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Abstrakt 

Forskningens syfte var att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur upplevelserna påverkat 

dem samt vilka copingstrategier som användes. Metoden som användes för denna 

undersökning var kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt synsätt. Undersökningen 

visade att stress var något som alla deltagande brottare har upplevt och som de på olika sätt 

blivit påverkade utav. Brottarna i studien ansåg att stress var kopplat till tidsbrist, pressen att 

prestera och förväntningar från andra. De vanligaste biverkningarna av stressen var framförallt 

mentala såsom irritation och meningslöshet men också fysiska som magont och nervositet. 

Vilka copingstrategier som fungerade effektivast för brottarna varierade men de vanligaste 

strategierna var att lyssna på musik eller att överlåta ansvaret på tränare eller 

familjemedlemmar. 
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Förord  

Författarna var gemensamt ansvariga för allt i denna kandidat uppsats.  

Vi vill ge ett stort tack till de brottare som deltog i våra intervjuer och ville dela med sig av 

sina upplevelser, utan er hade denna uppsats inte varit möjlig.  

 

Malin Dalkarls och Mahta Rostami 

 

Den 10 januari 2014 

 

 

 
  



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 2 

2.1 Stress ............................................................................................................................................. 2 

2.2 Stressens påverkan ........................................................................................................................ 3 

2.2.1 Harmoni och besatthet inom idrott ......................................................................................... 3 

2.2.2 Socioekonomiska faktorer ...................................................................................................... 4 

2.2.3 Stress hos studerande idrottare ............................................................................................... 4 

2.3 Coping ........................................................................................................................................... 5 

2.3.1 Att skapa Kontroll .................................................................................................................. 5 

2.3.2 Psykiska och beteendemässiga copingstrategier .................................................................... 6 

2.3.3 Post-traumatisk/stress-relaterad coping .................................................................................. 6 

3. Problemformulering ............................................................................................................................ 7 

3.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 7 

4. Metod .................................................................................................................................................. 8 

4.1 Ansats ............................................................................................................................................ 8 

4.2 Urval .............................................................................................................................................. 8 

4.3 Kvalitativ intervju .......................................................................................................................... 8 

4.4 Pilotstudie/Provintervju ................................................................................................................. 9 

4.5 Genomförande ............................................................................................................................... 9 

4.6 Databearbetning ........................................................................................................................... 11 

4.7 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 11 

4.8 Tillförlitlighet .............................................................................................................................. 12 

5. Analys av resultat .............................................................................................................................. 13 

5.1 Stress ur en brottares perspektiv .................................................................................................. 13 

5.1.1 Balans mellan träning och vardagsliv ................................................................................... 14 

5.1.2 Stress är individuellt ............................................................................................................. 14 

5.1.3 Socioekonomisk stress.......................................................................................................... 15 

5.2 Stressens påverkan ...................................................................................................................... 16 

5.2.1 Stress som prestationshöjare ................................................................................................. 17 

5.3 Stresshantering ............................................................................................................................ 17 

5.3.1 Stresshantering - lärdom som kommer med erfarenhet? ...................................................... 18 

5.3.2 Coaching och psykologsamtal .............................................................................................. 18 



6. Metoddiskussion ............................................................................................................................... 20 

6.1 Kvalitativa intervjuer & pilotstudie ............................................................................................. 20 

6.2 Kvantitativ undersökning ............................................................................................................ 21 

6.3 Observations studie ..................................................................................................................... 21 

7. Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 23 

7.1 Stress ur en brottares perspektiv .................................................................................................. 23 

7.2 Stressens påverkan ...................................................................................................................... 24 

7.3 Copingstrategier .......................................................................................................................... 25 

8. Slutsats .............................................................................................................................................. 27 

9. Förslag till vidare studier ................................................................................................................... 28 

Referenslista .......................................................................................................................................... 29 

Bilaga 1 - Intervjuguide .......................................................................................................................... 31 

Bilaga 2 - Missiv ..................................................................................................................................... 32 



1 
 

1. Inledning 

Vid sökning bland vetenskapliga artiklar i olika databaser fanns det många olika typer av 

forskning som visat att stress förekommit bland olika typer av idrottare. Sorensen & 

Christensen (2009) menar att det finns många olika faktorer som bidrar till stress bland unga 

idrottare. Enligt olika vetenskapliga artiklar finns stress bland idrottare. Bland dessa artiklar 

var det flera undersökningar som gjorts inom samma idrottsfält. En upptäckt gjordes angående 

det faktum att det fanns begränsat med artiklar angående brottare och deras upplevelser om 

stress inom idrotten. Skribenterna till detta examensarbete har med anledning av kontakter till 

brottare också hört rykten om stress i brottningssammanhang. Eftersom det dessutom fanns 

bristande forskning om ämnet ansågs det intressant att bidra med en studie som inriktar sig på 

endast brottare och att kartlägga deras upplevelser och tankar kring stress. Syftet med studien 

har varit att förhoppningsvis få en förståelse för hur brottare i allmänhet upplever stress i 

relation till idrotten, hur upplevelserna påverkar dem samt vilka copingstrategier som dom 

använt för att hantera detta. Undersökningen har utgått med ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. För att uppnå syftet har kvalitativa intervjuer på sju stycken brottare som har 

varit aktiva inom sporten. Dessa intervjuer har skapat det primära materialet och kommer att 

presenteras under resultatdelen i arbetet. Det har upplevts som att intervjuerna har producerat 

tillräckligt mycket data för att ha kunnat svara på frågeställningarna och därmed uppfylla 

syftet med undersökningen. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppet “stress” definieras och tidigare forskning kring stress och 

idrott presenteras. Samt en definition av coping och dess innebörd. 

2.1 Stress 

“Stress” är ett tämligen nytt uttryck i människans ordförråd och det har bara använts i 

vardagliga termer sedan början på 1980-talet, vetenskapligt har det dock använts sedan 1930-

talet (Lyon, 2000). Ingen definition av stress har riktigt kunnat ge en bra övergripande 

beskrivning på detta komplexa och svåra begrepp (Patel, 1989). 

Däremot finns det tre klassiska definitioner på stress: miljörelaterad stress, individuell stress 

och tillståndet för organismen - som är ett resultat av den individuella och miljörelaterade 

stressen 

Den miljörelaterade och individuella stressen uppkommer när kraven från miljön överstiger 

de resurser individen har (Aldwin, 2011). Stressens uppkomst enligt Patel (1989) är inte bara 

en följd av extern påverkan utan också av intern såsom hopp, rädslor, förväntningar och tro. 

I det moderna samhället är “stress” ett vanligt uttryck när individer förklarar erfarenheter som 

har varit oönskade, oförutsägbara, okontrollerade eller svåra att reda ut (Smith, 1993). 

Ur ett fysiologiskt synsätt är en individ stressad när denne upplever några av dessa symptom: 

huvudvärk, andnöd, yrsel, illamående, spända muskler, trötthet, en orolig känsla i magen, 

hjärtklappning, förlorad hungerkänsla och sömnsvårigheter. 

Det finns också beteenderelaterad stress vilket vanligvis har rapporterats som: gråt, rökning, 

hetsätning, alkoholbruk, snabbt tal och darrningar (Lyon, 2000). 

När människor nämner att de har blivit negativt påverkade av stress brukar de oftast syfta på 

hur det har påverkat deras sätt att prestera. Stress påverkar bland annat koncentrationen, sättet 

att lösa problem på, beslutsfattning och förmågan att få saker gjorda. För en del uppstår stress 

när man inte får ihop vardagens alla bitar, för en del tycks det vara när kroppen inte fungerar 

som den brukar göra och för andra handlar det om oroskänslor för framtiden. Stress kan alltså 

finnas inom psykiska, fysiska och de sociala områdena (ibid.). 

Vad stress egentligen är tycks vara svårt att reda ut eftersom detta är en upplevelse alla tycks 

ha en egen känsla bakom. Med andra ord betyder det att stress är individuellt (Smith, 1993). 

Patel (1989) förklarar att stress är individuellt på grund av att en situation som upplevs som 

stressfylld för en person kan exempelvis vara en motiverande utmaning för en annan. 

Beroende på hur personen väljer att värdera situationen och dennes sätt att hantera den (ibid.).  
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Hur individen värderar hotet från en situation är betydelsefullt. Det tros påverka hur en 

individ väljer copingstrategi även ifall det oftast brukar vara en kombination av flera (Aldwin, 

2011). Anser individen att situationen har varit möjlig att lösa, antingen med egen kraft eller 

med hjälp av andra, upplevs inte situationen som stressig i samma grad som för individen som 

inte kan se en lösning. 

Att däremot uppleva en viss nivå av stress är nödvändig för vår existens och för vår 

personliga utveckling. En viss nivå av stress tycks ge oss krydda i livet och utlösa kreativitet. 

Bristen på utmaningar i livet gör att livet känns tråkigt och frustrerande: vilket kan ge samma 

nivå av stress som alla andra utmaningar. En helt stressfri människa kan alltså lika gärna vara 

död (Patel, 1989). 

2.2 Stressens påverkan  

När stress uppstår hos en idrottare beror det oftast på att denne har problem med att rikta bort 

sin uppmärksamhet från det “hot”-stimuli som uppkommer i situationer där dom tappar 

kontroll och känner sig utsatta (Bardel, Woodman, Colombel & Le Scanff, 2012). En del 

människor reagerar på hotande situationer genom att hamna i ett alarmerande tillstånd som 

gör att dom delvis blir påverkade av det hotande tillståndet. I motsats finns det dom som 

försöker att undvika att tänka på hotet så gott dom kan för att återfå kontroll på ångesten. 

Dessa reaktioner (vaksamhet och undvikande) syftar på de skillnader som finns i fråga om att 

upprätthålla fokus när individer möter hot och hur de väljer att hantera detta (ibid.). 

2.2.1 Harmoni och besatthet inom idrott 

En idrottare som är villig att satsa på sin idrott är med stor sannolikhet passionerad för att få 

goda resultat och skapa en stadig idrottskarriär (Gustafsson, Hassmén & Hassmén, 2011). 

Passion för sporten tycks vara något som är nödvändigt för att lyckas för alla idrottare, vissa 

idrottare på de högsta nivåerna har ofta beskrivit sina känslor för idrotten med starka uttryck. 

Exempelvis att dom upplever att de har en brinnande känsla i kroppen när dom tänker på och 

utövar sin sport. Däremot kan passionen övergå till att bli en besatthet och, istället för att 

skapa nödvändig motivation, sluta i att en skadlig stress uppstår (ibid.). Skadlig stress kan 

leda till allvarliga tillstånd som till exempel utbrändhet, kronisk trötthet, depression och även 

lokala smärtor som blir långvariga (Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005). Det finns en skillnad på 

att ha en harmonisk passion för sin idrott och att vara besatt av den (Gustafsson et al., 2011). 

En individ som har en harmonisk passion, till skillnad från dem med en besatthet, innebär att 

individen frivilligt och med stor vilja utövar sin idrott. Dom med en besatt passion till idrotten 

upplevde ofta att de blev kontrollerade av sin sport och kände en plikt att prestera, många 
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gånger på grund av förväntningar från andra. I studien på 258 idrottare, från 21 olika 

individuella och lagformade sporter, kunde de urskilja hur de olika inställningarna påverkade 

idrottarna. Idrottare med en harmonisk passion för sporten upplevde stress men på ett sätt som 

inte uppskattades var skadligt för dem. Snarare tvärtom eftersom de istället blev motiverade 

av att ha press på sig och presterade med grunden i att de älskar att utöva sporten. Dem med 

ett besatt beteende upplevde stressen som något negativt, vilket framförallt tros bero på bland 

annat överträning och otillräcklig återhämtning. Dom visade i och med detta tecken på att 

dom inom snar framtid inte längre skulle orka med att fortsätta med sin idrott. Skillnaderna i 

hur de harmoniskt passionerade idrottarna och de besatta mådde psykiskt och fysiskt var 

märkbara. De harmoniska hade ett bra välmående med en positiv inställning att uppnå bra 

resultat medan de besatta hade negativa känslor och många gånger ett deprimerande humör 

samt att de oftast förväntade sig negativa resultat från dem själva (ibid.). 

2.2.2 Socioekonomiska faktorer 

Idrottare tycks bli påverkade av det faktum att det pågår en tävling mellan individuella och 

lagformade sporter i fråga om vilka som ska få mest stöd och bidrag (Sorensen & Christensen, 

2009). Detta påverkar hur unga idrottare rekryteras, hur föreningarna utvecklar talanger, 

möjligheterna för utbildning inom sporten, finansiering, träningslokaler, psykiskt stöd och 

andra former av expertråd inom olika områden. Hur ekonomin ser ut och vilka resurser som 

finns inom sporten påverkar i sin tur hur bra de unga idrottarna blir omhändertagna och deras 

chanser att lyckas i sin idrottskarriär. Idrottare tros trots detta påverkas mer av hur exempelvis 

familjens socioekonomiska ställning ser ut. Eftersom familjerna många gånger själva måste 

investera pengar på sina unga idrottare kan den ekonomiska ställningen öppna eller stänga 

dörrarna för möjligheterna inom sporten (ibid.). 

2.2.3 Stress hos studerande idrottare 

Det finns mycket som tyder på att unga idrottare som satsar på sin idrott oftast är mycket 

stressade, särskilt om dom studerar samtidigt (Sorensen & Christensen, 2009). Problemet 

tycks vara att hitta balansen mellan att leva upp till de krav både skolan och 

klubbar/föreningar har. Studien som gjordes på unga danska fotbollsspelarna visade att det 

framförallt var två centrala saker som skapade konflikt i vardagen. Det ena var intresset och 

ambitionen för att lyckas inom idrotten och för att bli fotbollsspelare på elitnivå och det andra 

var att upprätthålla kraven för att få fortsätta att studera. Studien beskrev vidare att det var 

många som blev mentalt nedbrutna av känslan att vara tvungna att prioritera sporten eller 

skolan och att det resulterat i nedsatta studiebetyg (ibid.). 
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En annan liknande studie av Brettschneider (1999) visade att om en idrottare visade goda 

studieresultat var sannolikheten större att personen också hade bättre självförtroende och 

bättre relationer med sina nära och kära, till skillnad från dem som hade sämre resultat. 

Slutsatsen var att skapandet av goda studieresultat sedan påverkade hur de presterade inom 

idrotten. Resultatet från studien skulle kunna visa att kombinationen idrott och studier kan 

vara till en idrottares fördel för att utvecklas inom sin idrott och för att kunna hantera stress 

bättre (ibid.). 

2.3 Coping 

Coping är försvarsmekanismer som medvetet eller omedvetet sker i stressade situationer 

(Aldwin, 2011). Dessa försvarmekanismer gör att människan kan förändra sin verklighet eller 

förneka de existerande problemen. Genom att förneka problem kan verkligheten förändras till 

något mer hanterbart. Det är svårt att veta till vilken grad coping sker medvetet och frivilligt. 

Flertalet copingstrategier, särskilt under kronisk stress, är oavsiktliga, individer behöver alltså 

inte alltid vara medvetna om att använda sig av coping. Copingstrategierna kan också växla 

mellan att vara avsiktliga och oavsiktliga,  

Bra och fungerande copingstrategier tros vara dom som utvecklas med tiden. Individer lär sig 

värdera vilken stressnivå dom bör ligga på i olika situationer beroende på vilka resurser som 

finns tillgängliga och sedan komma ihåg det när liknande situationer uppkommer igen (ibid.). 

2.3.1 Att skapa Kontroll 

Det tycks vara betydande hur mycket kontroll individen anser sig ha i stressade situationer 

(Aldwin, 2011). Att kunna hantera de situationer som uppstår i livet är något som är 

fundamentallt för coping av stress (Theorell, 2005). För att uppleva kontroll över livet krävs 

det att man kan bemästra de vardagliga utmaningarna. Har en individ skapat kontroll kan 

denne ofta förutse oväntade situationer och risken för att bli förödmjukad och misslyckas 

minskar. Att kontrollera situationer och att bemästra stress har nära koppling till varandra på 

grund av att stress ofta uppstår när kontrollen över en situation förloras och när det blir en 

kamp om att behålla den. Men när individen inte längre har någon kontroll alls skapas istället 

passivitet och orkeslöshet vilket i sin tur leder till att motivationen att kämpa försvinner 

(ibid.).  

KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp av Antonovsky (2005) som innebär att när 

en människa har bemästrat de tre olika komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet uppstår känslan av kontroll. För att en situation ska kännas begriplig bör 

situationen även upplevas som hanterbar. Antonovsky hävdar även att för att en situation ska 
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upplevas som hanterbar måste tillräckligt med resurser finnas för att situationen ska kunna 

lösas. Komponenten meningsfullhet är känslan av att livets ting är viktiga och betydelsefulla 

för människan. Han menar att om en människa har en balans mellan dessa tre komponenter 

kommer det att underlätta för individen att ta sig igenom svåra och påfrestande situationer. En 

person men hög KASAM har ofta en positiv syn på livet, högt engagemang och har funnit 

något som känns betydelsefullt. En person med låg KASAM upplever inte att saker känns 

betydelsefullt eller positivt i livet, dessa människor har svårare att hantera jobbiga och 

utmanande situationer. De tre faktorer som KASAM består av spelar en viktig roll för att 

människans välmående ska återstå efter svåra situationer (ibid.).  

2.3.2 Psykiska och beteendemässiga copingstrategier 

Copingstrategier är de ansträngningar som gjorts både psykiskt och beteendemässigt när 

människan anser att det varit viktigt att bemästra, minska eller tolerera en farlig eller obekväm 

situation (Bardel et al., 2012). Det finns flera olika copingstrategier, de vanligaste är att 

“problemfokusera” eller “känslofokusera”. Att problemfokusera betyder att man fokuserar på 

att kontrollera hot och inkludera agerande och kognition som planering, utvärdering av 

alternativ, insamling av information, fokus, målsättning och problemlösning. 

Känslofokuserade copingstrategier syftar på att reducera, tolerera eller motverka de 

emotionella reaktioner som uppstår i stressade situationer. Här ingår strategier som 

distansering, undvikande, avslappning, positivt tänkande samt att ta ansvar för sina handlingar 

(ibid.). 

2.3.3 Post-traumatisk/stress-relaterad coping 

Det finns studier som visar att copingstrategier utvecklas långt efter att man har gått igenom 

en stressig situation (Aldwin, 2011). Hur stressen värderats i en situation påverkas av hur vi 

kan se meningen med det som skett och hur det sedan har påverkat livet. Ett exempel skulle 

kunna vara att få en livshotande sjukdom såsom cancer, som brukar vara en väldigt stressfylld 

erfarenhet med väldigt få positiva aspekter. Men, en individ kan i efterhand se tillbaka på 

situationen och upptäcka de positiva delarna med erfarenheten. Det skulle kunna vara klarare 

värderingar, starkare familjeband eller ökad andlighet. Detta kallas post-traumatisk 

utveckling, stress-relaterad utveckling eller att fördelaktigt hitta det positiva (ibid.). 
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3. Problemformulering 

Det har observerats att forskningen visar en förekomst av stress bland idrottare, däremot finns det 

begränsad forskning som specifikt kartlägger gruppen brottare. Därför har det varit av intresse att 

undersöka förekomsten av upplevd stress i specifikt denna grupp, hur den påverkar brottare och vilka 

copingstrategier som används för att hantera den. 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Forskningens syfte är att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur upplevelserna påverkar dem samt 

vilka copingstrategier som används. 

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

 Hur definierar de deltagande brottarna begreppet “stress”?  

 Hur upplever de deltagande brottarna stress?  

 Hur märker de deltagande brottarna att dom är stressade? 

 På vilket sätt blir de deltagande brottarna påverkade av stress? 

 Vad använder de deltagande brottarna för metoder för att hantera stress? 
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4. Metod 

I det här avsnittet beskrivs det fenomenologiska förhållningssättet, urvalet för intervjuerna, 

den valda forskningsmetoden (kvalitativa intervjuer), beskrivning av den pilotstudie som 

gjordes, hur datainsamlingen genomfördes och hur den bearbetades, resultatets tillförlitlighet 

samt hur de etiska principerna efterföljts.  

4.1 Ansats 

Forskningen hade ett fenomenologiskt förhållningssätt. Kvale (1997) anser att det är lämpligt 

med ett sådant förhållningssätt när syftet är att skapa en större förståelse för hur en grupp ser 

på ett fenomen. I detta arbete var syftet att undersöka vad fenomenet “stress” var för en grupp 

brottare. Strävan var att klargöra brottarnas upplevelser kring stress och hur upplevelserna 

visar sig. I dessa undersökningar kan det vara fördelaktigt att utgå med ett fenomenologiskt 

synsätt, särskilt när deltagarnas direkta beskrivningar var av största vikt, inte de 

bakomliggande orsakerna till dem (ibid.).  

4.2 Urval 

Urvalet i undersökningen var till viss del ett bekvämlighetsurval och deltagarna var 

slumpmässigt utvalda. Val av deltagare till undersökningen skedde i samspel med två 

kontaktpersoner från två olika brottarklubbar. Brottarklubbarna befann sig någonstans i 

mellan-Sverige. Det var sju personer sammanlagt i studien. Deltagarna bestod av personer 

som var eller har varit aktiva som brottare. Gruppen bestod av personer som var 18 år och 

uppåt och de hade olika långa erfarenheter av brottning. De tränade och tävlade i olika nivåer 

inom brottningen, dvs. både på amatör- och elitnivå. 

4.3 Kvalitativ intervju 

När en studie har syfte i att undersöka människors föreställningar och upplevelser av något 

kan det vara fördelaktigt att använda intervjuer som metod (Andrén & Rosenqvist, 2006). I 

denna studie var syftet att brottarna skulle beskriva hur de upplevt ett fenomen utifrån deras 

perspektiv. Därför blev intervjuer en metod som skapar en förståelse för hur respondenternas 

bild av verkligheten, och hur deras syn på stress, ser ut. Enligt Kvale (1997) ger den 

kvalitativa intervjun en särskild möjlighet att få tillträde till människors personliga 

upplevelser av världen.  
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Frågorna var utformade som öppna frågor såsom vad, hur och varför, Andrén och Rosenqvist 

(2006) menar att det kan vara nödvändigt med öppna frågor i en kvalitativ intervju.  

Till denna studie användes en intervjuguide. Den kan vara essentiell för att frågorna ska 

fortsätta att vara relaterade till ämnet och syftet med undersökningen under hela intervjun 

(Kvale, 1997). Frågorna från intervjuguiden ställdes inte i en helt bestämd ordning under 

intervjuerna, utan det har istället skett en anpassning utifrån responsen från deltagarna. Trost 

(2010) beskriver att en intervjuguide kan användas som en lista över delområden som skall tas 

upp, det är dock inte ett måste att följa listans ordning. Enligt Kvale (1997) kan en mer 

spontan intervju även ge mer spontana och oväntade svar. Intervjun bestod av ett antal 

huvudfrågor med följdfrågor för att få ut mer av deltagarnas svar. De ledande frågorna kan 

vara nödvändiga för att gräva djupare i ett svar som inte ansetts vara tillräckligt ärligt eller 

utvecklande, detta kan ge en större tillförlitlighet av svaren och bekräfta att intervjuaren inte 

missförstått deltagaren. Att däremot ha en formell struktur som grund ger möjligheten att 

enklare jämföra deltagarnas svar för att hitta likheter och olikheter i analysstadiet (ibid.) 

4.4 Pilotstudie/Provintervju 

Innan intervjuerna med deltagarna för studien genomfördes två pilotstudier/provintervjuer. 

Syftet med pilotintervjuerna kan vara att undersöka om upplägget för intervjuerna fungerar 

samt ge en träning i intervjumetodik (Kvale, 1997). Testpersonerna innefattade en boxare och 

en brottare. Intervjuerna utfördes i en tyst hemmiljö utan störande moment. Det centrala syftet 

med en provintervju brukar vara att testa utformningen av en kvalitativ inriktad studie. Det 

kan på senare hand främja möjligheten att förbättra och utveckla intervjuguiden till de riktiga 

intervjuerna (ibid.). Det blev förutom den tekniska förbättringen, även en uppvärmning för 

hantering av eventuell nervositet och vad Kvale (1997) kallar en övning inför skapandet av ett 

bra och stimulerande samspel. 

4.5 Genomförande 

Genom mail har deltagare efterfrågats på två olika brottarklubbar. Syftet med studien och 

önskat antal intervjupersoner beskrevs vid kontakt med klubbarna. Det önskade antalet 

deltagare var sju stycken. Direktkontakt skedde därefter med de utvalda deltagarna, i detta fall 

de äldre åldersgrupperna, och tid och plats bestämdes enligt överenskommelse Tre utav 

intervjuerna skedde i en cafémiljö, och de resterande fyra skedde i ett fikarum på en 

brottningsklubb.  
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Enligt Andrén & Rosenqvist (2006) är det viktigt att deltagarna blir väl informerade innan 

intervjun för att de skall kunna fokusera på att bli intervjuade och för att kunna frigöra sig från 

deras ordinarie uppgifter. Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg för att undvika eventuella 

samtal mellan deltagarna innan intervjun, detta kunde nämligen ha påverkat datan negativt 

och svaren hade inte blivit lika personliga. Andrén & Rosenqvist (2006) menar att om 

intervjudeltagaren fått frågorna innan intervjun och haft samtal med intervjuaren om frågorna 

innan kan detta påverka datan och svaren på ett sätt som inte är önskvärt. Deltagarna kan i så 

fall förbereda sig innan intervjun och läsa på om ämnet, svaren kommer därmed inte att 

reflektera deras egna åsikter i samma grad som utan förberedelse (ibid.). Eftersom syftet var 

att undersöka deras egna åsikter kring ämnet var oförberedda deltagare att föredras. Frågorna 

värderades inte heller som nödvändiga att förbereda sig på, däremot informerades om syftet 

med studien för att deltagarna inte skulle bli överraskade av ämnet vid intervjusituationen. 

Innan intervjuerna började informerades det om deltagarens anonymitet både muntligt och 

skriftligt, samt hens rätt att avbryta intervjun när som helst. Samt informerades det om vad 

publiceringen av studien på databasen DiVa innebär. Kvale & Brinkmann (2009) anser att det 

är viktigt att informera deltagare om anonymiteten och deras rättigheter att avbryta studien 

innan intervjun startar.  

En halvstrukturerad intervjuteknik användes som en grund i samtalen. Med det menas det att 

intervjuerna strukturerades med hjälp av en utformad intervjuguide (se bilaga) med 

huvudfrågor och anpassade följdfrågorna utefter de svar som återgavs. Den här tekniken kan 

lämna utrymme för att snappa upp saker under samtalet, eller spinna vidare på något som 

tycks vara intressant, för att sedan kunna luta sig tillbaka på huvudfrågorna om det behövs . 

För att undvika missförstånd gav också den här tekniken utrymme för att be deltagaren att 

utveckla sina svar eller förklara mer utförligt hur de menat (Eliasson, 2006). Intervjutiden var 

något tilltagen då de utsatta 40 minuter räckte med marginal, detta ansågs dock vara positivt 

eftersom intervjusituationen inte stördes på grund av tidspress. Samtalen tog mellan 20 till 

max 30 minuter.  

Intervjuerna spelades in med en inspelningsfunktion på smartphones. Att spela in samtalet kan 

underlätta det senare arbetet med att sammanställa materialet, särskilt för att inte missa viktig 

information samt för att få svaren i dess sammanhang (ibid.). Datan kan med denna metod bli 

mer tillförlitlig än anteckningar, där det inte går att ordagrant citera den intervjuade. 

Nackdelen med att spela in intervjuer kan vara att deltagaren blir distraherad av själva 

inspelningen och inte fokuserar på intervjun (ibid.). Intervjuerna utfördes inte tillsammans för 

att effektivisera arbetet och bredda urvalet. Det har noterats när, var och med vem 
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intervjuerna har genomförts med i transkriberingen. Enligt Eliasson (2006) kan det vara till en 

författares fördel att kunna identifiera och hålla isär deltagarna i studien. 

4.6 Databearbetning 

En inspelningsfunktion på smartphones användes under intervjuerna för att inte missa något 

vid samtalen. Genom att använda inspelningar i sin studie kan intervjuaren fokusera mer på 

ämnet än att anteckna (Kvale, 1997). De inspelade intervjuerna transkriberades sedan 

noggrant eftersom utskrifterna sedan blir vad Kvale (1997) kallar det: “det enda pålitliga 

empiriska datamaterialet i intervjuprojektet” (s. 149). I transkriberingarna har intervjuerna 

nästan helt ordagrant återgetts, dock har pauser, suckar, skratt och återkommande uttryck valts 

att uteslutits eftersom det inte ansetts varit relevant i arbetet. Vilka detaljer i intervjuerna som 

behöver noteras beror på vad undersökningen haft för syfte (ibid.). Det viktigaste i de flesta 

studierna är dock svarets grundbetydelse, och inte bakomliggande signaler i språket och på 

det sätt som det formulerats (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) bör också respondenternas 

talspråk om formuleras till skriftspråk. Att förvandla talspråk till skriftspråk kan liknas med 

att översätta ett språk till ett annat, det kommer aldrig att ge samma innebörd. Däremot är det 

en väsentlig del eftersom utskriften är mer lämplig för analys (Kvale, 1997). Alla utskrifter 

har genomförts på samma sätt. Kvale (1997) anser att det annars kan vara svårt att jämföra 

svaren från intervjuerna. 

4.7 Etiska aspekter 

Studien har utformats med hänsyn till de etiska aspekterna som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (2002). Redan vid första kontakt via telefon och email informerades 

deltagarna om de fyra etiska aspekterna enligt forskningsetiska principer. 

Informationsprincipen uppfylldes genom att deltagarna informerades om hur studien, men 

framförallt intervjuerna skulle gå tillväga. Deltagarna hade som enligt 

konfidentialitetsprincipen rätt till anonymitet vilket både informerades muntligt och i brevet 

de fick innan intervjun, samt informerades det om att det inspelade materialet endast skulle 

användas i studiesyfte och att varken brottarnas namn eller brottarklubbarnas namn kommer 

att anges i uppsatsen. Det betonades att de hade rätt till att avbryta studien när som helst enligt 

samtyckesprincipen, samtidigt informerades det enligt nyttjandeprincipen om att resultatet 

senare skulle publiceras i databasen DiVA, högskolan i Gävle. 
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4.8 Tillförlitlighet 

Resultatet kan ha påverkats av att vi kanske har en annan uppfattning om stress eftersom vi 

studerat ämnet, jämfört med dem vi intervjuat. Kanske hade vi tolkat resultatet annorlunda 

utan våra teoretiska kunskaper kring stress. Dock är det värt att nämna det faktum att tidigare 

kunskap i ämnet stress, kan ha gett oss mer insikt i respondenternas svar och åsikter. Under 

intervjun uppstod det som sagt följdfrågor, som främst var till för att förtydliga och klargöra 

respondenternas svar på huvudfrågor. Detta kan öka trovärdighet och tillförlitlighet, då det 

blir lättare att säkerställa om respondenterna uppfattat frågan korrekt, och vi som intervjuare 

uppfattat svaret rätt. Respondenterna var som sagt slumpmässigt utvalda, och har därför inte 

haft tidigare kontakt med oss. Det betyder att brist på bekantskap, har påverkat 

kommunikationen och intervjuerna som fördes, positivt i och med att interaktionen skett mer 

objektivt. Vetenskapsrådet (2011) syftar på att en forskning och dess resultat bör ske utan 

forskarens egna värderingar och åsikter, för att på så sätt minska riskerna för sned vridenhet. 

Då vi inte har en relation till respondenterna, minskar därmed risken för en viss känsla till 

personen i fråga och det som sägs. Däremot är det också enligt Vetenskapsrådet (2011), svårt 

att förhålla sig objektivt till något som man finner ett intresse i, vilket kan vara en riktlinje för 

oss att ta hänsyn till, då stress är ett ämne vi har tidigare kunskap i. Trost (2010) menar på att 

intervjuer bör ske på ostörda platser, vilket i relation till vår studie inte var det exakta fallet. 

Alla intervjuer skedde i någon typ av cafemiljö, där bakgrundljud avgavs, vilket kan ha 

påverkat respondenternas koncentration under intervjun och därmed det sätt som de svarat på 

frågorna. Det faktum att möjligheten att någon annan kan ha hört intervjun, kan också ha 

skapat en osäkerhet bland respondenterna. Ytterligare en aspekt, som kan vara viktig att ta 

hänsyn till här är begreppet mättnad. Aspers (2011), menar på att mättnad uppnås när man, 

oavsett, hur mycket material man än tillför, inte får ett annorlunda resultat. Våra intervjuer 

gav tillräckligt mycket, och vi anser att vi uppnått mättnad, då flera intervjuer inte hade 

kunnat tillföra så mycket mer utan risk för upprepning. Kvale & Brinkmann (2009, s.129) 

beskriver som följande “om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, 

räcker det med en enda person”, med denna citat anser vi att trotts vårt antal av endast sju 

intervjuande så har vi tillräckligt med faktabaserad resultat kring ämnet. 
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5. Analys av resultat 

I följande avsnitt kommer sammanställd och analyserad data från sju intervjuer att 

presenteras. Avsnittet är uppdelat under tre huvudrubriker: “Stress ur en brottares 

perspektiv” som beskriver deltagarnas upplevelser av stress, “Stressens påverkan” som 

förklarar hur deltagarna psykiskt och fysiskt känt av stress, och till sist “Stresshantering” 

som beskriver vilka olika strategier för coping som använts av brottarna.  

I detta avsnitt har “stresshantering” använts istället för “coping” eftersom detta begrepp har 

använts i intervjuerna. De 7 deltagarna har fiktiva namn och benämns som “deltagare” med 

komplettering av en tilldelad bokstav mellan A till G för att skilja dem åt. 

5.1 Stress ur en brottares perspektiv 

 

“För mig är stress nånting som kan påverka min karriär och min prestation. Också sättet som 

jag lever på” 

- Deltagare D 

Alla deltagande brottare beskrev att stress var närvarande i brottningssammanhang. Stressen 

definierades av tre av deltagarna som ett fenomen där tillgång på tid var en viktig faktor för 

att känna eller att inte känna stress. Stressen ansågs öka desto mindre tid som fanns att tillgå. 

När deltagarna upplevde att dom hade tagit på sig för många uppgifter hade det oftast slutat 

med att det upplevdes för övermäktigt, en ofrivillig prioritering blev i samband med detta 

nödvändig. En av deltagarna berättade att hen kunde bli så pass stressad i sådana situationer 

att det inte fanns tid för att äta eller dricka.  

Det var en brottare som berättade att hen ansåg att begreppet “stress” var lika med “press”. 

Deltagaren upplevde att pressen hade sitt ursprung i känslan av att alltid behöva leva upp till 

krav och att kontinuerligt behöva göra bra ifrån sig på matcher och träning. När kraven och 

prestationen inte var tillfredsställande uppstod känslan av stress.  

De sju deltagarna berättade att stressen har varit som mest närvarande i samband med 

tävlingar. Rädslan att förlora eller att inte kunna uppfylla förväntningar från andra har varit 

den främsta orsaken till stress i dessa sammanhang. Deltagare C berättade att det kunde vara 

”skönt” om anhöriga eller bekanta förväntade sig att denne skulle förlora en match, eftersom 

detta lättade på pressen:  

“Jag kan tycka att det är skönare, i sporten, att slippa ha någon press på mig, helst att dom 
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ska tro att jag ska förlora för då är det skit samma”.  

Deltagarna A och C nämnde flera gånger under deras intervjuer att stress ofta uppstod timmen 

innan en match, vilket berodde på att det alltid varit obestämda matchtider inom brottning. 

Deltagare A förklarade att det kunde ta allt från två minuter till en halvtimme innan matchen 

startade. På grund av att matcherna inte haft bestämda tider kände dom vid dessa tillfällen ett 

ständigt behov av att vara redo för att prestera. Deltagare C ansåg att stressnivån också 

påverkades av att det inte fanns någon möjlighet att planera inför den kommande matchen. 

Den omöjliga tidsplaneringen skapade problemet att hen inte kunde avgöra när hen borde äta 

något eller när hen borde börja uppvärmningen innan matchen. Detta påverkade brottaren 

också genom att hen inte vågade gå på toaletten innan matchen på grund av rädslan att missa 

matchuppropet. 

5.1.1 Balans mellan träning och vardagsliv 

En anledning till stress enligt deltagarna A och C var att det var stressfyllt att ha en balans 

mellan brottningen och vardagslivet. Deltagare A studerade heltid medan den andra studerade 

och praktiserade samtidigt. Deltagare A uttryckte sig på detta sätt:  

“Det jag kan känna i samband med träning och så är väl kanske om jag har annat att göra, 

kanske plugga “det här” inför skolan och sedan vet jag att jag måste gå på träningen 

eftersom man satsar liksom så pass mycket. [...] Så det kan ju bli lite så här att man liksom 

måste välja, eller måste och måste, men man gör det liksom ändå när man har hållit på så 

länge.”  

Deltagare A fortsatte att förklara att situationer där det varit ofrånkomligt att välja mellan 

träning och skolarbete ändå varit sällsynta under dennes tid som brottare, och att det 

framförallt handlade om dåligt planerande. Inte att brottningen i sig varit anledningen till 

stressen. Deltagare C ansåg att det var jobbigt att många gånger behöva prioritera mellan 

skola och träning och att det var svårt att hinna med att både studera och medverka på 

träningar/matcher. Hen berättade att det ofta slutade med att knappt hinna med att äta eller 

dricka vid hemkomsten från praktiken eller skolan eftersom hen snabbt skulle ta sig direkt till 

träningen.  

5.1.2 Stress är individuellt 

Trots deltagarnas gemensamma intresse för brottningen var deras uppfattning kring stress 

väldigt individuell. En deltagare berättade att stress uppstod när det var något viktigt som 

skulle hända. En annan deltagare beskrev stress som något som påverkade både karriären och 

prestationen men även livet i stort. 
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Tre av brottarna upplevde att stressen oftast var något negativt. En av dessa tre brottare 

beskrev att endast tio procent av stressen i brottningen var positiv och att de resterande nittio 

procenten var negativ. De resterande fyra brottarna ansåg att det berodde på situationen och 

att biverkningarna av stressen hade betydelse.  

Deltagare A och D beskrev att stress kan uppstå när dom måste banta mycket för att klara sin 

viktklass. Deltagare D berättade att under bantingen påverkas nerverna och att irritation 

uppstår inför det mesta som händer i vardagen. Hen brukade banta upp till nio kilo och 

beskrev tiden innan invägningen som följande:  

“Det värsta inom brottningen för mig när jag tänker på det är faktiskt dom 10 sista minuterna 

innan invägningen, dagen innan matchen. För jag har knappt har ätit eller druckit nånting i 

flera dagar och står i kö till invägningen, och tanken av att det bara är några minuter kvar 

till invägningen och att jag efter den får äta och dricka hur mycket jag vill, gör att dom där 

tio sista minuterna ibland känns som flera, flera timmar.”  

Tre av deltagarna berättade att stressen ofta berodde på pressen, en deltagare beskrev pressen 

som en rädsla av att förlora och att det ofta tog över motivationen att vinna.  

”Jag vill inte förlora och det gör att jag blir stressad över tanken av att det kan hända”. 

En av deltagarna berättade att pressen som denne hade på sig själv och som uppstod från 

andras förväntningar orsakade stress, särskilt förväntningar från tränaren. Samma deltagare 

berättade att stress även kan bero på för mycket träning. 

Deltagarna beskrev stressen som något som fanns närvarande i brottningens alla ramar, även 

ifall det inte alltid var brottningen i sig som orsakat stressen. En av deltagarna som hade varit 

aktiv med sporten av och till i sju år berättade att för mycket press inom sportens ramar 

skapade stress. Hen berättade att när hen blev stressad skapades en känsla av meningslöshet 

för sporten och att tankar om att sluta uppstod.  

“När jag börjar tröttna på brottningen, och vill sluta, jag ser inte syftet med brottningen 

längre eller själva slutmålet.” (Deltagare E) 

5.1.3 Socioekonomisk stress 

Deltagare B ansåg att det många gånger kan vara yttre faktorer som stressar brottare. Hur 

klubbverksamheten bedrivs och hur dem som styr verksamheten visat för ungdomar och 

juniorer att dom blivit sedda. Dessutom att klubbar vågat satsa på dom yngsta brottarna och 

låtit dem fått möjligheter att åka på träningsläger som de äldre brottarna. Hen upplyste om att 

hur mycket verksamheten kunde satsa på sina medlemmar tycks bero på hur mycket pengar 

som tagits emot från SOK (Sveriges Olympiska Kommitté). Problemet tyckte hen varit att 
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SOK i utbyte mot pengabidrag krävt att klubbarna ska nämna 5 killar och 5 tjejer som dom 

vill satsa mest på. Resten, antar deltagaren, att SOK har glömt bort. Hen trodde att om SOK 

fortsatte på detta sätt skulle det snart bli många fler stressade idrottare i Sverige. Eftersom det 

bara tycks vara dom bästa idrottarna i föreningarna som får möjligheten att satsa på sin idrott.  

Deltagare C upplevde att hen ett par gånger har blivit påverkad av att klubben varit beroende 

av pengar från SOK. Hen gav ett exempel på ett tillfälle där pengar hade skapat en stress. Det 

hade varit under en match där hen blev informerad om att hen var tvungen att vinna över en 

annan brottare på grund av att det annars skulle förstöra bidraget från SOK.  

“När det är mycket tjafs om stöd från SOK och då kan det bli så att jag inte får ta stryk av den 

här killen, han får inte vinna”.  

Detta ansåg deltagaren kunde påverka många brottare i deras prestation och att det inte längre 

handlar om att vinna för sig själv utan för att hjälpa klubben att få pengar.  

5.2 Stressens påverkan 

Stress beskrevs av alla sju deltagare som något som främst påverkade dom mentalt. Enligt en 

deltagare fick det “kroppen att blir osäker”. Andra beskrivningar av hur stress påverkat 

deltagarna mentalt var följande: Attitydförändring (både mot andra människor och till 

brottningen där attityden blev oftast pessimistisk), irritation (dom uppfattade sig som otrevliga 

och otåliga mot andra, detta var något de ansåg var omedvetet och svårt att kontrollera), 

kortsiktigt tänkande, svårigheter att tänka taktisk. Men också dåligt beslutstagande, slarvighet, 

nervositet, känsla av meningslöshet, ökad/minskad motivation att prestera samt glömska. 

Stress var också märkbart fysiskt av deltagarna i form av kramper i magen, adrenalinpåslag, 

stumhet i musklerna, orolig känsla i magen (vid nervositet), hyperaktivitet samt svårigheter att 

sitta still och slappna av. 

Vanliga exempel på situationer där stressen påverkade brottarna på ett oönskat sätt var innan 

eller under tävlingar. Alla deltagare hade klara exempel på hur stress kan och har påverkat 

deras prestation i brottningen.  

“Ja, jag kan ta min sista match som exempel, jag var stressad under matchen för jag var 

förkyld och jag var orolig att min kondition inte skulle hålla matchen ut, så jag gjorde ett 

misslyckat grepp och den fick mig att tappa poäng och jag förlorade matchen på grund av 

det.” (Deltagare D) 

Stressen benämndes av fyra deltagare som möjlig att bemästra. Deltagare A förklarade 

flertalet gånger under intervjun att brottningen oftast inte var en stressig sport och att det 
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"brukar lösa sig" när stressiga situationer uppstod. Däremot fanns det många åsikter om att 

stressen tog onödig energi och att det kunde påverka prestationen negativt för en brottare.  

5.2.1 Stress som prestationshöjare 

Deltagare A upplevde att stressen ibland kunde göra att denne gav det där lilla extra i 

situationer där det krävdes att prestera:  

“jag bara känner att nu är det dags att lägga i en annan växel”.  

Samma brottare uttryckte att det till och med kan vara nyttigt att vara stressad ibland.  

En annan deltagare berättade att hen kunde tycka att sporten skulle vara meningslös om det 

inte fanns någon typ av stress. Det beskrevs som att brottningsrelaterad stress livade upp 

vardagen. Ibland kunde det enligt brottarna upplevas som en motivationskälla, eller att det 

kunde resultera i något positivt. Två deltagare uttryckte sig som följande: 

Den enda gången där stress kan vara bra i brottningen det är när jag har lite tid kvar i en 

match och eftersom man är rädd att tiden ska ta slut gör man ett chansningskast som i sin tur 

kan leda till vinst.” och  

“Det måste vara lite action för att lyckas hålla motivationen på gång, man ska känna att man 

måste sträva och kämpa efter något.”.  

En av deltagarna berättade att lite stress ofta gav hen motivation att prestera bättre som 

brottare men att för mycket stress kunde få hen att istället tappa motivationen och ge en 

orkeslös känsla. 

”Det kan vara både och, om det är något som är viktigt som ska hända och man blir stressad 

över, då blir jag oftast motiverad och stressen gör att jag vill prestera bättre eller så kan 

stressen göra att jag tappar lusten och inte vill eller orkar ge allt, min motivation kan 

försvinna istället” 

Deltagare D berättade att inom idrotten kan det handla om små marginaler mellan vinst och 

förlust och känslan av stress kan vara avgörande. 

5.3 Stresshantering 

Brottarna använde sig av många olika metoder för att hantera stressiga situationer i 

brottningen. Metoderna för stresshantering hade framförallt syftet att underlätta stressen 

kortsiktigt, det framkom inga beskrivningar av långsiktiga metoder. Metoderna som 

deltagarna använde sig utav skiljde sig från person till person. En deltagare motiverade sig 

själv genom att titta tillbaka på sin karriär och sina tidigare vinster och kunde därför lugna ner 

sig vid stress. En annan deltagare pratade ut med kamrater för att sysselsätta sig med annat 

och komma undan ”stressiga tankar”. Deltagare B tyckte att det bästa sättet att hantera stress 
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var att kunna säga “nej” och veta sina begränsningar.  

Två brottare använde musik som stresshantering. De ansåg att musiken hjälpte till att koppla 

bort allt som hände runt omkring och att deras fokus fördes över till musiken och texten. De 

nämnde att detta fungerade väldigt bra för att dämpa stressen innan exempelvis en match. En 

deltagare uttryckte sig på detta sätt:  

“Jag brukar gå ifrån alla människor och sätta på musik och bara ta det lugnt. Jag tänker inte 

på något annat då än låtens text.” 

Deltagare A, C och D hade en stresshanteringsmetod som medförde att dom avstod från allt 

ansvar i stressiga situationer. De lät andra i sin omgivning såsom tränare eller föräldrar 

ansvara för att passa tider samt för att vara på rätt plats. Detta gjorde att deltagarna kunde 

slappna av och fokusera på matchen mer. Deltagare D ansåg även att detta gav hen tillfället att 

spara på så mycket energi som möjligt innan matchen.  

Deltagare A hanterade stress vid matchtillfällena genom att exempelvis strunta i att domaren 

klagade när hen tog extra lång tid på sig att bli redo innan matchen skulle starta. En annan 

stresshanteringsmetod var att gå ett varv runt matchmattan innan matchen började för att 

hinna samla sig. 

5.3.1 Stresshantering - lärdom som kommer med erfarenhet? 

Alla deltagare ansåg att stresshantering var något som kom med erfarenhet och tid. De flesta 

hade även lärt sig detta på egenhand efter att ha prövat några olika metoder under åren.  

“Det är klart, man lär sig alltid mer ju äldre man blir, man lär sig olika sätt att hantera olika 

saker, stress är en av grejerna.” (Deltagare A).  

Samma deltagare berättade att hen i början på sin brottningskarriär alltid var mycket förvirrad 

och desorienterad vid varje match vilket gjorde det svårare att rätta till de fel som uppstod 

under matchen. Brottaren ansåg att desto mer erfarenhet en brottare har desto mer rutin har 

personen. Hen upplevde att erfarenheten även skapade mer självsäkerhet, vilket brottaren 

ansåg hjälpa prestationen. Deltagare B och D upplevde att bemästra stresshantering var en 

fortlöpande process och att mycket hängde på att man jobbat upp ett bra självförtroende.  

5.3.2 Coaching och psykologsamtal  

Tre av deltagarna hade blivit erbjudna coaching för stresshantering samt psykologsamtal av 

deras klubbar för att underlätta stressen. Det var dock bara en deltagare som hade tagit emot 

hjälp. Detta hade enligt deltagaren inte visat sig vara något som fungerat. Däremot trodde 

samma deltagare att om hen hade börjat ta emot hjälp tidigare hade det kanske funkat bättre. 

Deltagare B som brottats i många år och som också var tränare, berättade att hen fanns 
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tillhands för dessa brottare när det behövdes. Hen ansåg dock att det ofta var kortsiktiga 

metoder för stresshantering som fanns att erbjuda från en tränare. De stresshanteringsmetoder 

som hen använde var att inte ställa för mycket press på brottarna innan match, att ibland låta 

brottarna få tänka att matchen endast är ett övningstillfälle och att visa för brottarna att det 

viktigaste inte är att vinna. 
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6. Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer olika alternativa forskningsmetoder för undersökningen att diskuteras, 

även dess för- och nackdelar kommer att presenteras. Fokus ligger på att argumentera för 

den valda kvalitativa forskningsmetoden som användes i undersökningen. 

6.1 Kvalitativa intervjuer & pilotstudie  
För att inte riskera en effekt av samspel mellan de deltagande brottarna togs beslutet att 

enskilda intervjuer var det bästa alternativet för undersökningen. Den kvalitativa 

forskningsmetoden användes som metod med tanken på att främst sätta fokus på brottarnas 

personliga åsikter och känslor kring ämnet, utan att riskera att detta skulle påverkas av 

omgivningen (inspirerad av Cohen, Manion & Morrison, 2011). Denna forskningsmetod 

uppfattades som mest relevant eftersom undersökningens syfte var att få en större kunskap 

och förståelse kring ämnet stress ur en brottares perspektiv. Eftersom stress är personligt kan 

det uppfattas som ett känsligt ämne att prata om inför andra, samt att dess effekt och 

upplevelser kan variera mycket. På grund av detta ansågs det vara en fördel att ha individuella 

intervjuer. I efterhand när intervjuerna har analyserats framkommer det tydligt att vid ämnen 

såsom stress, kan orsaker och upplevelser av dess påverkan ha varit känsligt att prata om inför 

okända personer. Detta kan ha en negativ påverkan i resultatet om alla inte känner sig 

bekväma att öppna sig och berätta ärligt och utförligt angående sina upplevelser (ibid.), dess 

påverkan samt deras personliga copingstrategier.  

En alternativ metod till intervjuerna hade kunnat vara gruppintervju. Detta övervägdes vid 

valet av metod till denna undersökning. En gruppintervju hade inneburit att brottarna suttit i 

grupp och fått diskutera utvalda frågor och dela med sig av individuella upplevelser kring 

ämnet. Fördelen med denna typ av intervju hade varit att man skapat en miljö som 

förhoppningsvis uppfattats som mer familjär och avslappnad än en individuell intervju. En 

gruppintervju kan till fördel få de intervjuande att slappna av och resultera till en mer flytande 

diskussion än rena svar på frågor (ibid.). Cohen et al. (2011) beskriver dock att nackdelen 

med en gruppintervju kan vara risken för att någons åsikter inte framförs ärligt och personligt 

eller att deltagarnas åsikter skulle påverkas av varandra. 

För att vara mer förberedda och för att vara mer säkra på att frågorna som utformats skulle ge 

tillräckligt med data gjordes två pilotstudier/pilotintervjuer. Intervjuerna med testpersonerna 

var givande och gav möjlighet till att ändra och ta bort vissa frågor inför intervjuerna med 

huvuddeltagarna. Ena testpersonen var en erfaren brottare och den andre var en erfaren 
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boxare. Huvudsaken med pilotstudierna var inte testpersonernas svar, snarare testpersonernas 

feedback på hur det kändes att få frågorna, vilket var viktigt för att deltagarna exempelvis inte 

skulle vilja avbryta mitt under intervjun. 

6.2 Kvantitativ undersökning 
Hade en kvantitativ undersökning i form av till exempel enkäter genomförts, hade en 

fullkomlig anonymitet kunnat erbjudas. En kvalitativ forskningsmetod kan för vissa kännas 

som påträngande och nervöst (Cohen et al., 2011). I intervjuerna var det tydligt att deltagarna 

ofta hade problem med att uttrycka exakt hur de kände och kanske hade behövt mer tid att 

tänka djupgående på vissa frågor. En komplettering av en kvantitativ forskningsmetod till 

intervjuerna hade kanske gett ännu mer personliga och djupgående svar av från 

respondenterna. Det kunde också ha garanterat deras anonymitet, vilket hade varit en fördel i 

undersökningen. 

Intervjuerna var tidskrävande och för att ha skapat ett ännu mer omfattande arbete hade det 

kunnat vara en fördel att använda en kvantitativ forskningsmetod. Eftersom en kvalitativ 

forskningsmetod använts till undersökningen var de enskilda intervjutiderna först och främst 

anpassade efter deltagarnas scheman. Efter kontakt med olika brottarklubbar skickade de ut 

sammanställda listor med kontaktuppgifter på ett önskat antal av brottare. Listorna var 

sammanställda av klubbarnas kontaktpersoner, detta kan ha påverkat resultatet eftersom 

klubbarna hade möjlighet att välja själva vilka de ville skulle vara med i undersökningen. Till 

exempel att denne var mån om klubbens rykte och därmed inte vill förknippas med att ha 

stressiga brottare. Ur en sådan synpunkt kan det diskuteras vilka personer som angavs i listan 

som potentiella deltagare till undersökningen. Att hen kanske angav namn och 

kontaktinformation på brottare som visat minst tecken på stress, detta kan ha påverkat till en 

mindre tillförlitlig resultat. Förhoppningsvis har kontaktpersonerna valt ut deltagarlistorna 

slumpmässigt och utan baktanke. Intervjupersonerna blev i efterhand delvis slumpmässigt 

utvalda från listorna på grund av att alla ur listan av brottare från klubben inte var möjliga att 

nå via telefon för bokning av tid. 

6.3 Observations studie 
Eftersom stress handlar om egna individuella värderingar och upplevelser, hade en 

observation som en datainsamlingsmetod kunnat vara väldigt värdefullt för att kartlägga 

upplevd stress bland brottare. Genom iakttagelse av brottarna i stressade situationer hade egna 

bedömningar kunnat genomföras och kompletterat deras upplevelser. Spradley (1980) 

beskriver att det är givande om en observationsstudie genomföras i samband med en kvalitativ 
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intervjustudie. Brottarna har i denna studie berättat om hur de upplevt situationer som 

stressiga, till exempel hade en observation innan och under en tävling, eller vid andra 

sammanhang som de upplevt stress, kunnat ge en intressant komplettering till deras egna 

upplevelser. Ett passivt deltagande hade i så fall varit den observationsmetod som 

förmodligen hade varit mest givande till denna typ av undersökning (ibid.). Detta innebär att 

urvalet skulle beroende på vad forskarna bestämmer antingen få veta vem som är den 

observerande och vad forskningssyftet är eller att det förblir oklart för urvalet att en 

undersökning bedrivs. Den passiva observationsmetoden innebär att man som observant ett 

fåtal gånger är på plats i urvalets olika relevanta sammanhang utan något annat syfte än iaktta 

urvalet för att få en utomstående bild av situationer och upplevelser (ibid.). Med eftertanke 

hade det varit till fördel med en ännu mer omfattande slutsats av undersökningen, med 

komplettering av en kvantitativ studiemetod eller observations studie, för att på så sätt få ut 

det mesta av urvalet. 
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7. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion av resultatet från undersökningen och tidigare forskning 

om stress, påverkan och coping att presenteras. 

Syftet med den här studien var att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur brottarna blivit 

påverkade av deras upplevelser samt att undersöka vad dom har för copingstrategier för att 

hantera stress.  

Resultatet visar att brottarna i den här studien mer eller mindre upplevde stress i samband med 

brottningen och att det ibland kunde påverka hur de presterade på träningar och matcher. Alla 

deltagare använde copingstrategier för att hantera stress, metoderna skiljde sig mellan 

deltagarna men ingen tycktes ha en strategi som skapade känslan av full kontroll på stress. De 

flesta metoderna var kortsiktiga lösningar.  

7.1 Stress ur en brottares perspektiv  

Resultatet visade att alla brottarna upplevde att dom var stressade. Hur mycket dom var 

stressade och vid vilka tillfällen det skedde varierade. Några av brottarna ansåg att 

uppkomsten av stress berodde på hur situationen såg ut. Aldwin (2011) anser att det finns en 

stark koppling till hur en individ värderar hotet i en situation och hur denne sedan väljer 

copingstrategi. Att individer värderar hotet i situationer olika skulle kunna tolkas som att det 

påverkar hur mycket stress individer upplever vid olika tillfällen och hur det kan skilja från 

person till person (ibid.). Det kan vara anledningen till varför brottarna ansåg att upplevelsen 

av stress inte berodde på specifika saker utan att det påverkades av situationen.  

De vanligaste anledningarna till att brottarna upplevde stress var att de hade brist på tid, inte 

kunde leva upp till inre och yttre krav, hade föreställningar om att de skulle förlora en match 

eller när dom inte kunde balansera brottningen med vardagslivet.  

Resultatet skulle kunna tolkas som att stress uppkommer när brottarna upplever att dom inte 

riktigt har tillräckligt med tillgångar. Det överensstämmer med Aldwins (2011) föreställningar 

om att stress uppstår när individen upplever att kraven från miljön är större än de resurser som 

finns tillgängliga för att hantera dem. Även Smith (1993) har visat att stress har sitt ursprung i 

att individen upplever att något i livet inte fungerar som det ska. Brottarnas beskrivningar på 

vad stress upplevs vara kan vara typiska beskrivningar på hur människor i överlag upplever 

stress: att situationer som kan vara svåra att reda ut eller som var oönskade blir stressfyllda.  
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I resultatet var det tydligt att det var svårt att reda ut gemensamma nämnare för varför alla 

brottarna upplevde stress och vad den berodde på. Patel (1989) beskriver att stress inte bara 

uppstår på grund av yttre påverkan utan också på grund av de egna känslorna, karaktärerna 

och förväntningarna. Detta gör att det kan vara svårt att reda ut vad stress beror på eller vad 

som var den bakomliggande orsaken till den. Smith (1993) förklarar att eftersom stress är en 

upplevelse är det svårt att beskriva vad begreppet “stress” egentligen är. Eftersom brottarna 

har individuella känslor, karaktärer och förväntningar blir det svårt att reda ut hur stressen 

översiktligt ser ut för alla brottare. Detta kan vara en förklaring till varför svaren har skiftat 

mycket i vissa avseenden. Särskilt hur mycket dom har blivit påverkade av den upplevda 

stressen. 

Patel (1989) anser att stress å andra sidan inte behöver vara något som är skadligt, snarare 

tvärtom. Han menar att stress kan vara något som kan vara nödvändigt för människans 

överlevnad och för att utvecklas. Deltagare A ansåg, som Patel (1989), att det är bra för 

människan att vara stressad ibland och en annan deltagare tyckte att stressen till och med 

livade upp hens vardag. Stress tillför enligt Patel (1989) lite krydda i livet. Paradoxalt kunde 

några av brottarna tycka att brottningen var meningslös utan stressen, samtidigt som för 

mycket stress också kunde skapa meningslöshet.  

7.2 Stressens påverkan  

En deltagare beskrev att “kroppen blir osäker” vid stress, det kan vara en bra beskrivning på 

hur människan upplever sin kropp vid stress. Lyon (2000) visar nämligen i sin studie att stress 

ofta påverkar förmågan att lösa problem och att få saker gjorda. Vilket brottarna tycktes visa 

tecken på. Brottarna berättade att dom visste att dom var stressade när dom bland annat gjorde 

dåliga beslut, hade bristande motivation och hade kramper i magen. 

Dom upplevde även en attitydförändring både mot andra i sin omgivning och till brottningen 

vid stress, några deltagare fick också en något pessimistisk inställning till sin idrott. Tre 

brottare hade problem att se stress som något annat än negativt. Dessa tre brottare var också 

dem som ansåg att stress var samma sak som “press”. Dom kunde känna en press att prestera 

på grund av förväntningar från andra. Gustavssons et al. (2011) studie om skillnaden mellan 

en besatt och en harmonisk passion för sporten visade att dem som var besatta av sporten inte 

utövat sin idrott fullkomligt frivilligt, utan upplevde att det istället hade blivit en sorts plikt för 

att leva upp till förväntningar. Det gick att dra vissa paralleller till de tre brottare som ofta 

upplevde stress och press att prestera på grund av förväntningar och de besatta idrottare som 

var med i studien.  
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Sorensen & Christensen (2009) visar i sin studie på danska fotbollsspelare att exempelvis 

studera samtidigt som man vill satsa på sin idrott kan vara mentalt påfrestande. Detta berodde 

ofta på att det fanns en känsla av att vara tvingad att välja mellan det ena eller det andra 

(ibid.). Känslan av att vara tvungen att välja eller prioritera var något som visade sig även i 

denna studie eftersom deltagare A och C fortfarande var aktiva med sina studier. Deltagare A 

studerade heltid medan den andra studerade och praktiserade samtidigt. Den heltidsstuderande 

brottaren berättade dock att det för denne framförallt handlade om dålig planering och att det 

kanske inte har med själva brottningen att göra. Det kan vara av värde att ha i åtanke att stress 

i så fall kunde ha uppstått i vilket fall som helst, oavsett om individen hade varit aktiv brottare 

eller ej.  

Det kan också vara intressant att dra en motsatt parallell till studien av Brettschneider (1999) 

som visade att idrottare som var framgångsrika med sina studier samtidigt som dom satsade 

på en idrott ofta också presterade bra som idrottare. Dessutom att dessa personer också kunde 

hantera stress bättre (ibid.). Den heltidsstuderande deltagaren var den enda brottaren som 

under flertalet gånger under intervjun tydligt uttryckte att hen inte ansåg att brottning var en 

stressfylld sport, kanske hade det gått att dra en viss koppling till Brettschneiders (1999) 

resultat om det hade framkommit data om hur framgångsrik deltagaren var i sina studier. 

En av de tre klassiska definitionerna på stress som beskrevs av Aldwin (2010) var 

miljörelaterad stress, där stress uppstod när individen inte hade tillräckligt med resurser att 

hantera dom krav miljön ställde på denne. En miljörelaterad stress som upplevdes av brottarna 

var hur deras klubbverksamhet bedrevs och att deras arbete påverkades av hur mycket pengar 

som fanns att tillgå. Särskilt en brottare hade upplevt stressen och pressen att prestera för att 

klubben skulle få in mer pengar. Hur möjligheterna ser ut i sporten och hur mycket pengar det 

finns att röra sig med påverkar hur unga idrottare mår (Sorensen & Christensen, 2009). 

Resultatet från intervjuerna tycks kunna styrka att miljön till viss del spelar roll för vissa 

brottare. Men som Sorensen & Christensen (2009) också betonar, kan dock andra faktorer 

såsom familjens socioekonomiska ställning och självförtroende kanske påverka känslan av 

stress mer än miljön.  

7.3 Copingstrategier 

Brottarna använde sig framförallt av metoder som endast dämpade stressen för stunden. 

Metoderna som användes kan tolkas vara individuellt anpassade till deras behov och med 

deras tillgång på resurser. Exempelvis valde en brottare att prata ut om brottningen med sina 

kamrater för att undvika att bli stressad. Den resursen behöver inte vara tillgänglig för alla. 
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Många av brottarna använde coping i syfte att undvika eller fly verkligheten tillfälligt för att 

inte bli överväldigade av stressen. Att lyssna på musik var en copingstrategi som tycktes vara 

den enklaste och vanligaste metoden för att undvika en stressig situation. Copingstrategier 

som går ut på att undvika problem eller situationer som känns hotande är en typisk 

försvarsmekanism (Aldwin, 2011). Att brottarna valt att lyssna på musik eller gå undan från 

andra i exempelvis tävlingssammanhang och sedan upplevt det som en fungerande 

copingstrategi har antagligen gjort att de lyckats förändra verkligheten till något mer 

kontrollerbart. Det kan bero på att de på något sätt lyckats “lura” eller distrahera dem själva 

psykiskt och fysiskt. Aldwin (2011) menar att copingstrategier används både omedvetet och 

medvetet hos människor. Om detta skulle appliceras på om brottarna hanterat stress medvetet 

och omedvetet skulle det exempelvis skett när de först medvetet valt att använda musik som 

en metod att undvika upplevelsen av stress för att sedan ha övergått till en omedveten 

copingstrategi genom att låta sig bli distraherade av musiken och slappnat av.  

Resultatet visade att brottarna ansåg att coping av stress var något som utvecklades med tiden 

genom att via erfarenheter testat sig fram till det sätt som fungerat mest effektivt.  

De flesta av dom hade haft möjligheten att få hjälp med stresshantering men de hade valt att 

tacka nej till detta. Aldwin (2011) förklarar att goda copingstrategier tros utvecklas efter att vi 

genomgått en stressig situation, beroende på hur vi valt att värdera behovet av stressnivå samt 

hur livet sedan har påverkats av denna situation. Detta kan tolkas som att dom flesta kanske 

inte behöver hjälp att hitta strategier för att hantera stress utan att lära sig att se tillbaka på 

dem situationer som varit stressiga och reflektera över hur den påverkat dom.  

Enligt Aldwin (2011), Theorell (2005) och Antonovsky (2005) är det nödvändigt för en 

individ att kunna kontrollera de situationer denne ställs inför. Coping kan vara ett sätt att 

skapa kontroll genom att täcka de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet Antonovsky (2005) har med i sitt begrepp KASAM. När någon av dessa tre 

komponenter uteblir försvinner känslan av kontroll och det blir svårare att ta sig igenom svåra 

situationer. Resultatet visar tydligt att bristen på KASAM och kontroll finns i denna grupp 

brottare, om alla hade haft högt KASAM hade denna studie visat ett helt annat resultat. Inte 

minst att deras inställning till stress hade varit annorlunda och att dom inte hade upplevt dom 

fysiska och psykiska besvären.   
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8. Slutsats 

Hur brottarna definierade själva begreppet “stress” var individuellt, alla brottarna upplevde att 

stress många gånger var kopplat till något negativt. Flera av brottarna beskrev begreppet 

“stress” som lika med “press”. Vid definition av en stressig situation beskrev alla situationer 

som dom hade negativa känslor till. När de upplevde stress var varierade och det fanns två 

deltagare som berättade att de ytterst sällan kände sig stressade inom brottningen. 

Upplevelsen och känslan av stress beskrevs av deltagarna som något som berodde på vilken 

situation de befann sig i. Det som framkom i resultatet var att brottarna oftast kände sig 

stressade på grund av tidsbrist, inre och yttre krav samt förväntningar som de hade på sig 

själva och från anhöriga. Dessutom bristen på balans mellan brottningen och vardagslivet, och 

inte minst nämnt rädslan för att misslyckas inom sporten. Brottarna hade tydliga exempel på 

hur de blev påverkade av stress, till exempel tog dom dåliga beslut, blev rastlösa, irriterade, 

fick magsmärtor, känsla av osäkerhet samt brist på motivation inom sporten. Trots att dom 

flesta brottare berättade att stress påverkade dem negativt i de flesta fallen fanns även gånger 

där stress gav positiva reaktioner hos brottarna. En av brottarna förklarade exempelvis att 

sporten kännas som tråkig och meningslös utan stress. En annan deltagare berättade att det 

dessutom kan vara motiverande med stress inom brottningen. De copingstrategier som 

användes fungerade endast som stresshantering för stunden. Inga långsiktiga metoder 

benämndes under intervjuerna förutom skapandet av rutin. Metoderna som brottarna använde 

sig utav var självlärda, dvs. ingenting som de ansåg att de hade fått hjälp med att lära sig som 

brottare. De flesta deltagande brottarna berättade att de “testat” olika sorters coping för 

stresshantering för att hitta den som passar de bäst hittills. Copingstrategier som benämndes 

under intervjuerna var ventilering till kamrater angående stressiga faktorer, flyktmetoder 

såsom att lyssna på musik och att lämna jobbiga sammanhang. De flesta av brottarna visste 

vart och vem de skulle vända sig till för att få hjälp med stresshantering men valt att tacka nej. 

Brottarna ansåg stresshantering som något som utvecklas och blir enklare med tiden, det 

förklarades som att rutinen hjälpte till att underlätta att hantera stressen.  

Avslutningsvis kan det konstateras att många brottare känner sig mer eller mindre stressade i 

olika brottningssammanhang. Stress påverkar brottare negativt både positivt. Trots att 

upplevelsen av stress är väldigt individuell för brottarna har det visat sig i studien att det oftast 

beror på situationer och inte alltid specifika faktorer som bidrar till stress i 

brottningssammanhang. Ingen av brottarna tycktes jobba på att hantera stress långsiktigt. 
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9. Förslag till vidare studier 

Syftet med studien har varit att kartlägga hur stress upplevs av brottare, på vilket sätt de 

påverkats av stress samt vilka copingstrategier som används för att hantera detta. Genom 

bearbetning av materialet och egna reflektioner över innebörden av data har förhoppningsvis 

en ökad förståelse av brottarnas relation till stress skapats. Under studiens gång har nya tankar 

och idéer väckts om de berörda områdena som skulle vara av intresse att forska vidare inom: 

skillnader i synen på stress mellan brottare på amatörnivå och på elitnivå, hur stor inverkan 

brottningsklubbarnas organisering och ekonomiska situation påverkar brottares upplevelser av 

stress samt en mer fördjupande studie om vilka copingstrategier som fungerar mest effektivt 

för brottare och hur tränare kan utnyttja detta i sitt coachande.  

Det finns även intresse av vidare studier inom samma område med ett större antal 

brottarklubbar involverade, i dessa studier skulle även skillnader/likheter i fördelaktiga 

faktorer ur ett geografiskt perspektiv kunna kartläggas. Vidare studier skulle bidra till en 

större upplysning om detta fortfarande ganska oberörda ämne och möjligvis öka inte bara 

brottares utan också alla idrottares välbefinnande.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du tränat brottning? 

2. Vad är stress för dig? 

3. Hur märker du att du är stressad? 

4. Anser du att stress är negativt eller positivt för dig? förklara gärna hur du tänker. 

5. Har du någon gång upplevt negativ stress i samband med träning, matcher eller annat som har 

koppling till brottningen? 

Om ja, vad tror du att stressen beror på? 

Om nej, vad tror du att avsaknaden av stress beror på? 

6. Beskriv hur en stressig situation kan se ut för dig  

7. Kan du berätta hur du brukar tänka, känna och agera i stressade situationer? 

8. Kan du mer utförligt, beskriva hur du hanterar stressade situationer? 

9. Har du någon gång upplevt att stress påverkat din prestation på något sätt? 

Om ja: berätta gärna på vilket sätt? Kan du beskriva en sådan situation? 

Om nej: förklara varför det inte påverkar dig 

10. Har du lärt dig att hantera stress? 

Om ja, Hur? Beskriv 

Vad brukar du göra? 

11. Har du fått hjälp med att hantera stress? 

Om Nej, Har du någon gång upplevt att du har klarat av att hantera en stressig situation?  

Hur har du gjort då?  

Varför har du gjort så? 

12. Har du “prövat” olika metoder för att hitta det som som fungerar bäst för dig? 

Om ja, Beskriv dem gärna. 

Om nej, vad beror det på? 

13. Om du kollar tillbaka på hur du har hanterat stress, skulle du gjort på något annat sätt?  

Hur?  

Förklara varför. 
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Bilaga 2 - Missiv 

 

Hej! 

Vi är två hälsopedagogstudenter från Högskolan i Gävle och vi är inne på vår sista termin. Vi 

skriver ett examensarbete i pedagogik med inriktning på ämnet “Stress bland brottare”. 

Syftet med vårt arbete är att kartlägga om hur brottare upplever stress. Vi är ute efter att 

undersöka hur eventuell stress ser ut, hur brottare hanterar stress och hur de har lärt sig göra 

detta. Om ingen stress förekommer, vad beror det på? 

Därför vill vi intervjua dig som brottare eftersom du har de erfarenheter, kunskaper och 

åsikter vi är ute efter att studera. Ditt deltagande är mycket värdefullt för vårt arbete och vi 

hoppas att det kommer uppstå en givande reflektion även för dig. Vi beräknar att intervjun 

kommer att ta cirka 45 minuter. 

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun när som helst.  

Examensarbetet kommer att publiceras i DIVA vilket är en databas där 

uppsatser/examensarbeten som producerats av högskolan i Gävles forskare, lärare och 

studenter publiceras. Detta innebär att studenter samt lärare och forskare på Högskolan i 

Gävle kommer att kunna ta del av vårt examensarbete. 

Med din tillåtelse skulle vi även gärna vilja spela in intervjun, för att underlätta för oss då vi i 

framtiden ska sammansätta intervjuerna på papper. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer endast användas i forskningsändamål.  

Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss eller till vår handledare.  

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Malin Dalkarls                     xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

Mahta Rostami                     xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

 

Handledare  

Maud Söderlund                    xxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx 
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