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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Skadeförebyggande träning minskar risken för att drabbas av idrottsskador. 

Friidrottare drabbas av såväl akuta skador som överbelastningsskador. Majoriteten av de 

aktiva friidrottarna i Sverige är ungdomar. Friidrottstränaren har makt kring hur 

skadeförebyggande träning används och beteendet styrs av individ- och omgivningsfaktorer. 

Syfte: Syftet med studien är att, utifrån socialkognitiv teori, undersöka uppfattningar kring 

skadeförebyggande träning hos friidrottstränare för ungdomar i åldrarna 12-17 år. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med semistrukturella frågor. Fyra 

friidrottstränare rekryterades och intervjuades enskilt. Analysen gjordes genom en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Två domäner framkom: “Individuella sätt att betrakta och förhålla sig till 

företeelsen” som rymmer kategorierna ”Skadeförebyggande träning som fenomen” och 

”Inställningar hos tränaren”. Den andra domänen “Omständigheter i tränarens omvärld” 

rymmer kategorierna ”Kommunikation och helhetssyn i den närmaste sociala omgivningen”, 

”Förutsättningar för användande hos tränaren och dennes fysiska omgivning” och 

”Kompetensutveckling i friidrottstränarkåren”. 

Slutsats: Friidrottstränarna hade en insikt om vad skadeförebyggande träning är. Beteendet 

påverkades av individ- och omgivningsfaktorer. Exempel från kategorierna på faktorer är 

tids-, kunskaps-, informationsbrist och helhetssyn i föreningen. Resultaten stämmer överens 

med den socialkognitiva teorins beskrivning av hur beteendet påverkas av individen och 

omgivningen. Förslag på vidare forskning är vilken metod som är mest effektiv för att 

implementera skadeförebyggande träning inom friidrotten. 

Nyckelord: Föreställning, idrottsskador, skadeprevention, socialkognitiv teori. 



 

ABSTRACT 

Background: Injury preventive training decreases the chances of sports injuries. In 

athletics, the athletes often suffer from acute injuries as well as overload injuries. The 

majority of the athletes in athletics in Sweden are youths. The trainers had an authority on 

how the injury preventive training is used, and the behavior is regulated by different factors 

in the environment and by individual factors. 

Purpose: The purpose of the study was to investigate the perceptions regarding injury 

preventive training of athletic trainers for youths between the ages of 12-17 years. 

Methods: A qualitative interview study was made with semi structured questions. Four 

athletic trainers were recruited and were interviewed individually. The analysis was made 

with a qualitative content analysis.  

Result: Two domains were generated from the qualitative content analysis: “Individual ways 

of contemplating and approaching the phenomenon” which contains “The phenomenon of 

injury preventive training” and “The trainers’ attitude”. The second domain “Circumstances 

in the trainers’ environment” contains “Communication and a holistic view in nearest social 

environment”, “Conditions for implementation among trainers and their physical 

environment” and “Development of competence in the corporation of athletic trainers”.  

Conclusion: The athletic trainers had an understanding of what injury preventive training 

means. Yet, there were different factors in the environment and among the individuals that 

influenced the behavior. Examples from the categories are lack of time, knowledge, 

information and a holistic view within the association. The result corresponded with the 

description of how the behavior is influenced by the environment and by the individual from 

the social cognitive theory. A suggestion for further research are which method are the most 

effective way for the implementation of injury preventive training in athletics.  

 

Key words: Perception, sports injuries, injury prevention, social cognitive theory. 
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1 BAKGRUND 

Fysioterapi syftar till att med en vetenskaplig grund hjälpa personer att förbättra sin hälsa 

samt rehabilitera olika skador och sjukdomar. I arbetet ingår också att förebygga skador och 

sjukdomar, där ett exempel är skador orsakade av idrott (Fysioterapeuterna, 2016). Ett 

beteende definieras som något vi gör. Det kan vara saker vi säger, tänker och känner 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Att arbeta skadeförebyggande är därmed ett beteende. Ett 

beteende påverkas av både individ- och omgivningsfaktorer (Bandura, 1986). 

1.1 Idrottsskador 

För vissa människor i dagens samhälle är fysisk aktivitet och träning en del av vardagen. I 

samband med det förekommer ofta skador, så kallade idrottsskador (Bahr & Mæhlum, 

2004).  År 2010 inkom cirka 104 000 idrottsskador till den svenska vården. Drygt 9 av 10 av 

de som skadades var yngre än 44 år. Störst skadefrekvens fanns inom åldersgruppen 10-19 år 

där pojkar är överrepresenterade, vilket också gäller alla andra åldersgrupper 

(Socialstyrelsen 2011). Nedan följer en beskrivning av de två typerna av idrottsskador, det vill 

säga akuta skador och överbelastningsskador (Bahr & Mæhlum, 2004). 

Akuta skador är skador som uppstår plötsligt (Bahr & Mæhlum, 2004). De flesta akuta 

skador som lett till läkarbesök i Sverige har skett genom någon form av fall, fall i samma 

plan, kontakt med annan person eller genom akut överbelastning (Socialstyrelsen, 2011). 

Störst skadefrekvens bland idrotterna i Sverige finns inom fotbollen, då 25,5 % av alla skador 

är fotbollsrelaterade. Ishockey utgör 9 % av alla skador, hästsport 8,1 %, innebandy 7,1 %, 

alpin skidåkning 7,1 % samt friidrott och löpning 2,5 %, dock tas ingen hänsyn till antal 

utövare per idrott. De vanligaste skadorna som ledde till läkarbesök var distorsion, fraktur 

eller kontusion. De flesta skador var lokaliserade till nedre extermitet (Socialstyrelsen, 2011). 

En systematisk översiktsartikel av 139 studier visar att i kontaktsporter, som exempelvis 

fotboll och basket, är skador i nedre extermitet vanligast. I kollisionsidrotter, där exempel är 

hockey och rugby, är huvud- och nackskador samt nedre exteremitetsskador vanligast. För 

icke kontaktsporter, som cykel och löpning, är det vanligast med huvud- och nackskador följt 

av bålskador. Ledskador är vanligast för kontakt- och kollisionssporter, för icke-

kontaktsporter är andra skador än frakturer, led- och muskelskador vanligast (McBain et al., 

2011).  

I Sverige är 25-50% av de vårdkrävande idrottsrelaterade skadorna överbelastningsskador. 

Risken att drabbas av en överbelastningsskada ökar efter två års regelbunden träning. Den 

grupp där överbelastningsskador är vanligast är elitidrottare i åldrarna 20 till och med 29 år. 

Störst frekvens av denna form av idrottsskada finns inom exempelvis långdistanslöpning, 

gymnastik och andra idrotter som innebär en kontinuerlig upprepning av ett och samma 
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moment. Majoriteten av överbelastningsskadorna drabbar nedre extermitet (Peterson & 

Renström, 2003). En överbelastningsskada kan uppstå då en kroppsdel utsätts för mycket 

stress som skadar istället för att förbättra konditionen och muskelstyrkan, och symtomen är 

ofta diffusa (Karlsson, Thomeé, Martinsson & Swärd, 1997).  Det kan ofta försvåra 

diagnostiseringen och behandlingen av överbelastningsskador. Exempel på riskfaktorer är 

anatomiska felställningar, obalanserad muskulatur, felaktig teknik och träning på ogynnsamt 

underlag (Peterson & Renström, 2003). 

1.1.1 Idrottsskador bland unga 

Av de skador som unga idrottare sökte vård för i USA var en tredjedel akuta skador och två 

tredjedelar överbelastningsskador (Jayanthi, LaBella, Fischer, Pasulka & Dugas, 2015).  

Under en tioårsperiod i USA sökte framförallt flickor vård för överbelastningsskador medan 

pojkar sökte för akuta skador. I en studie gjord på 2133 barn och ungdomar i åldrarna 5-17 år 

som sökt vård i USA, drabbades över hälften av deltagarna av någon form av 

överbelastningsskada. Gemensamt för både pojkar och flickor var att överbelastningsskador i 

nedre extermitet var mest förekommande, följt av skador i övre extermitet, ryggraden samt 

höft- och bäckenregionen (Stracciolini et al., 2015). Den vanligaste skadan för både flickor 

och pojkar var knäskador där patellofemoral knäsmärta var den vanligaste. Ungdomar över 

14 år hade högre skadefrekvens än yngre. Det verkade inte spela någon roll hur ungdomarna 

växer, utan riskfaktorer identifierades som hög total fysisk aktivitet (Jayanthi et al., 2015), 

högintensiv träning samt för tidig återgång till idrott efter skada (Huxley, O´Connor & 

Healey, 2014) och tidig specialisering på endast en sport (Jayanthi et al., 2015; Malina, 

2010).  

1.1.2 Skador bland friidrottare 

Internationellt löper elitfriidrottare en medelhög till hög risk att drabbas av skador, jämfört 

med andra elitidrottare (Edouard & Alonso, 2013). I en studie av totalt 321 svenska 

friidrottare, på både ungdoms- och elitnivå, drabbades 42,8 % av någon form av skada under 

ett år. Skadorna förekom främst i nedre extermitet, där knä och underben var 

överrepresenterade (Jacobsson et al., 2012). Kvinnliga friidrottare löper en större risk att 

drabbas av främre korsbandsskada, knäinstabilitet, främre knäsmärta och stressfraktur 

jämfört med manliga friidrottare (Hilibrand et al., 2015). Andra vanliga skador inom 

friidrotten, hos både pojkar och flickor, är stukningar av ligament, tendiniter, stressfrakturer, 

sträckningar och muskelinflammationer (Zemper, 2005; Huxley et al. 2014). Mellan år 1991-

2008 behandlades cirka 160 000 friidrottande barn och ungdomar i USA för någon form av 

skada. I genomsnitt motsvarar det ungefär 9 000 skador om året, och dessutom hade antalet 

skadade ökat med en tredjedel år 2008 jämfört med år 1991. Lika många flickor som pojkar 

skadades. Medelåldern för när de flesta skadade sig var 14,5 år. Den största andelen skadade 

var i åldrarna 15-18 år (Reid, Nelson, Roberts & McKenzie, 2012). Hälften av skadorna hos 

australiensiska friidrottsungdomar mellan 13-17 år var vrist och fotledsskador följt av ben-, 

bål- och knäskador och skador i övre extermitet (Huxley et al. 2014).   
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1.2 Friidrotten i Sverige 

Friidrott består av flera grenar i kategorierna hopp, kast och löpning samt mångkamp. 

Hoppgrenarna är höjdhopp, stavhopp, längdhopp och tresteg. Till kastgrenarna räknas 

spjutkastning, kulstötning, diskuskastning och släggkastning (Svenska friidrottsförbundet 

[SFIF], 2015a). Löpgrenarna går från sprint, det vill säga distanser upp till och med 400 

meter, medeldistans, det vill säga 800 meter upp till en engelsk mile samt långdistanslöpning 

från 2000 meter och längre. Till löpgrenarna räknas även häck- och hinderlöpning. 

Mångkamp utomhus består av tio grenar för män och sju grenar för kvinnor. För 

ungdomsfriidrotten gäller samma grenprogram som för vuxna friidrottare, men grenarna är 

anpassade efter ungdomarnas förmåga (SFIF, 2015b). Sprint- och löpsträckor är kortare, 

häckarna är lägre, kastredskapen lättare (SFIF, 2015c, 2015d) och mångkampen består av 

färre grenar (SFIF, 2015e). Det sker en successiv nivåökning med ungdomarnas ålder tills 

dess att grenarna är utformade på samma sätt som för vuxna. Ett exempel på en anpassning 

är att sprintdistansen 100 meter blir 60 meter för pojkar och flickor till och med 13 års ålder 

(SFIF, 2015c, 2015d). 

Den svenska friidrotten styrs av tre olika instanser: Internationella Friidrottsförbundet - 

International Associaton of Athletics Federations (IAAF), Europeiska friidrottsförbundet - 

European Athletics Association (EAA) och Svenska Friidrottsförbundet (SFIF, 2015f). IAAF 

bildades år 1912 och är den högsta instansen inom friidrott. Svenska friidrottsförbundet är 

den instans som representerar Sverige i europeiska och internationella 

friidrottssammanhang och består av ungefär 1000 friidrottsföreningar fördelade på 23 

stycken distriktsförbund. Dessa distriktsförbund delas i vissa sammanhang in i Norrlands 

region, Svealands region och Götalands region. Det finns omkring 10 000 aktiva friidrottare i 

Sverige idag. Av dem är majoriteten ungdomar (SFIF, 2015f).  

1.2.1 Utbildningar för friidrottstränare 

Friidrottsförbundet arrangerar varje år utbildningar för de friidrottstränare som finns i 

landets klubbar. Det finns tre olika utbildningar (SFIF, 2015g). Den första kursen riktar sig 

till tränare för 7-10 åringar. Kursen ger en kort introduktion till bland annat barns 

utveckling, ledarskap, friidrottens grenar samt gymnastik- och styrkeövningar (SFIF, 2015h). 

Kurssteget “Ungdomstränare steg 1” riktar sig till tränare för 10-14 åringar. Den består av tre 

olika kurser och syftar främst till hur tränare för ungdomar före puberteten ska lägga upp sin 

träning. Fokus ligger på en varierad, bred och allmän koordinationsträning och ger chans till 

nätverksbyggande mellan olika idrotter (SFIF, 2015i). Det sista steget i 

friidrottstränarutbildningen för barn och ungdomar heter “Ungdomstränarutbildning 14-17 

år” och har som förkunskap att tränaren genomgått det tidigare kurssteget. Kursen 

innehåller fem teoretiska och fyra praktiska teman plus en valfri grengrupp (medel-

/långdistanslöpning, hopp, kast samt sprint/häck). De teoretiska temana handlar bland 

annat om ledarskap, träningslära, idrottsskador och kost. Det är först här som idrottsskador 

tas upp i utbildningen. Praktiska teman handlar exempelvis om löpkoordination, 

styrketräning och hoppstyrka (SFIF, 2015j).  
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1.3 Skadeförebyggande åtgärder 

Skadeförebyggande åtgärder består av en mängd olika faktorer såsom träning av den fysiska 

och psykiska nivån, träningsutrustning, återhämtning, rätt sorts träning, hantering av 

träningsvärk samt hur träning i extrem värme eller kyla ska utövas (International Association 

of Athleteics Federations [IAAF], 2015). Även riskanalys ingår i skadeförebyggande åtgärder. 

Vid en sådan kartläggs perioder av säsongen då skaderisken är förhöjd, exempelvis vid byte 

av underlag eller träningsform (Bahr, 2004). Allt fler studier utförs inom skadeförebyggande 

åtgärder. Av de 139 studerade studierna av McBain med flera (2011) var det vanligast att 

studera stabiliserande utrustning och träning. Flest studier berörde handboll och amerikansk 

fotboll, men även sporter som cykling, fotboll och simning. Inga studier kring idrotter som 

dans, fäktning, tennis och badminton presenterades. Den skadeförebyggande träningen 

bestod i de 139 studierna ofta av balans-, koordinations- och styrketräning (McBain et al., 

2011). Det är bland annat något som tillsammans med kondition, balans samt ledflexibilitet 

kan maximera chansen för ett säkert friidrottsutövande. Skadeförebyggande 

träningsprogram definieras som olika uppvärmningsprogram genom proprioceptiv och 

neuromuskulär träning. Programmen syftar till att förbättra ledstabilitet samt att utveckla 

skyddsreflexer och ledkänsel (IAAF, 2015).  

1.3.1 Studerade effekter av skadeförebyggande träning 

Genom att använda skadeförebyggande träning kan risken för att drabbas av skador i knä och 

underben minskas med 46 %. Dock minskas inte risken för skador i höft. Plyometrisk träning 

har visat sig vara effektivare än balansträning för undvikande av skador i nedre extermitet 

(Rössler et al., 2014). I en studie av kvinnliga fotbollsspelare i norska klubbar minskade 

risken för att drabbas av skador överlag, överbelastningsskador och svåra skador vid 

användande av skadeförebyggande träning. Dock minskade inte risken signifikant för skador 

under match och träning, knäskador och akuta skador (Soligard et al., 2008). En studie av 

fotbolls- och basketspelande tjejer i USA visade att neuromuskulära uppvärmningsprogram 

minskar risken för överbelastningsskador med 65 %, akuta skador utan kontakt med 56 % 

och 66 % för vristskador utan kontakt. Alla de som drabbades av nedre exteremitetsskador 

som krävde operation tillhörde kontrollgruppen (LaBella et al., 2011). Skadeförebyggande 

träning har även visat effekt bland brittiska militärer då risken för korsbandsskada 

minskades med 75 % (Coppack, Etherington & Wills, 2011). Även norska ungdomar som 

spelar handboll minskade sina skador i både nedre och övre extermitet vid användande av 

skadeförebyggande träning (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme & Bahr, 2005). Den 

skadeförebyggande träningen visade sig ha samma effekt oavsett när under året den 

genomfördes. Det är också viktigt att den skadeförebyggande träningen varieras efter 

individens förmåga, eftersom elitidrottare inte får ut samma effekt av samma 

träningsprogram som icke-elitidrottare, något som tros bero på takeffekt. Flickor har visat sig 

svara bättre på skadeförebyggande träning än pojkar, något som dock kan förklaras av lågt 

deltagande av pojkar i studien. Det finns få studier som undersöker effekt av 

skadeförebyggande träning på barn under 12 år (Rössler et al., 2014).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soligard%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myklebust%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engebretsen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holme%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahr%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15699058
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1.3.2 Svenska friidrottsförbundets arbete med skadeförebyggande träning 

För att öka användandet av skadeförebyggande träning inom den svenska friidrotten kan en 

modell användas där problemet formuleras. Därefter hittas lösningar på problemet och en 

säkerhetspolicy för problemet formuleras (Dahlström, Jacobsson & Timpka, 2014). På 

Svenska Friidrottsförbundets hemsida finns en modell för hur arbetet med skadeförbyggande 

träning bör utföras. Det första steget i modellen är att göra en kartläggning av hur 

omfattande ett visst problem är samt vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom problemet. 

Utifrån det kan skadeförebyggande träning införas. Därefter ska resultatet utvärderas genom 

att återigen kartlägga omfattningen av det aktuella problemet (SFIF, 2015k).  

Svenska friidrottsförbundet och Folksam har tillsammans utvecklat SkadeFri 2.0, i syfte att 

genom en ökad förståelse och kunskap minska antalet överbelastningsskador hos 

friidrottande barn och ungdomar. Projektet är en vidareutveckling av SkadeFri 1.0, en studie 

av Linköpings Universitet och Svenska Friidrottsförbundet (SFIF, 2015k), där frekvensen av 

överbelastningsskador hos friidrottande ungdomar studerades (Jacobsson et al., 2012). 

Genom SkadeFri 2.0 ska förståelsen kring orsaker och faktorer för skador öka. Det ska dels 

ske genom att anordna fler tränarseminarium och arbeta fram fler skadeförebyggande 

träningsprogram, men också genom kompetensökning hos kursledare och tränarutbildare. 

Arbetet innefattar också kartläggning av tränarnas erfarenheter och kompetens inom 

skadeförebyggande träning. Arbetet planerades att genomföras under år 2014 och år 2015 

(SFIF, 2015k).  

1.4 Tränarens roll i det skadeförebyggande arbetet 

Idrotten är den största sektorn i Sverige där vuxna arbetar ideellt (Olsson, 2007). Tränarens 

position och expertbefogenhet är faktorer som gör att den enskilde idrottaren följer dennes 

råd (Rylander, 2014). Tränaren har därmed stor makt kring att den skadeförebyggande 

träningen tillämpas. I en studie av flickor inom fotbollen ansåg både de aktiva och tränarna 

att det var fotbollstränaren som hade ansvar för den skadeförebyggande träningen. De aktiva 

och tränaren delade synen på att idrottsskador går att förebygga. Den största riskfaktorn var 

enligt dem en dålig uppvärmning (McKay, Steffen, Romiti, Finch & Emery, 2014). Norcross, 

Johnson, Bovbjerg, Koester & Hoffman (2015) har studerat fotboll- och baskettränares 

uppfattningar om skadeförebyggande träning. Alla de deltagande tränarna såg 

skadeförebyggande träning som något viktigt, och nästintill alla ansåg att skador i nedre 

extermitet kan ha en negativ påverkan på utförandet av spelandet och på resultatet i slutet av 

säsongen. Trots det uppfattade mindre än hälften av tränarna skador i nedre extremitet som 

ett problem. Uppfattningen hade ingen koppling till om tränarna tillämpade 

skadeförebyggande träning eller inte. Tränarna ansåg också att både aktiva och ledare bör ha 

kunskap om skadeförebyggande träning, och de allra flesta kunde tänka sig att implementera 

skadeförebyggande träningsprogram under förutsättning att de visat sig ha god 

skadeförebyggande effekt och dessutom ökar prestationsförmågan hos de aktiva (Norcross et 

al., 2015). I en studie av Orr et al., (2013) jämfördes uppfattningar kring knäskador och 

skadeförebyggande träning hos spelare, yrkesverksamma tränare och ideella tränare inom 

flickfotboll. Där framkom att de ideella tränarna ofta visste att skador kan förebyggas genom 
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träning, och att de hade en uppfattning om hur sådan träning kan se ut. Dock upplevde de att 

de inte fått tillräcklig information, och att den informationen de fått framförallt kommit från 

fysioterapeuter och annan hälsopersonal. De yrkesverksamma tränarna ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap. 

1.4.1 Faktorer som påverkar tränaren 

Tränarnas medvetenhet och attityder kring skadeförebyggande träning är bidragande 

faktorer till huruvida den enskilda tränaren använder sig av skadeförebyggande träning eller 

inte (Norcross et al., 2015). Det är därför viktigt att förstå tränarnas uppfattningar och 

beteende kring detta för att den skadeförebyggande träningen ska användas (McGuine, 

Hetzel, Pennuto & Brooks, 2013). Uppfattningar definieras som hur den enskilde individen 

betraktar och bedömer något (Nationalencyklopedin, 2016). Att använda sig av 

skadeförebyggande träning är ett beteende, då ett beteende är något vi gör, tänker och känner 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Enligt Banduras (1986) socialkognitiva teori påverkas beteendet 

av individ- och omgivningsfaktorer. Teorin bygger på att en individs beteende i en viss 

situation drivs av bland annat konsekvenser som det aktuella beteendet kan medföra, vilket 

kallas för resultatförväntningar. I den social kognitiva teorin förekommer ett antal viktiga 

begrepp, till exempel social inlärning och självreglering. Social inlärning innebär att 

individen lär sig genom observation, modellinlärning samt undervisning. Självreglering 

innebär att kontrollera sig själv genom bland annat självmonitorering. Det innebär att själv 

observera och analysera sitt eget beteende i en viss situation (Bandura, 1986).  

Tränarens beteende kan således påverkas av exempelvis kostnader, otillräcklig utbildning, 

brist på tekniskt stöd, tid och medvetenhet samt negativa attityder gentemot 

skadeförebyggande träning. Dessa faktorer har också visat sig vara hinder för att 

fotbollstränare och baskettränare i USA ska använda sig av skadeförebyggande träning 

(McGuine et al., 2013; Norcross et al., 2015). Ett annat hinder för införande kan vara att 

tränarna inte anser sig ha kunskapen som krävs för att utforma övningar utifrån ett 

skadeförebyggande träningsprogram (Saunders et al., 2010). Andra hinder kan vara att 

tränarna anser att deras aktiva redan utför någon form av träning som kan ingå i ett 

skadeförebyggande träningsprogram eller att de aktiva inte vill utföra sådan form av träning. 

(Norcross et al. 2015). Faktorer som verkar öka intentionen för baskettränare att använda sig 

av skadeförebyggande träning är korta träningsprogram och ett engagerat förbund. Även 

ökad tillgång till information genom exempelvis handböcker och internetsidor är 

underlättande faktorer som framkommer i Saunders et al. (2010) studie utförd på 

baskettränare. Dock tycks inte enbart utbildning räcka (McGuine et al., 2013).  

1.5 Problemformulering 

Idrott är en del av vardagen för vissa, och i samband med det förekommer ofta så kallade 

idrottsskador.  Det har visat sig att genom att använda skadeförebyggande träningsprogram 

kan idrottsskadorna minskas hos idrottsutövarna. Under ett år skadades drygt 40 % av de 

deltagande svenska friidrottarna, både ungdomar och elit. Medelåldern för när amerikanska 
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friidrottsungdomar skadas är vid 14,5 års ålder. Majoriteten av de svenska friidrottarna är 

ungdomar, vilket gör att skadeförebyggande träning i den här åldersgruppen kan minska 

risken för skador i en stor målgrupp. Tränaren kan påverka hur och vad de aktiva 

ungdomarna tränar, vilket gör att beteendet att använda skadeförebyggande träning i hög 

grad påverkas av tränarens uppfattningar om den formen av träning. Uppfattningarna 

påverkas sedan av både olika individ- och omgivningsfaktorer. Tidsbrist och kostnader är 

exempel som fotbolls- och baskettränare har uppfattat som hinder för användande. Studier 

kring friidrottstränares uppfattningar om skadeförebyggande träning skulle kunna svara på 

vilka faktorer som de uppfattar som viktiga för användande av detta, varför studier behövs. 

     

2 SYFTE 

Syftet är att, utifrån socialkognitiv teori, undersöka uppfattningar kring skadeförebyggande 

träning hos friidrottstränare för ungdomar i åldrarna 12-17 år. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studiens design är en deskriptiv kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. En 

kvalitativ ansats stämmer väl överens med arbetets syfte då det ämnar betrakta hur individen 

tolkar och formar sin verklighet snarare än att undersöka en objektiv verklighet som fallet är 

vid kvantitativa studier. En induktiv ansats passade bra eftersom författarna inte ville bevisa 

en hypotes utan snarare kunna utforma en eventuell hypotes med hjälp av studien (Backman, 

1998).   

3.2 Urval 

Fyra deltagare rekryterades från två olika län, en var kvinna och tre var män. Deltagarna var 

ideella tränare i huvudklubbar i två stora städer. Då urvalet gjordes dels genom personliga 

kontakter, tips från de tillfrågade tränarna och genom olika friidrottsföreningars hemsidor 

gjordes en kombination mellan ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. De deltagande 

tränarna hade varit aktiva som tränare i allt från 1,5 år till omkring 10 år. De var tränare för 

olika grupper inom åldersspannet 12-17 år, till exempel 13-14 år. Alla tränare hade genomgått 
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grundutbildning genom Svenska Friidrottsförbundet, men hade gått olika många steg i 

utbildningen efter detta. Under intervjuerna kom det fram att en av deltagarna var utbildad 

sjukgymnast, information om de övrigas yrken framkom inte. De hade alla tidigare 

erfarenheter av idrott, antingen i form av friidrott eller annan idrott.      

3.2.1 Inklusionskriterier 

Intervjupersonerna var friidrottstränare för åldersgruppen 12-17 år. Åldersgruppen valdes för 

att majoriteten av de svenska friidrottarna är ungdomar, och då medelåldern för att drabbas 

av skador för amerikanska friidrottsungdomar var 14,5 år.  Kriterierna var att tränarna skulle 

vara svensktalande och över 18 år. Dessa kriterier valdes för att underlätta för studiens 

genomförande. 

3.3 Rekrytering 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades friidrottstränare via e-post, där 

informationsbrevet bifogades, se bilaga A. E-postadresserna hämtades dels genom olika 

friidrottsföreningars hemsidor, personliga kontakter och via tips från tillfrågade tränare. Vid 

intresse skulle tränarna bekräfta sitt deltagande i studien via e-post eller telefon inom en 

vecka. Vid några tillfällen skickades ett e-postmeddelande ut i slutet av svarsperioden med en 

påminnelse om hur tränarna skulle gå till väga om de ville vara med i studien. I meddelandet 

bifogades informationsbrevet igen. Vid uteblivet svar efter svarperiodens slut tolkades det 

som att tränaren valt att avstå från deltagande i studien. Då fyra tränarna bekräftat sitt 

deltagande i studien fortsatte processen för att rekrytera två deltagare till. Dock inkom inga 

svar och på grund av tidsbristen beslutades att fyra deltagare var tillräckligt.    

3.4 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom intervjuer med de fyra deltagande tränarna. Intervjuerna bestod av 

fem stycken semistrukturella frågor och följdfrågor som berörde tränarens syn på 

skadeförebyggande träning, se bilaga B. Frågorna berörde hur omgivningen och individen 

själv påverkade beteendet att använda skadeförebyggande träning. Intervjuguiden var 

utformad efter den ekologiska systemteorin (Bronfenbrenner, 1979). Under dataanalysen 

byttes teori till socialkognitiv teori. Intervjuguiden bedömdes ändock innefatta de tre 

grundprinciperna i den socialkognitiva teorin (Bandura, 1986). Intervjuerna tog mellan 15-25 

minuter. 

Enskilda intervjuer utfördes av författarna. Genom lottning bestämdes att den ena 

författaren ledde alla intervjuer, medan den andra satt med och hade en kompletterande roll. 

Den första intervjun var en provintervju, men eftersom den gav tillräckligt mycket material 

beslutades det att inte förändra intervjuguiden. Därmed kunde även provintervjun användas 

i studien.  
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Den enskilde tränaren fick välja plats och tid för intervjun för att kunna känna sig så bekväm 

som möjligt. Alla intervjuer genomfördes i respektive klubbs träningslokal. Intervjuerna 

spelades in med diktafon och lagrades därefter på två USB-minnen med kodade namn på 

ljudfilerna. All data raderades därefter från diktafonen. USB-minnena förvarades så att inga 

förutom författarna kunde ta del av materialet. Datainsamlingen utfördes under november 

2015. När examensarbetet är examinerat och godkänt kommer allt insamlat material att 

raderas. 

3.5 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Det inspelade materialet transkriberades en månad efter att intervjuerna genomförts 

och delades lika mellan författarna för att spara tid (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Vid 

transkriberingen bortsågs hummanden från författarna för att de transkriberade svaren 

skulle bli så enhetliga som möjligt, då hummanden ofta förekom som uppmuntring och då 

ofta mitt i tränarnas svar. Allt annat såsom tystnad, pauser och det verbala skrevs ned i 

transkriberingen. Det transkriberade materialet förvarades på två USB-minnen. Materialet 

lästes noggrant igenom vid flera tillfällen. De transkriberade intervjuerna fick namn utifrån 

bokstav på varje intervju samt sida. Exempel är att intervju nummer tre och sidan två får 

koden C-2. Meningsbärande enheter som svarade på syftet letades sedan upp i varje intervju. 

Dessa kondenserades sedan och fick därefter en kod. Den manifesta delen av analysen bestod 

av att författarna var för sig tog ut meningsbärande enheter, kondenserade dem och kodade 

dem innan de tillsammans resonerade sig fram till en samsyn, se tabell 1. När all data var 

kodad söktes gemensamt efter underkategorier och kategorier, vilket svarar för den mer 

latenta delen av analysen. Först sorterades liknande koder för sig och delades sedan in i 

kategorier och underkategorier. Då analysprocessen återigen gicks igenom bedömdes den 

som bristfällig och alltför deduktiv då indelningen skett enligt systemen i ekologisk 

systemteori. Analysen gjordes därför om av båda författarna. Vissa meningsbärande enheter 

sparades, andra gjordes om och några nya lades till. Några meningsbärande enheter fick nya 

koder. Därefter delades återigen liknande koder för sig och blev preliminära underkategorier. 

Några underkategorier gick att slå ihop till en, därefter sorterades underkategorier som var 

liknande tillsammans och bildade kategorier, den här gången med en helt induktiv ansats. 

För att verifiera analysen diskuterades analysmaterialet, underkategorierna och kategorierna 

tillsammans med en grupp andra studenter och en lektor med stor erfarenhet av kvalitativa 

analyser. Under det tillfället diskuterades svårigheterna med att använda ekologisk 

systemteori i studien. Det ansågs vara svårt att koppla ekologisk systemteori till analysens 

resultat. Därför beslutades det att byta teori till socialkognitiv teori, som bättre stämde 

överens med resultatet av materialet. Då författarna senare såg över kategorierna bildades 

två domäner. Dessa diskuterades med handledaren och andra studenter. Efter det 

omformulerades en av domänerna.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet, till kondenserad mening, till kod 
och sedan till samma underkategori. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori 

Så jag tror det är viktigt… att man 

förkovra sig så mycket som 

möjligt som tränare då. 

Viktigt att förkovra sig. Kunskapstörst Engagemang 

Sen försöka förkovra sig så 

mycket som möjligt, jamen gå på 

utbildningar och titta på youtube 

och kolla och följa andra idrottare 

hur dem tränar och se om man 

kan få några tips och idéer. 

Viktigt att själv försöka 

lära sig så mycket som 

möjligt. 

Jag tycker vi har på nått sätt har 

vi ändå lyckats hyffsat bra i den 

här föreningen nu men jag tror 

för att vi är några som är 

superengagerade. 

Engagemang från 

tränarna ökar chansen 

att skadeförebyggande 

träning används. 

Positiv 

inställning 

Det är ju det, att annat så… 

däremot har ju mer på Facebook 

börjat komma mer 

friidrottstränargrupper som  

många duktiga tränare skriver på 

så man kan ta del av, men det är 

ju också sådär svårt och veta hur 

vet jag att de har rätt? Det går ju 

inte, det är svårt att värdera på 

såna saker. 

Finns 

friidrottstränargrupper 

på sociala medier som 

dock är svåra att 

bedöma kvalitén på. 

Källkritik 

nödvändig 

Den stora fördelen om man har 

det tänket hela tiden. 

En fördel att alltid 

tänka 

skadeförebyggande. 

Medvetenhet 

Våran grupp vi har det i vårat 

tänk hela tiden. 

Tänker 

skadeförebyggande 

3.6 Etiska övervägande  

Denna studie gick inte under lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460. Det beror på att det skrevs för högskolestudier, vilket innebär att ett godkännande 

från en regional etisk kommitté inte behövdes (Görman, 2013). Dock utfördes studien enligt 

Helsingforsdeklarationen för att säkerställa att arbetet utförts under etiskt trygga former, 
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vilket framgår i högskolelagen, och det var högskolans ansvar att se till att detta efterföljdes 

(Görman, 2013). 

För att de tillfrågade tränarna skulle vara informerade om vad studien syftade till skickades 

först information ut via e-post, där informationsbrevet bifogades, se bilaga A. Tränarna 

informerades också om hur författarna fått deras e-postadresser, till exempel via deras 

förenings hemsida. Vid intresse av deltagande fick tränarna kontakta författarna via telefon 

eller e-post. Deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande (CODEX, 2015). 

Vid intervjutillfället visades informationsbrevet för deltagarna samt upprepades muntligt för 

att säkerställa att deltagarna tagit del av informationen. 

Inga personuppgifter framgick i studien då tränarnas identitet doldes genom kodning i 

samband med transkriberingen av intervjuerna (CODEX, 2015). Namnlistan på deltagare, 

det inspelade och transkriberade materialet från intervjuerna sparades på två USB-minnen, 

som förvarades så att ingen förutom författarna kunde ta del av materialet. Materialet 

analyserades sedan för att användas i uppsatsen. All insamlad data kommer att raderas när 

arbetet är slutfört och godkänt. 

Deltagande innebar inte några fysiska risker, då studien enbart bygger på intervjuer. 

Frågorna var utformade så att deltagarnas emotionella tillstånd i största möjliga mån inte 

skulle påverkas. Det förelåg dock en risk att missförstånd skulle uppstå i kommunikationen 

(Fossum, 2013). För att minska risken för detta var intervjufrågorna tydligt utformade och 

följdfrågor ställdes. Det förelåg en risk att deltagarna kunde ge ut namn och personuppgifter 

till personer som inte gett sitt medgivande till deltagande i studien, exempelvis de aktiva 

ungdomarna. För att undvika det ombads tränarna, i informationsbrevet och i samband med 

intervjun, att inte lämna ut sådana uppgifter. 

En eventuell beroendeställning kunde uppstå mellan deltagare och författarna, då deltagarna 

visste att författarna är fysioterapeutstudenter och därmed eventuellt kunde ge svar efter vad 

de trodde är socialt accepterat. Det kan göra att manipulation förekom i intervjuerna 

(Vinthagen, 2013). För att minska denna risk var författarna noga med att deltagarna var 

införstådda med studiens intention, vilket framgick i informationsbrevet och vid 

intervjuerna.   

4 RESULTAT 

Vid analysen av intervjumaterialet identifierades två domäner och fem kategorier, se tabell 2. 

De fem kategorierna presenteras i form av underrubriker under respektive domän. 
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Tabell 2. Tabell över underkategorier, kategorier och deras indelning i domäner. 

Underkategori Kategori Domän 

Stark i hela kroppen 

Skadeförebyggande träning som 

fenomen 

Individuella sätt att betrakta 

och förhålla sig till företeelsen 

Träningsbelastning 

Allsidig uppvärmning 

Lära dem aktiva känna av sina 

kroppar och rörelser 

Stabilitetsträning 

Förväntningar på 

skadeförebyggande träning 

Ansvar 

Inställningar hos tränaren 

För att den skadeförebyggande 

träningen ska bli av måste den 

göras rolig 

Långsiktigt tänkande 

Engagemang 

Anpassning 

Lyssna på sina aktiva 

Tränarna håller olika nivå 

Kommunikation och helhetssyn 

i den närmaste sociala 

omgivningen 

Omständigheter i tränarens 

omvärld 

Brist på kunskap, 

kommunikation och helhetssyn 

i föreningen 

Helhetssyn, kunskap och 

kommunikation underlättar 

användandet  

Brist på tid kan vara ett hinder 

för användning 

Förutsättningar för användande 

hos tränaren och dennes fysiska 

omgivning 

Planerar sällan passen och 

missar då den 

skadeförebyggande träningen 

Vill inte lägga ner ännu mer tid 

För att skadeförebyggande 

träning ska användas måste den 

vara lätt att tillämpa 

Bristande kunskaper hindrar 

Dåligt anpassade lokaler och 

brist på material försvårar 

Kostnader för nytt material 

hindrar 

Tränarnas förväntningar på 

förbundet Kompetensutveckling i 

friidrottstränarkåren Tränarnas önskemål om hur 

informationen ska tillgodoses 
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4.1 Individuella sätt att betrakta och förhålla sig till företeelsen 

4.1.1 Skadeförebyggande träning som fenomen 

Den övergripande uppfattningen om skadeförebyggande träning var hos de deltagande 

tränarna positiv. En tränare funderade dock kring huruvida den skadeförebyggande 

träningen kunde ha en negativ påverkan på ungdomarnas explosivitet, och därmed eventuellt 

kunde verka prestationssänkande. Dock såg de deltagande tränarna skadeförebyggande 

träning som något viktigt. De såg också det som något som dessutom gynnade ungdomarnas 

prestationer, då de ansåg att ungdomar som får förbli skadefria får bättre resultat. Det 

framgår i citaten nedan: 

En lång uppvärmning är ju en del i det. Så att man är verkligen genomvarm, musklerna blöder 

ordentligt så man är färdigtänjd innan man börjar köra. (Intervjuperson A).  

Egentligen vet jag inte om det finns några nackdelar om man ser till vad syftet är. 

(Intervjuperson B). 

I intervjuerna framkom att en allsidig uppvärmning uppfattades som skadeförebyggande. 

Tränarna ansåg att uppvärmningen ska syfta till att öka blodgenomströmningen till 

musklerna och att förbereda kroppen inför träningspasset. Exempel på vad som kan ingå i en 

allsidig uppvärmning var muskeltöjningar samt övningar för smidighet och rörlighet. Att 

kunna hantera sin kropp, det vill säga att ha en god kroppskännedom och kroppskontroll var 

också faktorer som tränarna uppfattade som viktiga, varför de ansåg att även övningar för 

ökad kroppskontroll bör ingå i uppvärmningen. Citatet nedan speglar det: 

Sen är det mycket koordinationsträning för det tror jag är bra för att så att man tränar både 

rörligheten och att hantera kroppen. (Intervjuperson D).  

Tränarna ansåg att ungdomarna måste vara starka i hela kroppen för att klara av de krav som 

friidrotten, med alla dess grenar, ställer på kroppen. För att uppnå det ansåg tränarna att 

ungdomarna skulle träna grundstyrka, funktionell styrketräning och motståndsträning med 

kroppsvikten som belastning. För att undvika överbelastning ansåg tränarna att träningen 

måste varieras med avseende på underlag och form av träning. Ett exempel på hur träningen 

kunde varieras var att träna grundstyrka under lågsäsongen för att sedan träna mer hopp och 

explosiva övningar under tävlingssäsongen. Följande citat speglar vikten av periodisering av 

träningen:  

Det innebär att vi som tränare ändå ska ha kunskaper om att vi inte överbelastar dom. Att vi 

inte alltid hoppar för mycket och att vi inte alltid är på bana för mycket eller att vi tar spikskor 

för mycket och så vidare, att det inte blir för ensidigt. (Intervjuperson B).  
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4.1.2 Inställningar hos tränaren 

Det framkom att för att tränarna ska använda sig av skadeförebyggande träning krävs vissa 

faktorer hos dem själva som individer. Några exempel som framkom var engagemang och 

medvetenhet kring skadeförebyggande träning, samt att hela tiden vilja ta del av ny kunskap 

inom området. Kunskapssökande kunde till exempel ske både genom att ta del av andra 

tränares kunskaper och att själv leta efter nya rön och riktlinjer. De beskrev också att det var 

viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt till den information de fick, vilket de ibland 

uppfattade som svårt, då de inte visste hur den tillgängliga informationen skulle värderas. En 

annan viktig individfaktor hos tränarna var att det var upp till dem själva att ansvara för 

tillämpningen av den skadeförebyggande träningen, och de måste således ha ett egenintresse 

i att utföra denna form av träning. Det kan läsas om i följande citat:  

Det är ju upp till oss själva. Antingen skiter vi i det och har bara elittänkande eller så har vi det 

inte. (Intervjuperson B). 

Tränarna uppfattade att deras fokus ska ligga på varje enskild aktiv ungdom och att tränaren 

då måste ha en förmåga att anpassa träningen efter såväl ålder som individen. För att det ska 

fungera i praktiken måste tränaren vara lyhörd och öppen för åsikter från ungdomarna. Att 

lägga upp träningen utifrån en kartläggning av exempelvis hur många hopp varje enskild 

ungdom utför under en vecka var ett exempel på hur träningen skulle kunna individanpassas. 

Tränarna framhävde dock också vikten av att undvika för stort resultatfokus i upplägget av 

ungdomarnas träning. Konsekvenstänkande belystes som en viktig faktor hos tränarna själva 

som individer. Det framgår i följande citat:     

Att vi förstår att det ger en konsekvens längre bort och att man kanske måste gör det för att 

man vet, det kanske inte är problem nu men det kan bli.  (Intervjuperson D). 

De deltagande tränarna uppfattade att ungdomarna ofta tyckte att den skadeförebyggande 

träningen var tråkig, och att de hellre ville träna grenspecifik träning. Det gjorde att tränarna 

ibland drog sig för att tillämpa skadeförebyggande träning. För att ungdomarna skulle vilja 

utöva skadeförebyggande träning uppfattade tränarna att den måste göras roligare och mer 

stimulerande. Det kunde göras genom olika former av lekar och tävlingar, där ungdomarna 

lurades att träna funktionell träning utan vikter. Följande citat speglar ovanstående faktorer: 

När man ska träna barnen måste det vara roligt också. (Intervjuperson D).  

4.2 Omständigheter i tränarens omvärld 

4.2.1 Kommunikation och helhetssyn i den närmaste sociala omgivningen 

Det framgick att tränarna uppfattade olika faktorer i friidrottsföreningen som skulle kunna 

underlätta deras arbete med skadeförebyggande träning. Exempel på sådana faktorer kan 
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vara om det fanns en helhetssyn och röd tråd kring skadeförebyggande arbete i föreningen. 

De uppfattade också att en kontinuerlig dialog mellan alla tränare i föreningen skulle bidra 

till ett ökat kunskapsutbyte och därmed öka användandet av skadeförebyggande träning. 

Bristande kommunikation sågs som en faktor som försvårade arbetet. Ovanstående faktorer 

speglas i följande citat: 

Jag tror ju att har man en dialog om det i klubben på ett annat sätt så är det ju klart att man 

skulle påverkas, absolut, finns det en kontinuerlig dialog så får man ju influenser därifrån. Nu 

är det väl kanske inte så mycket dialog här vad jag har uppfattat i alla fall, varken åt det 

positiva eller negativa. Det pratas inte så mycket om det. (Intervjuperson C).  

Faktorer som tränarna upplevde som försvårande för användandet var att det saknades en 

helhetssyn i föreningen för att ett adekvat arbete med skadeförebyggande träning skulle 

kunna tillämpas. De upplevde också att det överlag fanns för lite kunskap om 

skadeförebyggande träning i föreningen. Huruvida tränarna valde att ta till sig tips från 

andra tränare kunde ibland bero på nivå av kompetens och tidigare erfarenheter hos de 

andra tränarna, vilket framgår i följande citat: 

Men det är nog det att jag väljer att inte lyssna på vissa för att de inte har samma bakgrund 

som jag har. Så är det. (Intervjuperson D). 

4.2.2 Förutsättningar för användande hos tränaren och dennes fysiska omgivning 

Tränarna uppfattade att det fanns för få träningstillfällen per vecka för att kunna tillämpa 

skadeförebyggande träning, då det i så fall skulle ta för mycket tid av den mer grenspecifika 

träningen. I de fall där det var få tränare i gruppen upplevde de det som ett hinder, eftersom 

det ökade arbetsbelastningen på de tillgängliga tränarna. De deltagande tränarna upplevde 

att skadeförebyggande träning var ett tidskrävande arbete och att de inte hade den tid som 

krävdes för att kunna lägga upp passen så att den skadeförebyggande träningen 

inkluderades. Dessutom var de ideella tränare och därför ville de ogärna lägga ner ännu mer 

tid från deras fritid på tränarrollen. Det kan läsas om i följande citat:  

Jag menar det här med tid, jag tjatar om det. Dom flesta tränare sitter ju i samma sits, man ska 

kombinera, alla gör ju det i princip på frivilliga basis, så man ska kombinera jobb och annat. 

(Intervjuperson C). 

I och med att tränarna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid till att tillämpa 

skadeförebyggande träning planerades deras pass ofta på rutin och utifrån gamla mönster. 

Det gjorde att den skadeförebyggande träningen ofta bortprioriterades. Därför uppfattade 

tränarna att det skulle vara fördelaktigt om den skadeförebyggande träningen var lätt och 

smidig att tillämpa, så att mer tidskrävande planering inte skulle behövas, vilket framgår i 

citatet nedan:  

Egentligen inte, om man kan väva in det i den vanliga träningen som en del av 

uppvärmningen, nedjogg eller någonting sånt. (Intervjuperson C). 
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Tränarna delade uppfattningen om att enbart tidigare erfarenhet av skadeförebyggande 

träning inte är tillräckligt för att den här formen av träning ska kunna tillämpas. De ansåg att 

det var viktigt att ha relevant kunskap inom området, men att det inte heller var avgörande 

för om skadeförebyggande träning tillämpades eller inte. Ett exempel på det är en av 

tränarna som hade fått ett träningsprogram med skadeförebyggande övningar av en 

fysioterapeut, men som trots det inte hade tillämpat de övningarna i sin ordinarie träning. 

Bristande kunskaper i vad skadeförebyggande träning är och hur det används upplevdes dock 

som hinder. Tränarna såg ibland skadeförebyggande träning som speciellt utformade 

program som de inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskap om. De tyckte också att det var 

svårt med upplägg och dosering av övningarna, något som framgår i citatet nedan:  

Vi har ju diskussionen, men det är ju sen, hur mycket ska man köra och vad ska man köra. Där 

är jag inte riktigt framme än. (Intervjuperson D). 

Det framgick att då friidrottsarenor ofta endast är anpassade till grenspecifik 

friidrottsträning uppfattade tränarna att det var svårt att genomföra skadeförebyggande 

träning. Uppfattningen gällde främst för träning inomhus. Att det dessutom ofta var flera 

grupper som tränade samtidigt gjorde att det blev trångt i de få delar av lokalen där det skulle 

kunna gå att utöva skadeförebyggande träning. De ansåg också att de inte hade tillräckligt 

med nödvändigt material och att det skulle vara dyrt att köpa in den mängd material som 

skulle behövas. En lokal som är mer gymnastiksalliknande ansågs kunna underlätta arbetet 

då möjligheterna skulle bli större. Det framgår i följande citat: 

Det hade varit bra om man hade haft en gymnastiksal, till exempel. För då tror jag man kan 

göra mycket mer sån, andra gymnastikövningar. (Intervjuperson D). 

4.2.3 Kompetensutveckling av friidrottstränarkåren 

Det framkom att tränarna önskade fler kurser och mer utbildning med fokus på 

skadeförebyggande träning via Svenska Friidrottsförbundet, då de upplevde informationen 

kring ämnet som bristande. Genom mer utbildning inom området upplevde tränarna att 

deras kompetens gällande skadeförebyggande träning skulle kunna breddas. De uppfattade 

också att om förbundet gav ut exempelvis handböcker, riktlinjer och vetenskapliga studier 

skulle information om skadeförebyggande träning kunna nå ut till tränarna i de olika 

föreningarna.  För att tillgodose sig informationen framkom det att tränarna önskade att 

informationen skulle vara lättillgänglig. Det speglas i citatet nedan: 

Men det skulle kunna vara mer information. Att man skickar ut till föreningar och tränare kan 

jag tycka. Det skulle kunna komma en gång i månaden, en gång i kvartalet eller någonting. 

(Intervjuperson A). 



 

17 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Genom det insamlade materialet från de fyra intervjuerna besvarades studiens syfte. Syftet 

var att, utifrån socialkognitiv teori, undersöka vilka uppfattningar kring skadeförebyggande 

träning som friidrottstränare för ungdomar i åldrarna 12-17 år har. Intervjupersonerna 

beskrev olika faktorer som påverkade deras beteende kring skadeförebyggande träning på 

både individ- och omgivningsnivå. Det kan kopplas till den socialkognitiva teorin, vilken 

beskriver hur ett beteende påverkas av individ- och omgivningsfaktorer (Bandura, 1986).  

Skadeförebyggande träning som beteende ansågs vara uppvärmningsprogram som innehåller 

balans-, koordinations- och styrkeövningar. Att träna varierat var annat som deltagarna i 

studien uppfattade som skadeförebyggande. Något som också uppkom var vikten att undvika 

överbelastning. Detta tyder på att tränarna hade en bra uppfattning om vad 

skadeförebyggande träning innebär, eftersom det stämmer väl överens med det om finns att 

hitta i litteraturen (IAAF, 2015; Soligard et al., 2008; Rössler et al., 2014; Stracciolini et al., 

2015). Skadeförebyggande träning var något som ansågs viktigt för friidrotten då idrotten 

ställer höga krav på ungdomarnas fysiska status. Uppfattningen var att utan den fysik som 

krävs blir ungdomarna skadade. Med utgång av detta var tränarna positiva till att använda 

skadeförebyggande träning. De trodde att användningen skulle kunna leda till större 

framgångar då ungdomarna undviker skador. Denna uppfattning delade de med basket- och 

fotbollstränare i USA (Norcross et al. 2015). En tränare funderade dock om statisk 

styrketräning som en del av den skadeförebyggande träningen skulle verka 

prestationssänkande. Inom socialkognitiv teori är resultatförväntningar (Bandura, 1986) ett 

begrepp som i detta sammanhang kan appliceras på tränarnas positiva tro på 

skadeförebyggande tränings konsekvenser. Tränarnas positiva resultatförväntningar borde 

påverka beteendet i positiv riktning. Den negativa resultatförväntningen som en tränare har 

påverkar beteendet i negativ riktning. De positiva resultatförväntningarna som var 

övervägande verkar dock inte räcka, eftersom tränarna beskriver olika faktorer i omgivningen 

och den enskildes liv som påverkar förutsättningarna för att använda skadeförebyggande 

träning.  

För att ett beteende ska tillämpas krävs det vissa individfaktorer hos den enskilda individen 

för att påverka beteendet i en positiv riktning (Bandura, 1986). I det här sammanhanget kan 

sådana faktorer exempelvis vara medvetenhet om att använda skadeförebyggande träning 

och en positiv inställning till sådan träning. Den sistnämnda faktorn nämndes också som 

viktig i studien av Norcross med flera (2015). Det ansågs nämligen vara upp till varje enskild 

tränare att ansvara för att den skadeförebyggande träningen tillämpas, något som 

uppfattades både av de deltagande tränarna och av fotbollstränarna i McKay med fleras 

(2014) studie. Därmed kan ansvarskänslan hos tränarna troligen vara en starkt påverkande 

faktor. Det ansågs även vara viktigt att tränaren lyssnar på sina aktivas åsikter. En 

självmonitorerande förmåga (Bandura, 1986) hos ungdomarna skulle kunna underlätta 

detta. Den egna individen får då möjlighet att själv analysera, observera och hitta mönster i 
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sitt beteende (Bandura, 1986). Det skulle kunna leda till att de aktiva ungdomarna kommer 

med relevanta åsikter till tränaren. Dock var det här inte något som tydligt framkom i 

intervjuerna. 

Kunskap kan antas också vara en viktig individfaktor (Norcross et al., 2015), då det eventuellt 

kan öka troligheten att skadeförebyggande träning tillämpas. Insikten om vad 

skadeförebyggande träning är tycks finnas bland såväl de deltagande tränarna som de ideella 

fotbollstränarna i studien av Orr med flera (2013). Med upplevd otillräcklig kunskap inom 

området kan det uppfattas som svårt att lägga upp och dosera skadeförebyggande träning 

(Saunders et al., 2010). Både de deltagande tränarna och de ideella tränarna i studien av Orr 

med flera (2013) upplever att de inte fått tillräckligt med information om skadeförebyggande 

träning.  Det kan leda till uppfattningar om att skadeförebyggande träning är specifika och 

speciellt utformade program. Att kunna värdera tillgänglig information med ett källkritiskt 

förhållningssätt tycks vara nödvändigt, då det troligtvis kan minska risken för att ta del av 

felaktig eller missvisande information i sökandet efter ny kunskap (Thurén, 2005).  

En annan viktig individfaktor är att tränaren bör ha ett konsekvenstänkande för att kunna 

bortse från alltför stort resultatfokus och istället kunna individanpassa träningen. Detta 

eftersom allsidig träning kan tänkas minska risken för överbelastningsskador, en uppfattning 

som tränarna delar med vad som framkom i studien av Malina (2010). Kartläggning kan 

antas vara ett bra hjälpmedel i individanpassningen, då det enligt Svenska 

Friidrottsförbundet (2015k) kan ge viktig information kring hur omfattande ett specifikt 

problem är. Ett exempel på ett moment som tränarna ansåg skulle kunna kartläggas är 

antalet hopp varje aktiv ungdom utför per vecka. Resultatet av kartläggningen kan eventuellt 

vara en indikator för om det är aktuellt att göra en riskanalys, något som kan vara en viktig 

del i skadeförebyggande arbete (Bahr, 2004). Kartläggningen och riskanalysen kan 

tillsammans antas belysa viktiga faktorer som kan vara fördelaktiga att ta hänsyn till vid 

individanpassningen av träningen. Då ökar troligen chanserna att få ut önskad effekt av den 

skadeförebyggande träningen (Rössler et al., 2014) och troligtvis också att den blir av.  

Faktorer i omgivningen (Bandura, 1986) är något som inverkar på friidrottstränarnas 

beteende kring skadeförebyggande träning för deras ungdomar. Det finns både faktorer som 

underlättar och försvårar. En viktig faktor som beskrevs som ett hinder var bristen på tid att 

planera passen och att få in skadeförebyggande träning tillsammans med den övriga 

träningen. Uppfattningen att tid är ett hinder är något som deltagarna i studien delar med 

basket- och fotbollstränare i USA (Norcross et al., 2015; McGuine et al., 2013). Tidsbristen 

kan eventuellt bero på att tränarrollen är ideell och att tränarna därmed, enligt Olsson (2007) 

får ta den tid som blir över från deras vardagliga liv. En följd av tidsbristen beskrevs som att 

tränarna planerade passen på rutin och att den skadeförebyggande träningen ibland 

prioriterades bort. Det kan antas vara ett bra exempel på hur omgivningsfaktorer påverkar 

beteendet (Bandura, 1986). 

Andra negativt påverkande faktorer i omgivningen ansågs vara otillräckligt material och 

dåligt anpassad lokal. Om det fanns goda förutsättningar i lokalen och lämpligt material 

skulle implementeringen kunna ske lättare, en uppfattning som både tränarna och basket- 

och fotbollstränare hade (Norcross et al., 2015). Dock finns det en kostnad för nytt material 

och bra lokaler. Det är inte självklart att den ekonomin finns och var något som 
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intervjupersonerna såväl som basket- och fotbollstränarna i USA såg som ett hinder 

(Norcross et al., 2015). På grund av detta borde skadeförebyggande träningsprogram som 

inte behöver något material och är lätta att använda vara något som gynnar användningen. 

Det antagandet stämmer väl överens med vad deltagarna i studien samt baskettränarna i 

McGuine med fleras (2013) studie ansåg. 

Även den sociala omgivningen ansågs ha en inverkan på såväl individen som beteendet att 

använda skadeförebyggande träning, då de aktivas eventuella ovilja för den här typen av 

träning kan hindra, något som även framkom i Norcross med fleras (2015) studie. Enligt 

deltagarna i studien ville de aktiva ungdomarna ofta träna grenspecifikt. Detta gjorde att 

tränarna kunde känna sig tvingade till att göra den skadeförebyggande träningen rolig, vilket 

visar hur omgivningen påverkar individen (Bandura 1986). För att få med sig ungdomarna 

beskrevs det som viktigt att tränaren är lyhörd och öppen för deras åsikter. Individen måste 

således anpassa sig till den sociala omgivningen för att lyckas med beteendet (Bandura, 

1986). Den sociala omgivningen kan även bidra till att den skadeförebyggande träningen 

inom föreningen förbättras. Intervjupersonerna beskrev det som att ha en röd tråd mellan 

alla grupper i föreningen, men också att ha ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan olika 

tränare. Detta är exempel på att god kommunikation kan tänkas gynna den 

skadeförebyggande träningen genom att information, kunskap, erfarenhet och upplevelser 

sprids inom föreningen (Dahlkwist, 2013). Det är dock inte alltid som den enskilde individen 

låter sig påverkas av den sociala omgivningen. Det framkom från intervjuerna att tränaren 

endast låter sig påverkas av en rollmodell om denne upplevs som duktig. Social inlärning 

(Bandura, 1986) från andra tränare sker därmed inte alltid. 

Den sociala omgivningen kan också ha en negativ påverkan på beteendet (Bandura, 1986). 

Det framkom att de deltagande tränarna saknade riktlinjer och stöd i att tillämpa 

skadeförbyggande träning från Svenska Friidrottsförbundet. Svenska Friidrottsförbundet 

anses därmed ha eventuell chans till att öka användningen av skadeförebyggande träning, 

något som ett engagerat förbund skulle kunna göra enligt baskettränare i USA (McGuine et 

al., 2013). Ett sätt skulle vara i de tränarutbildningar som Svenska Friidrottsförbundet redan 

arrangerar. Genom att ha specifika utbildningar inriktade på skadeförebyggande träning och 

ge mer information om detta skulle tränarnas beteende kring användande underlättas. Det är 

något som både Saunder (2010) och deltagarna i studien anser. Detta handlar till stor del om 

att tränarna i studien också beskrev att de ville ha mer kontinuerlig och lättillgänglig 

information om ämnet än de får idag. De föreslog att handböcker och lättillgängliga sidor på 

Internet skulle underlätta för dem, något som kan ses som en form av informationspaket som 

baskettränare i USA önskade sig (Saunder et al., 2010). Det kan således antas att 

Friidrottsförbundet har en möjlighet att som social omgivning påverka individens 

förutsättningar för att öka beteendet (Bandura, 1986). Projektet SkadeFri 2.0 (SFIF, 2015k) 

kan därför vara ett sätt att underlätta tillämpningen för de enskilda tränarna. 

5.2 Metoddiskussion 

Den här studien var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie där omvärlden som studeras ska 

ses som subjektiv och komplex. Den valda designen anses ha lämpat sig bra, eftersom ett 
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fåtal intervjupersoner kunde intervjuas grundligt, vilket ger en tydlig bild av just dessa 

personers uppfattningar om det aktuella ämnet (Trost, 2005). En annan metod än den som 

valdes, exempelvis fenomenologi eller Grounded Theory hade inte lämpat sig lika bra, 

eftersom detta hade blivit för stort att hantera inom ramen för en kandidatuppsats. Designen 

Grounded Theory syftar dessutom till att skapa en ny teori vilket hade varit för tidsödande 

och för svårt att genomföra med den mängd material som fanns (Carter et al., 2005). En 

nackdel med kvalitativt arbete är att resultatet inte går att generalisera, men då detta inte var 

studiens syfte är det inget som försämrar studien (Backman 1998). Datainsamlingen i form 

av enskilda intervjuer är något som anses ha varit lämpligt för studien, då den enskilde 

deltagaren kunde komma med utförliga svar som reflekterade dennes uppfattningar (Trost, 

2005). Detta kan ses som en styrka med studien.  

Intervjuguiden som användes hade som syfte att få fram friidrottstränarnas uppfattningar 

om skadeförebyggande träning med hjälp av semistrukturerade frågor. Öppna frågor 

stimulerar personen att berätta och lämpar sig därför bra för studien (Bäärnheim, 2013). Den 

första frågan var en stor fråga som inte direkt svarade på syftet. Dock valdes frågan för att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm i intervjusituationen (Trost, 2005), något som 

författarna upplevde skedde i intervjuerna. Resterande frågor handlade om vad 

skadeförebyggande träning ansågs vara, hur de arbetade med detta samt hur omgivningen på 

olika sätt påverkade dem. Intervjuguiden var utformad efter ekologisk systemteori 

(Bronfenbrenner, 1979). Teorin bedömdes senare som bristfällig i förhållande till ämnet, 

eftersom ekologisk systemteori främst är utformad efter barns perspektiv (Bronfenbrenner, 

1979), vilket inte lämpar sig väl för friidrottstränarens uppfattningar. I samråd med en lektor 

beslutades därför att byta teori till socialkognitiv teori (Bandura, 1986). Denna teori kan på 

ett bättre sätt beskriva tränarnas uppfattningar i och med att den berör beteende, individ och 

omgivning. Intervjuguiden bedömdes i efterhand fungera även med socialkognitiv teori, dock 

finns risken att intervjuguiden hade kunnat utformas på ett annat sätt om teorin funnits med 

från början. Detta kan ha gjort att viss data uteblev till följd av att frågorna inte var optimalt 

utformade, vilket är en svaghet med studien. Författarna kunde dock använda 

intervjumaterialet i analysen och upplever att socialkognitiv teori framkom, genom att 

deltagarna beskrev omgivnings-, individ- och beteendefaktorer. Intervjuguiden tycks därför 

ha fungerat, trots bytet av teori. Dataanalysen bedöms inte ha påverkats av teoribytet då den 

var induktiv. Även om vissa svar var återkommande uppstod inte mättnad, till följd av att 

endast fyra personer intervjuades och betydligt mer material hade behövts för att nå detta 

(Thorén-Jönsson, 2012). Det gör att resultatet speglar dessa intervjupersoners uppfattningar 

och för att få med alla olika svarsalternativ hade en större grupp behövts intervjuas. Det gör 

dock inget då studiens syfte var att undersöka vad dessa friidrottstränare hade för 

uppfattningar. 

I en intervjustudie är författarna delaktiga i form av att de är verktyget i såväl 

datainsamlingen som datanalysen (Malterud, 2009). De förkunskaper som författarna hade 

kan ha påverkat analysen. Detta är dock inget som skett medvetet, men innebär att 

materialet kan ha tolkats utifrån de förkunskaper som fanns (Malterud, 2009), vilket skulle 

vara en svaghet. Förkunskaperna som påverkat kan ha varit att författarna är 

fysioterapeutstudenter och har åsikter om skadeförebyggande träning genom utbildningen. 

Det kanske också kan vara författarnas tidigare erfarenheter av friidrott och annan idrott. En 
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konsekvens av det kan ha varit att författarna lyssnade efter faktorer som de förväntade sig 

skulle uppkomma och gjorde omedvetna tolkningar utefter det, vilket då hade varit en 

svaghet. Användande av diktafon kan ha förhindrat detta, eftersom intervjuerna kan spelas 

upp ordagrant (Trost, 2005). Det är något som stärker studien. Datainsamlingen påverkades 

även den av författarnas delaktighet. Författarnas ovana att utföra intervjuer kan ha gjort att 

vissa frågor inte ställdes på grund av en oförmåga att tänka i vidare banor. Det kan ha gjort 

att viss information från deltagarna kan ha uteblivit, något som minskar variationen i svaren, 

och ses som en svaghet till studien. Något som stärker studien är att båda författarna var 

närvarande vid intervjuerna, vilket minskar risken för att viktiga frågor uteblivit, eftersom 

intervjuaren har ett bra stöd (Trost, 2005). 

Till studien rekryterades fyra ideella friidrottstränare för åldersgruppen 12-17 år. Att de 

deltagande tränarna var ideella kan ha påverkat deras svar, eftersom deras uppfattningar om 

skadeförebyggande träning kan skilja sig från yrkesverksamma tränares uppfattningar, likt 

vad som framkom i Orr med fleras (2013) studie. Tanken var innan att försöka få tag i fem till 

sex intervjupersoner, men då svar uteblev från flera tillfrågade tränare beslutades att fyra 

intervjupersoner var tillräckligt. Svårigheterna att rekrytera kan bero på att e-post inte var 

det mest fördelaktiga sättet att rekrytera. Det hade eventuellt kunnat vara bättre att ringa 

intervjupersonerna och på så sätt varit säker på att informationen gått fram. 

Intervjupersonen hade då också fått en mer personlig koppling till författarna (Trost, 2005) 

och kanske därmed lättare tackat ja. Att snöbollsurval användes är något som gynnade 

rekryteringen då några friidrottstränare kunde tillfråga personer som de trodde kunde vara 

intresserade och som med större sannolikhet skulle vilja delta (Carter et al. 2005). Att så få 

som fyra personer rekryterades inverkar negativt på studiens giltighet då variationer i 

friidrottstränarnas svar minskas. Dataanalysen diskuterades med en lektor med stor 

erfarenhet av kvalitativa innehållsanalyser och en grupp studenter. Detta är något som ökar 

giltigheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De citat som finns 

presenterades i studien ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i studien. I studien finns 

urval, dataanalys, deltagare och datainsamling noggrant beskrivna, vilket ger läsaren 

möjlighet till bedömning av både giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Analysen var manifest i form av kondensering av meningsbärande enheter, koder och 

skapade av underkategorier. Den mer latenta delen skedde sedan vid kategoriseringen och 

skapande av domäner, då författarna försökte tolka in vad som menades. Analysen har 

överlag varit mest manifest eftersom det i vissa fall varit svårt att tolka budskapet mellan 

raderna och flesta av de meningsbärande enheterna varit väldigt rakt på sak. Författarna har 

dock försökt analysera så latent som möjligt för att inte gå miste om helheten. En risk med att 

vara alltför manifest är att helheten kan gå förlorad, är man mer latent blir resultatet mer 

begripligt. Är analysen alltför tolkande kan svårigheter istället komma med att utveckla 

hållbara kategorier och domäner. Därför kan det vara bra att hitta en balansgång mellan 

dessa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), vilket eftersträvats i den här studien och är 

en styrka för studien. 

Tillförlitligheten i studien stärks av att alla intervjuer utfördes på liknande sätt. Det var 

samma person som ledde intervjuerna, vilket ökar chansen att frågorna ställts på liknande 
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sätt och att liknande följdfrågor använts. Den andra författaren var närvarande vid alla 

intervjuer vilket gör att studien stärks, då samma förutsättningar till liknande 

kompletterande frågor fanns även där. En annan styrka med studien är att alla intervjuer 

utgick från intervjuguiden, vilket ökar sannolikheten att intervjuerna genomfördes på 

liknande sätt. Dock finns alltid en liten risk att intervjuerna blir olika, vilket inte behöver vara 

negativt. Faktum är att en liten variation kan vara positivt för resultatet då chansen för att 

fånga upp fler variationer ökar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tillförlitligheten i 

studien stärks av att dataanalysen utfördes av samma personer som gjorde datainsamlingen 

då analysen börjar redan där (Trost, 2005). Transkriberingen delades upp mellan båda 

författarna och utfördes ungefär en månad efter att intervjuerna genomförts. Det är en styrka 

att författarna själva gjorde detta då de tidigt får en genomgång av materialet inför analysen, 

vilket gör arbetet mer noggrant och ökar tillförlitligheten (Malterud, 2009). Analysen 

beskrivs noggrant i studien och författarna visar upp exempel på analysen. Detta tillsammans 

med att analysen gjordes två gånger, för att hitta rätt kategorier och domäner, är positivt för 

tillförlitligheten då det innebar att analysen gjordes noggrant (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

5.3 Etikdiskussion 

Frågorna i intervjuguiden var inte utformade så att deltagarnas emotionella tillstånd skulle 

påverkas. Detta bedöms heller inte ha skett i samband med intervjuerna. Risken fanns också 

att tränarna skulle lämna ut sina aktiva ungdomar i intervjuerna, men efter att författarna 

upplyst om detta i informationsbrevet och i samband med intervjun skedde inte detta. 

Deltagarna i studien visste att författarna är fysioterapeutstudenter och kunde därmed gett 

socialt accepterade svar. Manipulation hade kunnat ske (Vinthagen, 2013). Detta är inte 

något som författarna upplevde skedde, men som kan ha skett under ytan. Ett 

inklusionskriterium var att deltagarna var svensktalande. Detta är dock en ganska subjektiv 

beskrivning och författarna hade kunnat hamna i en situation där de tvingats bestämma hur 

pass bra svenska som krävdes. Detta hade varit svårt att göra rättvist och det hade därför 

varit bättre att ha inklusionskriterier som bättre beskrev vad som räknades till tillräcklig god 

svenska. Det uppstod dock inga situationer där författarna tvingades att ta ett sådant beslut.  

6 SLUTSATS 

Det framkom att friidrottstränarna hade en insikt om vad skadeförebyggande träning var. 

Resultatet tyder också på att socialkognitiv teori kan tillämpas på hur friidrottstränarnas 

beteende kring skadeförebyggande träning påverkas av faktorer hos såväl dem själva som 

individer och faktorer i deras omgivning. Faktorer som påverkar beteendet på individnivå är 

bland annat bristande kunskaper, tid och engagemang. Faktorer i den fysiska omgivningen 

som påverkar beteendet kan vara brist på material, kostnader samt dåligt anpassade lokaler. 
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Den sociala omgivningen påverkar också beteendet, exempel är de aktiva ungdomarnas 

åsikter, föreningens helhetstänk samt riktlinjer och utbildningar från Svenska 

Friidrottsförbundet. Ovanstående faktorer beskriver hur friidrottstränarna uppfattar 

skadeförebyggande träning, vilket stämmer väl överens med syftet. Resultatet kan eventuellt 

ge en uppfattning om vilka faktorer som kan arbetas med för att öka användandet av 

skadeförebyggande träning inom friidrotten. Förslag på ytterligare forskning är vilken metod 

som är mest effektiv för att implementera skadeförebyggande träning inom friidrotten. 
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BILAGA A - INFORMATIONSBREV 
Vi är två studenter från fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vi 

ska under hösten 2015 och våren 2016 skriva vårt examensarbete. Vårt examensarbete ska 

handla om friidrottstränares tankar och upplevelser kring skadeförebyggande 

träningsprogram. Bakgrunden till detta är att många friidrottare skadas. I en nyligen gjord 

studie skadades 42,8 % av de deltagande friidrottarna och de vanligaste skadorna drabbade 

knä och underben. Det finns idag olika skadeförebyggande träningsprogram framtagna och 

de flesta berör knä.   

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i examensarbetet, då du är tränare inom friidrott för 

ungdomar 12-17 år. Vi har fått ditt namn från din friidrottsförenings hemsida. Deltagande i 

vår intervjustudie är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan 

närmare motivering. 

 

Studiens praktiska genomförande: 

Det som kommer krävas av dig som deltagare är att under ett tillfälle ställa upp på en intervju 

där vi kommer prata om skadeförebyggande åtgärder. Intervjun kommer pågå i ungefär 30-

60 minuter. Du som deltagare får bestämma var du helst vill bli intervjuad så anpassar vi oss 

efter dig. Vi ber dig att tänka på att inte lämna ut personuppgifter om dina friidrottare, då 

dessa inte har gett sitt samtycke till att delta i studien och dessutom är under 18 år.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon och vi kommer sedan omarbeta intervjuerna 

till text för att kunna analysera materialet. Materialet kommer att kodas så att endast 

författarna har tillgång till namnlistan. Ljudfilen, namnlista samt textmaterialet kommer att 

sparas på två USB-minnen, som förvaras inlåsta i ett skåp så att inga obehöriga kan ta del av 

materialet.  

 

Det innebär inga fysiska risker att delta i examensarbetet och intervjufrågorna är inte 

utformade så att samtalet blir känslomässigt utmanande. Resultatet kommer att presenteras 

som ett examensarbete på Mälardalens Högskola. 

 

Vill du delta i studien meddela oss genom telefon eller mail senast den XX/XX 2015. Vid 

eventuella frågor, kontakta:  

 

 

Studenter: 

Louise Dahl                 ldl13002@student.mdh.se                                         070-2912469 

Johanna Larsson          jln13008@student.mdh.se             076-1357777 

 

Handledare:  

Lotta Brangefält lotta.brangefalt@mdh.se 

mailto:ldl13002@student.mdh.se
mailto:jln13008@student.mdh.se
mailto:lotta.brangefalt@mdh.se


 

 

BILAGA B - INTERVJUGUIDE MED SEMISTRUKTURELLA 

FRÅGOR 

1. Kan du berätta om ditt arbete som friidrottstränare för ungdomar?  

2. Beskriv vad skadeförebyggande träning innebär för dig? 

3. Hur arbetar du med skadeförebyggande träningsprogram? 

4. Vilka faktorer påverkar din möjlighet att arbeta med skadeförebyggande 

träningsprogram i din roll som friidrottstränare?    

Följdfråga: vilka faktorer underlättar och vilka försvårar?  

5. Kan du beskriva hur du upplever att du påverkas av din omgivning i din syn på 

skadeförebyggande träningsprogram? Exempel är de aktivas och andra tränares syn, 

klubben och friidrottsförbundet.  

 

 

Eventuella följdfrågor på alla ovanstående frågor 

Varför/Varför inte? 

Kan du berätta mer/kan du utveckla? 

Kan du förklara? 

Fördelar/nackdelar
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