exempelvis utföra en dubbel volt med sträckt position i den första 

volten och grupperad/pikerad position i den andra volten och vice versa. Detta gör att 

gymnasterna lär sig att känna hur tröghetsmomentet påverkar rotationen, det vill säga när 

kroppen är stor respektive liten.  

 

3. Fördröjda volter 

Redskap: Trampolin (eventuellt trampett) 

En fördröjd volt innebär en sen ingång, det vill säga att gymnasten intar den valda 

kroppspositionen så sent som möjligt. 

 

4. Flying 

Redskap: Trampolin 

Flying är en övning som ofta används inom trampolinsporten, men som med fördel även 

kan användas inom gymnastiken. Övningen är i grunden en frivolt till rygg där huvudet 

”viks in” så sent som möjligt. Denna övning får gymnasten att känna hur länge det är 

möjligt att vänta med att påbörja rotationen. 

 

 



Fartövningar 
1. Accelerationsträning  

Redskap: Trampett 

I denna övning utför gymnasten en valfri volt på trampett, med fördel till mattberg. På 

ansatsbanan markeras tre punkter med ca fem meters mellanrum där den sista bör vara ca 

fem meter innan trampetten. Gymnasten accelererar i löphastighet vid varje markering för 

att uppnå högsta möjliga hastighet till inhoppet. 

 

2. Hastighetsträning 

Redskap: Tumbling 

Denna övning innebär att gymnasten springer med maximal hastighet för att sedan utföra 

exempelvis en rondat – flickflack till mjukt underlag. Detta för att gymnasten ska våga ha 

maximal hastighet i löpningen.  

 

Falltekniksövningar 
1. Överroterade volter 

Redskap: Trampolin eller trampettstation 

I denna övning utförs enkla volter med liten fallhöjd med förutbestämd överrotation. Här 

lär sig gymnasterna att minimera skaderisken vid en överroterad landning genom att 

utföra en kullerbytta. Vid bakåtroterade volter utförs kullerbyttan således baklänges.  

 

2. Sidorullning (”judorullning”) 

Redskap: Trampolin eller trampettstation 

Gymnasterna utför antingen ett ljushopp eller någon form av enkel volt. Här tränas 

landningar i sidled genom att gymnasterna viker in arm och axel och på detta sätt utför en 

så kallad ”judorullning”, en sned kullerbytta. Denna typ av rullning kan behövas vid 

exempelvis okontrollerade landningar av skruvade volter. Gymnasterna bör lära sig att 

vika in mot både höger och vänster axel. 

 

3. Mottagningsteknik  

Redskap: Trampolin 

Övningarna i denna del baseras på tidigare nämnda övningar. Gymnasterna får lära sig hur 

de på bästa sätt kan ta emot sig med händer och armar för att undvika skada. Vid ett fall 



får gymnasten aldrig ta emot sig med raka armar, utan de ska antingen hållas över huvudet 

eller in mot kroppen. Att till exempel landa på rumpan med sträckta armar bakom sig kan 

medföra rejäla skador på armbågar, handleder, händer och axlar trots att detta 

mottagningssätt är en relativt vanlig reflex. Gymnasten tränas till att i största möjliga mån 

ta emot sig med stora kroppsdelar och undvika mottagning med händer och armar. Detta 

är något som bör hållas koll på kontinuerligt då denna typ av mottagning ofta kommer 

naturligt.  

 

 


