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Sammanfattning 
 

Handboll är en krävande idrott som ställer höga fysiska krav på utövarna (Raya-Gonzalez m.fl., 

2020) där fysträning anses vara viktigt för att nå sportslig framgång (Ion & Corina, 2017). 

Forskning gällande vad som bör inkluderas i en handbollsspelares fysträning betraktas 

individualisering som grundläggande. Dock saknas det kunskap om hur fysträningen ser ut i 

praktiken. Syftet med studien var att undersöka fysträningen bland elithandbollsspelare i Sverige. 

En kvantitativ webbaserad enkätundersökning distribuerades till lag i högsta herr- och damserien. 

Åttioen enkäter samlades in och analyserades i SPSS. Studien kunde inte dra generaliserbara 

slutsatser då det var ett lågt deltagarantal och snedfördelning mellan könen. Resultatet visade att en 

majoritet av deltagarna har ett träningsupplägg att följa gällande deras fysträning och att de fysiska 

grundegenskaperna och träningsprinciperna var inkluderade i varierande utsträckning. 

Anmärkningsvärt var att många kvinnor saknade individualisering av sin fysträning. Båda könen 

var överens om att fysträning är viktigt för att bli en bra handbollsspelare och att deras utförande av 

fysträning drivs mest av inre motivation. Det gick att se skillnader mellan könen och deras 

fysträning, där män i större utsträckning hade fler resurser att luta sig mot. Signifikanta skillnader 

till fördel för männen fanns gällande träningsprinciperna i variation, kompensation och 

individualisering.  

 

Studien visar goda förutsättningar till att utveckla fysträningen bland elithandbollsspelare i Sverige. 

Dock indikerar resultatet på att det är viktigt att framöver arbeta för att fysträning ska vara ett givet 

inslag hos alla handbollsspelare och att jämna ut de ojämlikheter som verkar finnas mellan könen. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Förord 
 

Efter många år inom elithandbollen har det väckts ett intresse hos oss om fysträning och idrottares 

olika förutsättningar för prestation. Tidigare erfarenheter tillsammans med vår studietid på 

Göteborgs Universitet har gett oss uppfattningen av att fysträningen som utförs idag inte alltid är 

optimal inom handbollen. Vi anser att fysträning är en viktig del för ett hållbart och långvarigt 

idrottande.  

 

Vi vill tacka vår handledare Beatrix Algurén för engagemang, energi, positivitet och konstruktiva 

tankar genom hela uppsatsskrivandet.  
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Introduktion 
 

Idag spelas handboll över hela världen och är framförallt väldigt populärt bland både kvinnor och 

män i Europa (Wagner m.fl., 2019). År 2020 beräknades det vara 25 miljoner aktiva spelare inom 

idrotten. Handboll är en fysiskt krävande lagidrott som karaktäriseras av högintensivt arbete med 

mycket kroppskontakt vilket ställer höga fysiska krav på spelarna (Raya-Gonzalez m.fl., 2020). 

Spelarna har olika positioner på planen (se figur 1) (Bergström, 2007) vilket innefattar varierande 

arbetsuppgifter som ställer olika fysiska krav under matchsituationer (Luteberget & Spencer, 2017; 

Manchardo m.fl., 2013). Nuvarande forskning är till stor del överens om de fysiska färdigheter en 

handbollsspelare bör besitta för en god idrottsprestation (Wagner m.fl., 2017; Manchardo m.fl., 

2013; Mihai & Florin, 2021). Fysträning presenteras som en viktig faktor i arbetet för att nå 

framgång och förespråkas vara av individuell karaktär. Dock visar studier att det är något som 

bortprioriteras framför tekniska och taktiska moment (Ion & Corina, 2017). För närvarande saknas 

en tydlig bild över hur den befintliga kunskapen om fysträning är implementerad i praktiken och 

hur den uppfattas av spelarna.  

 

Studien har inte påträffat annan forskning kring vad som faktiskt utförs och hur svenska 

elithandbollsspelares motivation till fysträning ser ut. Den här studien har som syfte att undersöka 

fysträning bland handbollsspelare i Handbollsligan och SHE (Svensk Handbollselit) under säsongen 

2021/22. Studien kan bidra med kunskap till tränare och handbollförbundet i arbetet med att 

utveckla de två högsta ligorna i Sverige genom att tillhandahålla rätt förutsättningar till de aktiva 

spelarna för att lyckas i sina handbollskarriärer och uppmuntra till ett hållbart elitidrottande och en 

god hälsa.  
 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka fysträningen bland elithandbollsspelare i Handbollsligan och 

SHE.  

1. Hur är fysträningen för elithandbollsspelare upplagd med hänsyn till de fysiska 

träningsprinciperna och grundegenskaperna? 

2. Vilken inställning har elithandbollsspelare till fysträning och vilken motivation driver deras 

utförande av fysträning? 

3. Finns det skillnader i ovannämnda frågeställningar mellan herr- och damhandbollsspelare? 

 

Bakgrund 
 

Säsongen 2021/22 varade från september till maj för elithandbollsspelare i Handbollsligan (herrar) 

och SHE (damer), vilka är de två högsta ligorna i Sverige. Serierna spelas som dubbelserier där 

herrarna består av 14 lag och damerna av 12 lag. Efter avslutad grundserie spelades SM-slutspel och 

kval. Utöver seriespelet infördes under den gångna säsongen ATG svenska cupen. I tillägg till det 

deltar ett antal lag i olika Europacuper. Det medför att antalet spelade matcher under säsong ser 
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olika ut för alla lag (Svenska Handbollförbundet, 2021a). Svenska Handbollförbundet (2021b) 

definierar en elithandbollsspelare i Sverige som en person som är registrerad och spelar matcher för 

ett lag i någon av de två högsta serierna på dam respektive herrsidan. I Sverige är handboll en av de 

mest jämställda idrotterna när det kommer till antal utövare, idag finns det över 135 000 aktiva 

spelare (Bringefors, 2022). Matcher spelas mellan två lag där varje lag får spela med sex utespelare 

och en målvakt på plan (Manchardo m.fl., 2013). Spelarna är indelade i olika positioner (se figur 1) 

beroende på vart de befinner sig på planen. Mittsex- (P), kantsex- vänster och höger (LW, RW), 

niometersspelare vänster, mitt och höger (LB, CB & RB) och målvakt (GB) (Bergström, 2007).  

 
Figur 1. Positioner i handboll, röda i anfall (Karcher & Buchheit, 2014). 

 

Handboll är en intermittent idrott som kännetecknas av snabba och dynamiska rörelser. Under en 

match utförs accelerationer, hopp, kast, riktningsförändringar och hårda dueller med kroppskontakt 

i kombination med lågintensivt arbete (Wagner m.fl., 2019; Bergström, 2007). Ion och Corina 

(2017) beskriver att idrotten karaktäriseras av snabba skiftningar mellan offensiva och defensiva 

aktioner. Därför belyser författarna vikten av att spelarna utför fysträning för att kunna upprätthålla 

den hastighet och intensitet som är under en match. För att fördröja trötthet då det har visats vara en 

direkt påverkan på den tekniska prestationen, taktiskt agerande, beslutsfattande och på så sätt 

förebygga uppkomsten av misstag under en match. För att kunna planera rätt sorts träning till 

spelarna är det grundläggande att ansvarig för fysträningen förstår de fysiska krav som finns 

gällande distans, hastighet och intensitet samt tekniska och taktiska handlingar som passningar, 

kast, hopp och riktningsförändringar (Manchado m.fl., 2020). Hänsyn till position, fas i spelet och 

lagets spelstil är också relevant i planeringen av en spelares fysträning. Många faktorer spelar in för 

en handbollsspelares prestation, vilket gör det till en mycket komplex idrott.  
 

Kravprofil  
 

En kravprofil är ett framtaget material som ska representera de fysiska krav som ställs på spelare 

inom olika idrotter. I den ingår värden på olika fysiska tester som idrottare och ledare kan använda 

för att utvärdera testvärden med kravprofilens riktlinjer. SHF har i samarbete med Sveriges 

Olympiska Kommitté (SOK) tagit fram en kravprofil som ska representera handbollens arbetskrav 

och riktar sig till spelare och ledare i syfte att kunna se och arbeta med spelarnas fysiska utveckling. 

Handbollens kravprofil innehåller en 10-gradig skala som sträcker sig från ”måste tränas” till 

”olympisk nivå” gällande styrka, snabbhet, spänst, aerob och anaerob uthållighet. Materialet kan 

också vara till hjälp i skapandet av träningsupplägg och ge en bedömning om en förändring är 

nödvändig av tidigare utförd fysträning (Bringefors, 2021). 
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Träningsprinciper  
 

Centrum för idrottsforskning (2022) framhåller att vid planeringen av ett träningsupplägg finns det 

några centrala träningsprinciper som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet för att öka individens 

kapacitet och minska risken för överträning. För att skapa det optimala träningsupplägget för varje 

enskild individ på kort och lång sikt. Träningsprinciperna är framtagna för att hjälpa till att 

bestämma hur stor volymen ska vara, hur ofta träningen ska genomföras och vilken intensitet som 

passar bäst. Inom lagidrotter är det svårt att skapa ett träningsupplägg för varje enskild individ, 

samtidigt som det är rimligt att förstå att inte alla spelare får samma effekt av likadan träning. De 

fysiologiska anpassningar som en idrottare får beror till stor del på ålder, kön, gener och tidigare 

träningsbakgrund (Björklund m.fl., 2018). Ett exempel är att det krävs mycket och rätt sorts träning 

för att en person med många års träningserfarenhet ska åstadkomma små förbättringar. Därför är det 

centralt inom prestationsinriktad träning att uppnå en så effektiv träning som möjligt för att få 

optimal prestationsutveckling inom olika områden. Det är också viktigt att ta hänsyn till det 

individuella behovet av återhämtning och vila för att åstadkomma resultat av utförd träning. 

Träningsprinciperna har formats utifrån evidensbaserad forskning om fysträning och 

erfarenhetsbaserad kunskap om träning. Träningsprinciper kan variera i rubriker beroende på 

litteratur och författare, dock med liknande innehåll och betydelse. Den här uppsatsen kommer utgå 

från sex träningsprinciper med rubrikerna belastning och anpassning, kompensation, progression, 

individualisering, specificitet och variation. Målet med att följa dessa träningsprinciper i 

träningsprocessen är att effektivisera träningen och få en så bra effekt och prestationsutveckling 

som möjligt (Björklund m.fl., 2018). De är också betydande faktorer i processen att kunna toppa 

formen inför viktiga tävlingar och matcher. Idrottare reducerar träningen för att försöka maximera 

den fysiologiska anpassningen och öka sin prestationsförmåga (Spilsbury m.fl., 2015) 

 

Belastning och anpassning handlar om hur idrottare bygger upp kroppen och förbättrar den fysiska 

kapaciteten. Genom att belasta kroppen med mer träning än vad den är van vid i samband med 

tillräcklig återhämtning kommer en adaption ske. Däremot om belastningen eller återhämtningen 

inte är tillräcklig kommer prestationsförmågan förbli densamma eller försämras. Belastning och 

anpassning måste individanpassas utefter idrottarens förutsättningar och fysiska nivå. För att ha 

möjlighet att kontrollera det kan dokumentation av träningen vara bra. På så sätt finns det möjlighet 

att justera träningen utefter individens resultat. Beroende på vilken period idrottaren befinner sig 

varierar syftet med träningen. Under tävlingssäsong är det fördelaktigt att belastningen är på 

en bibehållande nivå istället för att utveckla. Den fysiska belastning påverkas även av andra 

stressande faktorer, som till exempel skola och arbete som kan behövas ta hänsyn till vid planering 

av träning (Björklund m.fl., 2018).  

 

Kompensation är en eftersträvan av prestationsökning efter utförd träning och återhämtning, det vill 

säga målet med träningen. Kompensation eller allra helst en superkompensation uppstår efter att 

tillräckligt hård träning utförts och följts upp med rätt återhämtning. Kroppen bryts ned av träningen 

för att sen byggas upp starkare av återhämtningen och kroppen klarar då av mer än vad den gjorde 

tidigare. Är träningen för hård eller återhämtningen för dålig kommer ingen kompensation att ske. 

För vältränade elitidrottare varar kompensationen under kortare tid än för mindre tränade personer 

(Björklund m.fl., 2018).  

 

Progression bör innefattas i träningen för att öka den fysiska kapaciteten. Efter ett tag vänjer sig 

kroppen efter den träning som den utsätts för och då sker ingen träningsprogression. Risken finns att 

utvecklingskurvan stannar om ingen ökning av belastningen sker. En noggrann ökning av 
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belastning är också viktigt så att den inte blir för stor så risken för överbelastningsskador ökar. 

Vanligtvis sker denna ökning först genom frekvensen, sen volymen och sist intensiteten av 

träningen. Hur och när progressionen sker är högst individuell och beror på personens träningsstatus 

och återhämtning (Björklund m.fl., 2018).  

 

Specificitet handlar om att träna på de specifika fysiska och psykiska krav som varje enskild idrott 

innefattar vilket innebär att idrottaren blir bra på det den tränar (Björklund m.fl., 2018). Träningen 

ska vara lik idrottens tävlingssituation i arbetstid, belastning, teknik och rörelsehastighet. Dock 

betyder inte det att träningarna endast ska bestå av matchspel för att öka prestationsförmågan. Varje 

idrott består av olika delar och kapaciteter som tillsammans bidrar till helheten. Under 

grundperioden genomförs generell träning för att utveckla olika fysiologiska färdigheter och öka 

tåligheten utifrån individens mål, för att närmare tävlingssäsong övergå mer till specifik träning 

(Björklund m.fl., 2018). 

 

Individualisering handlar om att anpassa träningen till varje idrottare och dess förutsättningar. 

Träningen i stort bestäms utifrån idrottens grundegenskaper samt tränings- och tävlingsperioder. 

Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är varje individs styrkor och svagheter utifrån bland annat 

idrottarens fysiologiska tester, tävlings- och träningsresultat, funktion och rörlighetstester och nivå 

av teknik. I ett lag kan det betyda att träningen behöver anpassas och vara olika för olika personer 

vid vissa träningstillfällen för att få optimal träning. Vid individualisering av träning behöver 

anpassning göras utefter olika sorters belastning som till exempel skola eller arbete. Om idrottaren 

har mycket annat under vissa perioder är det fördelaktigt att anpassa träningsbelastningen utefter 

det, för att klara av att utföra båda delar på ett bra sätt (Björklund m.fl., 2018). 

 

Variation i träning innebär att inte alltid träna samma sak. Det är viktigt för elitidrottare att variera 

sin träning av olika anledningar. Ensidig träning kan bli monoton, medverka till skador, bidra till 

motivationsbrist och hämmad utveckling (Björklund m.fl., 2018). Har idrottaren många 

träningstimmar under en vecka är det därför fördelaktigt att variera träningen genom olika 

intensitetsnivåer och fokusområden (Centrum för idrottsforskning, 2022). 
 

Fem fysiska grundegenskaper 
 

Gemensamt för i princip alla idrotter är, att de innefattar fem fysiska grundegenskaper: 

koordination, rörlighet, uthållighet, styrka och snabbhet. Beroende på idrottens karaktär och 

idrottarens fysiska kvaliteter har varje grundegenskap olika stor betydelse och prioritet i träningen. 

Träningsplanering bör omfatta och ge tillräckligt med tid för utveckling av alla de fem fysiska 

grundegenskaperna. Dock borde idrottens specifika teknikkrav styra planeringen och utförandet av 

träningen (Björklund m.fl., 2018). Bergström (2007) lyfter handbollens fysträning och om de 

fysiska färdigheter som krävs för utveckling och prestation i idrotten. Det inkluderar de fem fysiska 

grundegenskaperna som tidigare nämnts och i vilken ordning varje egenskap bör prioriteras i 

fysträningen.  

 

Koordination är förmågan att kunna samordna kroppens rörelser i förhållande till varandra och 

omgivningen. Det är ett samspel mellan skelettmuskulaturen och det centrala nervsystemet vilket 

inkluderar hjärnan och ryggmärgen. Varje unik idrott har olika krav när det kommer till 

koordinationsförmåga och består av flera olika komponenter: balans, tolkning av vad du ser i 

samband med kroppslig rörelse och avvägd kraft, orientering av kroppen till omgivningen, rytmiska 
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rörelser, reaktion och anpassning av rörelser i omfång och kraft. Syftet med koordinationsträning är 

att kunna effektivisera samspelet mellan aktiverade muskler och graden av musklernas aktivering, 

det vill säga den motoriska enheten som gör att rörelserna går mer eller mindre på automatik. Ett 

ökat samspel mellan muskelaktivering och kraftinsats kan rörelser effektiviseras genom att optimera 

musklernas potential vilket kan leda till en ökad kraftinsats utan att musklerna har blivit starkare. 

Koordinationsförmågan omfattar som tidigare nämnts väsentliga underliggande egenskaper för att 

utveckla färdigheter vilket ofta går under begreppet teknik inom idrottsliga sammanhang. Teknik 

handlar om hur en idrottare löser en bestämd rörelseuppgift. Det är högst individuellt och påverkas 

av flera olika fysiologiska faktorer som till exempel hur kroppen är dimensionerad, 

koordinationsförmåga och styrka. Teknik är en pågående process under hela idrottskarriären för att 

optimera och utveckla specifika kvalitéer. För att idrottaren ska kunna anpassa sig och utveckla nya 

rörelser på grund av ny utrustning, olika förhållande och träningsmetoder krävs en god 

koordinationsförmåga (Björklund m.fl., 2018).  

 

Rörlighet handlar om förmågan till rörelseutslag i leder och ledband. Idrotter har olika mycket krav 

på rörlighet i utförandet av de idrottsspecifika rörelserna och olika stor betydelse för prestationen. 

Dock krävs en viss rörlighet i samtliga idrotter för att kunna utöva de specifika rörelserna optimalt. 

Med en god rörlighet kan idrottaren få full tillgång till hela rörelseapparatens förmåga och 

utförandet kan leda till en ökad prestation samtidigt minska risken för skador (Björklund m.fl., 

2018). 

 

Styrka innefattar olika typer av muskelarbete: excentriskt, koncentriskt och isometriskt arbete 

(Bergström, 2007). Det finns också olika typer av styrka: maximal, explosiv och uthållighetsstyrka. 

De olika typerna av styrka ger olika fysiologiska effekter och muskelutveckling. Träningsupplägg 

för önskat träningssvar varierar i utövandet av träningen gällande, motstånd (% av 1 repetition 

max), set, repetitioner, vila, hastighet, övningar och frekvens. Beroende på idrottens rörelser och 

tekniska krav är olika typer av styrketräning mer gynnsamt i vissa idrotter än andra, därav vikten att 

förhålla sig till de fysiska färdigheter den specifika idrotten begär för prestation. Det är också 

avsevärt att ta hänsyn till individens fysiska status, samtidigt att valet av styrketräning går i linje 

med träningsplaneringen (Björklund m.fl., 2018).   

 

Uthållighet som begrepp innefattar både aerob och anaerob förmåga, som i sin tur delas in två 

ytterligare förmågor i form av effekt och kapacitet. Vid aeroba och anaeroba träning handlar det om 

vilka energisystem som dominerar under träningspasset, vilket varierar beroende på intensitet, 

duration och individuella fysiologiska skillnader. Den anaeroba effekten är den tid det tar för 

muskelcellen att frigöra energi utan tillgång till syre för att utveckla störst möjlig kraft under en 

specifik rörelse (Björklund m.fl., 2018). Med andra ord förmågan av hur snabbt energin kan frigöras 

från de anaeroba processerna (Arndt, 2021). För att studera den anaeroba effekten kan övningar som 

korta sprints och hopp utföras. När det kommer till den anaeroba kapaciteten handlar det om 

förmågan att hålla en hög intensitet trots höga laktatnivåer (mjölksyrabildning) i kroppen. Beroende 

av idrottens karaktär ser den anaeroba uthålligheten olika ut. Till exempel behöver en 

handbollsspelare besitta förmågan att utöva upprepade sprints medans en 400 meters löpare behöver 

kunna springa snabbt en viss sträcka oavsett hög laktatbildning (Björklund m.fl., 2018). Aerob 

effekt talar om hur stor den maximala syreupptagningsförmågan är och kan förklaras som 

idrottarens motor och förmåga att utöva ett uthållighetsarbete. Om idrottaren har en hög 

syreupptagningsförmåga kan den utöva ett större uthållighetsarbete. Aerob kapacitet handlar om hur 

väl en idrottare kan utnyttja sin effekt över tid. I tävlingssammanhang där ett kontinuerligt 

muskelarbete sker under lång tid är den aeroba kapaciteten avgörande för en bra prestation. I 
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idrotter som innefattar explosiva moment som i till exempel bollsporter hinner inte de aeroba 

processerna utvinna energi. Vilket gör det svårt att säga hur stor betydelse det aeroba arbetet har på 

prestationen. Dock ger en god aerob uthållighet en ökad återhämtning så att idrottaren kan 

återhämta sig snabbare mellan träningar och under matcher. På så sätt bidrar också en god aerob 

förmåga till prestationsutveckling i det anaeroba arbete, att spelarna orkar springa snabbt under en 

hel match (Björklund m.fl., 2018).  

 

Snabbhet handlar om att på kortast möjliga tid förflytta sig från en position till en annan, det vill 

säga accelerera och att kunna reagera snabbt i kroppsliga rörelser från yttre stimuli. Ett exempel är 

när en sprinter ska kunna förflytta kroppen från ett stillastående läge till maxhastighet och på kortast 

möjliga tid kunna förflytta kroppen över en viss sträcka. Samtidigt behöver personen kunna reagera 

snabbt på startskottet för att nå maximal prestation. Kombinationen av att kunna reagera och 

accelerera snabbt är ett vanligt krav inom olika idrotter. Det finns ofta ett samband mellan styrka 

och snabbhet, dock är det inte säkert att den som är starkast är snabbast. Tekniska färdigheter av 

rörelsemönstret som förflyttar kroppen har en avgörande faktor för hur snabbt personen agerar och 

accelererar. För att få en effektiv snabbhetsutveckling bör träningsformen efterlikna tävlingsformen 

i så stor utsträckning som möjligt och utövas i början av träningspasset (Björklund m.fl., 2018). 

 

Spänst som egenskap går under kategorin snabbhet och är även nära besläktat med styrka. Spänst 

handlar om hur väl individens muskler kan utveckla kraft snabbt utan yttre motstånd, förmågan att 

utveckla effekt, både horisontellt och vertikalt. På så sätt har muskelstyrkan en avgörande roll om 

hur högt/långt hoppet blir. Likt andra fysiska egenskaper bör träning av spänst anpassas utifrån den 

specifika idrottens krav. Handboll som idrott består av många olika idrottsspecifika komplexa 

rörelser. Spänst är en av de fysiska egenskaperna som karaktäriserar idrottens rörelsemönster som 

till exempel vid ett upphopp för att skjuta eller blocka motståndarens skott (Hallén & Ronglan, 

2011).  
 

Hållbart elitidrottande 
 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet hållbarhet, Jones m.fl. (2010, s. 19) förklarar det 

som ”ett tillstånd eller en uppsättning villkor där mänskliga och naturliga system kan fortsätta på 

obestämd tid i ett tillstånd av ömsesidigt välbefinnande, säkerhet och överlevnad”. För att gå mot en 

mer hållbar elitidrott lyfter Barker m.fl. (2014) att idrotten bör ses som något mänskligt som 

betonas av gemenskap, inte bara effektivitet och prestation. Tidigare forskning lyfter hållbarhet som 

svårt att sammanföra inom elitidrottens ramar på grund av den extrema fysiska och psykiska 

stressen idrottaren utsätts för (Overbye, 2018). DiFiori m.fl. (2014) menar också att det höga antalet 

kort- och långvariga skador kan ha en negativ påverkan på hälsan och välbefinnandet hos idrottaren 

under hela livet efter avslutad karriär. Barker m.fl. (2014) motsätter sig tidigare argument om 

hållbart elitidrottande och menar att idrottaren kan få färre negativa konsekvenser i sin 

idrottsprestation genom ett hållbarhetstänk. Processen av ett hållbart elitidrottande kan underhållas 

av att tränaren visar omtanke och ett helhetstänk i ledarskapet. Det kan påverka idrottarens hälsa 

och välbefinnandet positivt samtidigt som idrottaren presterar på högsta nivåer (Lindgren & Ruchti, 

2017).  

 

Dohlsten m.fl. (2019) undersökte svenska idrottares syn på vad som krävs för ett hållbart 

elitidrottande. Studien resulterar i två huvudteman: helhetssyn för att öka idrottares utveckling och 

prestation, ekonomiska frågor och fokus på kortsiktiga resultat frånser den långsiktiga utvecklingen. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2159676X.2020.1778062
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I det första temat om helhetssyn lyfter idrottarna behovet av att ha balans i livet, lära och ta ansvar 

över idrottslig utveckling, stöd ifrån andra, att tränare samarbetar med andra samtidigt har 

kompetens och visar förtroende. Det andra temat fångar hur idrottarna anser att de uppstår 

utmaningar för hållbart elitidrottande vid ogynnsamma ekonomiska förutsättningar, när tränarna 

prioriterar resultat framför hälsa och välmående. Det Dohlsten m.fl. (2019) framhåller går i linje 

med det Kentää och Hassmén (1999) skriver om att det krävs en bra balans av olika faktorer i livet 

för goda idrottsliga prestationer. Det inkluderar allt från träning av olika fysiska kapaciteter till 

relationer, arbete och återhämtning.  
 

Handbollsspecifik fysträning 
 

Oavsett vilken nivå eller skicklighet en spelare besitter finns det fem faktorer som är grundläggande 

i arbetet att utveckla ett träningsprogram. Fysiska, tekniska, taktiska, psykologiska och teoretiska 

faktorer är alla samverkande och nödvändiga att omfattas (Ion & Corina, 2017). Träningsupplägget 

bör också, som tidigare nämnts, omfattas av träningsprinciperna (Centrum för idrottsforskning, 

2022) och de fem fysiska grundegenskaperna (Björklund m.fl., 2018). Den fysiska kapaciteten är 

viktig för att fördröja trötthet och fysträning bör därför vara grunden i alla träningsprogram (Ion & 

Corina, 2017). För handbollsspelare är det väsentligt för att de ska kunna tolerera den upprepade 

belastningen men också för att de ska försöka hålla sig skadefria (Wagner m.fl., 2019). Vilket kan 

vara betydande faktorer för att kunna bli en så bra handbollsspelare som möjligt. Det är ett 

långsiktigt arbete som krävs för att uppnå önskade nivåer av sin fysträning och att rätt sorts träning 

utförs (Bringefors, 2021).  

 

Enligt Wagner m.fl. (2017) bör: styrka-, snabbhet-, koordination- och uthållighetsträning inkluderas 

i en handbollsspelares fysträning. De är viktiga faktorer för att prestera i en krävande kontaktsport 

som handboll (Manchardo m.fl., 2013). I tillägg till det visar Mihai och Florin (2021) i sin studie att 

muskelstyrka och snabbhet är avgörande fysiska egenskaper för att utveckla de taktiska och 

tekniska färdigheterna som handboll kräver under en match. Vilket omfattar sprintförmåga och 

kasthastighet (Manchardo m.fl., 2013) samt utveckling av spelarens hopp och duellspel (Wagner 

m.fl., 2017). Det är framgångsrika faktorer för att utföra anfall- och försvarsspel på en hög nivå 

(Bergström, 2007). En god aerob uthållighetsförmåga är betydelsefullt för att orka prestera 

(Manchardo m.fl., 2013) då det möjliggör en fördröjning av trötthet under träning och match 

samtidigt som det kan medverkar till en snabb återhämtning (Wagner m.fl., 2017; Bergström, 

2007). Den anaeroba förmågan behövs för att klara av de korta högintensiva aktioner som spelarna 

utför. En utveckling av de här egenskaperna kan medverka till en ökad prestation då spelaren orkar 

utföra fler träningspass med hög kvalitet (Bergström, 2007). Forskning visar på blandade svar 

gällande rörlighetsträning och dess effekt på idrottsprestationer. Mycket som tidigare nämnts 

handlar om idrottens specifika rörelsekrav (Gleim & McHugh, 1997). Dock visar en studie av 

Eriksrud m.fl. (2019) att handbollsspecifka rörelser som kast är beroende av en viss rörlighet. 

Kastprestationen är resultatet av flera fysiologiska moment och för att utvinna maximal effekt krävs 

en viss rörlighet. Genomgående i all fysträning kan en bra koordinationsförmåga vara en 

grundläggande egenskap för optimalt utförande, utveckling och prestation. Det kan därför vara en 

betydelsefull faktor att inkludera i träningsupplägget (Wagner m.fl., 2014). 
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Skillnader positioner 
 

Positionernas arbete skiljer sig åt på handbollsplanen, det kan också variera inom samma position 

beroende på spelstil (Bergström, 2007). Studier visar på betydande skillnader i antalet 

accelerationer, inbromsningar och riktningsförändringar mellan spelare. Antalet högintensiva 

aktioner och den övergripande intensiteten beror indirekt på den position och taktiska roll en spelare 

har i ett lag (Luteberget & Spencer, 2017; Manchardo m.fl., 2020). Spelare med centrala roller, i 

både anfall- och försvarsspel, har visats utföra ett större antal högintensiva aktioner och har en 

högre intensitet under match. Niometersspelare är de som har den högsta intensiteten och målvakter 

den lägsta. Det rekommenderas att spelarna tilldelas fysträningsupplägg baserat på varje individs 

taktiska roll, position och matchkrav (Luteberget & Spencer, 2017).  
 

Könsskillnader 
 

Studier från den högsta handbollsligan i Danmark har visat att det finns fysiska skillnader mellan 

herr- och damhandboll. Herrspelarna är längre, tyngre, starkare, snabbare och har en bättre aerob 

uthållighet men även matchprestationerna skiljer sig åt mellan könen. Manliga spelare utför mer 

högintensiva löpningar och aktioner som kräver styrka samtidigt som kvinnliga spelare utför en 

större total löpdistans och har en högre relativ arbetsbelastning. Det har också gått att se skillnader 

mellan könen gällande tekniska utföranden i olika spelsituationer på planen. Det innebär att det är 

viktigt att förstå att det är olika krav som finns för herr- och damspelare (Wagner m.fl., 2019).  
 

Individualisering  
 

Vid planering av fysträning till elithandbollsspelare är det många faktorer att ta i beaktande för att 

skapa de bästa förutsättningarna. Då den fysiska belastningen är högst individuell för varje spelare 

bör specifik fysträning utföras och planeras för att maximera prestationen (Manchado m.fl., 2020). 

Kentää och Hassmén (1999) menar att den idrottaren som tränar mest och hårdast i slutändan inte 

alltid är den som blir bäst. Målet med träningen är att optimera utdelningen på de träningstimmar 

som idrottaren lägger ner vilket gör det viktigt att ta hänsyn till varje enskilds individs kapacitet för 

en god prestationsutveckling.  

 

Analys av spelarens fysiska färdigheter i relation till de matchkrav som finns ger möjlighet att 

utveckla olika egenskaper utifrån individens behov (Bergström, 2007; Luteberget & Spencer, 2017). 

Fysträningen strävar mot att idrottaren ska hitta den optimala träningszonen för att få den bästa 

träningseffekten. Att träna smart är därför en viktig faktor hos elitidrottare för att uppnå maximal 

prestation och undvika skador och överträningssyndrom (Kentää & Hassmén, 1999). Det 

rekommenderas att tester ska vara återkommande under hela handbollssäsongen och vara en del av 

fysträningen och att personer med hög kompetens inom fysträning bör skräddarsy träningen åt varje 

spelare (Wagner m.fl., 2017).  
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Motivation 
 

Self-Determination Theory (SDT) som på svenska översätts som Självsbestämmandeteorin är en 

motviationsteori som grundar sig i tanken om att alla människor har en frivillig strävan för att 

utvecklas och lära sig nya ting, det vill säga att människor drivs av den inre motivationen. För att 

främja den inre motivationen har SDT identifierat tre psykologiska behov (autonomi, samhörighet 

och kompetens) som villkor för att underhålla den positiva processen av människors personliga 

utveckling. Hur väl de behoven är tillfredsställda har en påverkan på människors motivation och 

beteendemässiga självreglering, som i sin tur är en avgörande faktor för prestation och välmående i 

olika situationer och miljöer (Deci & Ryan, 2000). Autonomi handlar om en känsla av att kunna 

göra självständiga val, samhörighet grundar sig i gemenskap och tillhörighet, kompetens är behovet 

av att känna sig duktig och förmågan att klara av diverse ting (Carlsson, 2019). Utifrån SDT finns 

det olika typer av motivation men också att kvaliteten på motivationen kan skilja sig åt. Det sträcker 

sig från brist på motivation (amotivation) till inre motivation och mellan där befinner sig fyra grader 

av yttre motivation. Den inre motivationen styrs av självbestämmande och frivillighet, medan 

amotivation är motsatsen och karaktäriseras som den mest kontrollerande formen av motivation. 

För att förklara det kontinuum av motivation som SDT presenterar skapades en sub-teori vid namn 

Organismic Integration Theory (OIT). Syftet med OIT är att detaljera olika former av yttre 

motivation och belysa de faktorer som avgör om motivationen är mer åt det självbestämmande eller 

kontrollerande formen av motivation. Längst till vänster på kontinuumet (se figur 2) är amotivation 

och längst till höger är den inre motivationen och däremellan finns den yttre motivationen som är 

uppdelad i fyra kategorier: yttre, introjicerad, identifierad och integrerad reglering (Ryan m.fl., 

2009). 

 
Figur 2. Kontinuum över motivation. Översatt till svenska från Deci & Ryan (2000).  

 

De yttre motivationerna som klassas mer åt den vänstra kontrollerande formen på SDT:s kontinuum 

av motivation är yttre och introjicerad reglering. Yttre reglering kännetecknas av att beteenden styrs 

av yttre händelser, såsom belöning eller straff och introjicerad reglering av att beteendet drivs av 

skyldighet och press. De yttre motivationerna som är mer självbestämmande och närmare den inre 

motivation på kontinuumet är identifierad reglering, där individen upplever beteendet som 

meningsfullt och viktigt och integrerad reglering där personens beteende drivs av att representera 

egna värderingar och intressen (Deci & Ryan, 2000). En viktig aspekt i framtagandet av en persons 

motivationsprofil är att ett beteende kan drivas av olika motivationer samtidigt. Som exempel kan 

en idrottares beteende till träning drivas av både identifierad och yttre reglering. Att utöva en viss 

träning ger meningsfullhet men också av anledningen för att skydda sig från straff i form av mindre 
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speltid. Som tidigare nämnt är de psykologiska behoven en central del i SDT och hur väl de 

behoven är fyllda har också en avgörande faktor i framtagandet av individens motivationsprofil 

(Lindwall m.fl. 2016). 

 

SDT har blivit ett populärt teoretiskt ramverk inom forskning där de undersöker individers 

motivation till träning (Markland & Toby, 2004). Där studier har belyst motivation som en stark 

koppling till idrottsliga beteenden och prestationer. Carlsson (2019) skriver att idrottare med hög 

upplevd känsla av självbestämmande har i stor utsträckning ett samband med goda idrottsliga 

prestationer. Litteratur visar att det finns könsskillnader i motivationsprofiler hos elitidrottare. 

Kvinnor visade sig ha en större grad av inre motivation än män, dock visas inga skillnader mellan 

könen i upplevd självbestämmande. Kvinnliga idrottares beteende mot idrott utförs till stor del av 

eget nöje och tillfredsställelse än yttre belöningar. Forskning visar också att idrottare som tidigare 

har uppnått höga prestationer i sin idrott grundar mycket av sitt idrottsliga beteende utifrån yttre 

regleringar jämfört med idrottare på en lägre nivå. Chantal m.fl. (1996) hävdar att yttre belöningar i 

form av vinstpengar, medaljer och titlar som vanligtvis förekommer vid höga prestationer kan 

påverka individers reglering till idrottsliga beteenden. Idrottare med hög idrottsprestation har till 

större del ett beteende som är reglerat av yttre belöning än lägre presterande idrottare. 

 

Metod 
 

Design 
 

För att kunna besvara syftet med studien applicerades en kvantitativ ansats i form av en 

enkätundersökning med en tvärsnittsdesign. Avsikten var att undersöka fysträningen samtidigt se 

om det finns skillnader i den undersökta populationen mellan olika variabler (Kristensson, 2014).  
 

Urval 
 

Populationen som studerades var aktiva handbollsspelare under säsongen 2021/22 i Handbollsligan 

och SHE som består av spelare från 26 stycken handbollslag vilket ansågs vara ett rimligt antal 

deltagare att undersöka. Studien använde ett strategiskt urval med bekvämlighetsrekrytering där 

inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha spelat i SHE eller Handbollsligan under säsongen 

2021/22. Det exakta antalet spelare som ingår i varje lag är inte känt därför kan inte ett uttalande 

göras om exakt hur stor den valda populationen är. På så sätt blir det svårt att kontrollera hur stort 

det externa bortfallet är (Kristensson, 2014). Uppskattningsvis har varje lag 15 spelare i truppen 

vilket innebär att herrarna är cirka 210 spelare i Handbollsligan och kvinnorna cirka 180 spelare i 

SHE. Det skulle motsvara ett bortfall på cirka 309 spelare då det var 81 stycken som deltog.  
 

Datainsamling/Dataproduktion 
 

Data samlades in genom självrapportering av en webbaserad enkät (se bilaga) som tog ca 10-15 

minuter att svara på. Rekryteringsprocessen bestod utav två olika utföranden, mail och direkt 

kontakt, i form av bekvämlighetsurval, till spelare och personer med anknytning till de olika lagen. 
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Mail skickades ut till nio herr- och fem damlag med förfrågan om att delta i studien. Kontakt till 

övriga herr- (5) och damlag (7) togs genom personlig kontakt med en spelare i respektive lag via 

Facebook Messenger. I båda processerna fick deltagarna information om studien vilket inkluderade 

en förfrågan om att distribuera länken till den webbaserade enkäten i respektive lags gemensamma 

digitala forum. Kontakt med alla lag togs 2022-04-08 där enkäten tillgänglig gjordes vid samma 

tillfälle. En del av de kontaktade lagen valde att dela enkäten vid ett senare tillfälle för att inte störa 

förberedelserna inför match. Påminnelse om att delta i enkätundersökningen skickades ut till alla 

tillfrågade lag 2022-04-19 och enkäten stängdes för deltagande 2022-04-29. I enkäten informerades 

deltagarna skriftligt om studiens syfte och en presentation av författarna. Det är svårt att ange exakt 

antal som har fått tillgång till enkäten då studien inte kan kontrollera hur många lag som valt att 

dela den i sina digitala forum (Kristensson, 2014). 
 

Enkät 
 

Den framtagna enkäten innehöll en informationstext till respondenterna om studien syfte, etiska 

övervägande och författarna. I början av enkäten får deltagarna instruktioner kring vilket 

förhållningssätt de ska ha till frågorna när de svarar, vilket är relevant för att datan ska representera 

studiens syfte (Kristensson, 2014). Enkäten (se bilaga) omfattade 21 frågor där en fråga var från ett 

redan befintligt validerat mätinstrument, Behavioral Regultion in Excercise Questionare (BREQ-2). 

Fråga 1-5 var bakgrundsfrågor, fråga 6-20 huvudfrågor gällande undersökning av fysträning och 

fråga 21 behandlade motivation (BREQ-2). Enkäten är framtagen och skapad med hjälp av 

enkätverktyget Sunet Survey av författarna till studien. Enkäten pilot-testades av åtta personer där 

tidsåtgång uppskattades och anmärkningar på formalia gjordes som ändrades av författarna till den 

slutgiltiga versionen av enkäten. Pilot-testerna ingick inte i analysen.  

 

Syftet med bakgrundsfrågor var för att få en bild av urvalet gällande kön, ålder, säsonger som 

elithandbollsspelare (högsta ligan), huvudsakliga position på planen och hur många timmar de 

ägnar åt fysträning. Fråga 6-9 är huvudfrågor som behandlade de fem fysiska grundegenskaperna 

och fråga 10-13 övergår till att undersöka träningsprinciperna. Fråga 14-20 är kompletterande 

frågor om autonomi och deltagarnas subjektiva uppfattning om deras fysträning. Syftet var att 

undersöka olika faktorer och se om de kan ha en betydande roll i utfallet. För att få tillgång till fråga 

10 skulle deltagaren ha svarat ja på fråga 9 då det var en kompletterande fråga till det tidigare 

svarsalternativet. Det gör det möjligt att inte alla har svarat på lika många frågor. Flertalet av 

frågorna i enkäten är utformade som slutna frågor i form av checklistor för att få ut så mycket 

information som möjligt om deltagarnas fysträning. Dikotoma frågor har undvikits för att 

respondenten ska ha möjlighet att identifiera sig med svarsalternativen till fördel för flervalsfrågor. 

Undantaget fråga 20, där syftet var att samla in enkel information utan fördjupning. Frågan 

kompletterades med ett öppet svarsalternativ där deltagaren fick möjlighet att kommentera sitt svar. 

Svarsalternativen till frågorna skiljer sig åt beroende på syftet med frågan, för att få omfattande och 

precis information har till exempel skattningsskala (1-5) och flervalssvar använts (Kristensson, 

2014). 

 

Fråga 21 behandlade BREQ-2 vilket är ett instrument som mäter kvaliteten på deltagarnas 

motivation till fysträning. Instrumentet är utformat som ett frågeformulär med 19 påståenden som 

deltagaren förhåller sig till utifrån huvudfrågan ”Varför tränar du?”. För att rikta frågan mot 

studiens frågeställning omskrevs frågan till “Varför fystränar du?” och översattes från 

originalspråket (engelska) till svenska. Deltagaren svarar utifrån en 5-gradig skala, där 1 motsvarar 
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”stämmer inte alls” och 5 motsvarande ”stämmer helt på mig”. BREQ-2 utgår ifrån SDT:s 

kontinuum av motivation som sträcker sig från amotivation till inre motivation och är utformat med 

fem underkategorier: amotivation, yttre motivation, introjicerad reglering, identifierad reglering och 

inre motivation. BREQ-2 är framtaget och validerat av Markland och Tobi (2004).  
 

Databearbetning och analys 
 

Totalt hämtades 81 stycken enkäter från Sunet Survey där data exporterades till Excel 2016 för 

bearbetning. Där upptäcktes att en deltagare inte svarat på fråga 7 (se tabell 3), 9 (se tabell 5) och 14 

(se tabell 8). Det redovisas i följande tabell för respektive fråga i resultatdelen. Datan importerades 

sedan till statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences version 28 (SPSS) för 

bearbetning och analys. I SPSS kodades de ursprungliga variablerna om till en del av frågorna för 

att sammanföra olika svarsalternativ till färre kategorier. Kvantitativ analys av den insamlade datan 

utfördes för att kunna svara på studiens frågeställningar. I den kvantitativa analysen har beskrivande 

och jämförande statistik använts genom kors- och frekvenstabeller för att visa data på ett 

överskådligt sätt av fler variabler. Gruppskillnad mellan könen har testats med Chi-två-test för 

nominalskaledata, för ordnialskaledata har Mann-Whitney u-test använts. Alla statistiska test har 

testats med en signifikansnivå på p<0,05 och p<0,001 (Kristensson, 2014).  

 

BREQ-2 har analyserats för att ta fram vilken motivation deltagarna styrs av. Medianvärdet 

beräknades för varje fråga, där varje fråga tillhör en kategori av motivation. Amotivation= fråga 

5,9,12,19, external= 1,6,11,16, introjerad= 2,7,13, identifierad= 3,8,14,17 och instrinct= 4,10,15,18. 

Medianvärdet för varje kategori adderades för att se vilken motivation som får högst poäng.  

 

För analys av fråga 20 bearbetades de öppna svaren från deltagarna genom att likheter och 

skillnader studerades för att möjliggöra en indelning av svaren till olika kategorier. Sedan 

sammanfördes kategorierna till olika teman som presenteras i resultatet. All databearbetning och 

analys har utförts tillsammans av författarna. 
 

Metodologiska överväganden 
 

Med tanke på studiens syfte var en tvärsnittsstudie som studiedesign passande då avsikten var att 

studera fysträningen under en viss tidsperiod. Enkät som datainsamlingsmetod ansågs vara lämpligt 

för att nå ut till så många som möjligt i den studerade populationen och få ett representativt urval. 

Metoden gav möjlighet att kunna ställa lämpliga frågor som speglade studiens syfte och 

frågeställningarna. Samtidigt tillämpa ett redan framtaget instrument för att mäta motivation 

(Kristensson, 2014).  
 

Etiska överväganden 
 

När det kommer till etiska överväganden har studien tagit hänsyn till individskyddskravet och de 

fyra allmänna huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). När respondenterna öppnat enkäten har de informerats om 

studiens syfte, att det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan välja att avbryta, 

deltagarna är hela tiden anonyma och att svaren endast kommer användas till det här ändamålet 

(Ejlertsson, 2019). Studien är en kandidatuppsats vilket innebär att den inte behöver genomgå 
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någon etisk prövning, dock har forskningsetiska ställningstagande varit genomgående under hela 

forskningsprocessen (Kristensson, 2014).  

 

Resultat 

Studiens population omfattar 81 handbollsspelare från SHE och Handbollsligan, fördelat på 59 

kvinnor (73%) och 22 män (27%). Drygt hälften av deltagarna är i åldern 20-25 år (56%) och den 

vanligaste positionen är niometersspelare (45%). Gällande antalet spelade handbollssäsonger var 

det mest förekommande svaret 1-3 säsonger (40%) och deltagarna utförde i genomsnitt 3-4 timmar 

fysträning (52%) utöver sin handbollsträning i veckan. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

könen (se tabell 2).  

 

Tabell. 2 Bakgrundsfrågor av deltagarna uppdelade i totalt och kön. 

Bakgrundsfrågor Totalt 

 

n=81  

(%) 

Kvinna 

 

n=59 

(%) 

Man 

 

n=22 

(%) 

Ålder 

        < 20 år 

      20-25 år 

      26-30 år 

        > 31 år 

 

11 (13,6) 

45 (55,6) 

22 (27,2) 

3 (3,7) 

 

10 (16,9) 

32 (54,2) 

15 (25,4) 

2 (3,4) 

 

1 (4,5) 

13 (59,1) 

7 (31,8) 

1 (4,5) 

Position 

      Målvakt 

      Kantspelare 

      Linjespelare 

      Niometersspelare 

 

13 (16,0) 

19 (23,5) 

12 (14,8) 

37 (45,7) 

 

10 (16,9) 

13 (22,0) 

8 (13,6) 

28 (47,5) 

 

3 (13,6) 

6 (27,3) 

4 (18,2) 

9 (40,9) 

Spelade elitsäsonger ª 

      1-3 säsonger 

      4-6 säsonger 

      7-9 säsonger 

    > 10 säsonger 

 

32 (39,5) 

26 (32,1) 

12 (14,8) 

11 (13,6) 

 

22 (37,3) 

21 (35,6) 

9 (15,3) 

7 (11,9) 

 

10 (45,5) 

5 (22,7) 

3 (13,6) 

4 (18,2) 

Antal timmar utförd fysträning i veckan 

      1-2 timmar 

      3-4 timmar 

      5-6 timmar 

      > 7 timmar 

 

16 (19,8) 

42 (51,9) 

18 (22,2) 

5 (6,2) 

 

13 (22,0) 

32 (54,2) 

10 (16,9) 

4 (6,8) 

 

3 (13,6) 

10 (45,5) 

8 (36,4) 

1 (4,5) 

ªAntal spelade handbollssäsongen i högsta ligan.  

 

Åttiotre procent av deltagarna har under säsongen 2021/22 haft ett träningsupplägg gällande sin 

fysträning att följa. Av alla handbollsspelare med en fysträningsplan var det 78% av kvinnor och 

96% män.  

 

Fystränare ansvarar mestadels för träningsupplägget gällande styrka (72%), följd av spänst (56%), 

snabbhet (52%) och uthållighet (51%) och mindre ofta för koordination (37%). Att träna rörligheten 

hade huvudsakligen handbollsspelare själv ansvar (40%). Det är en högre procent av männen som 

har en fystränare i ovannämnda kategorier jämfört med kvinnorna, men ej signifikant. Totalt och 

hos respektive män/kvinnor anger >70% av deltagarna att rörlighet, styrka, snabbhet, spänst och 

uthållighet inkluderas i träningsupplägget. Koordination omfattas i en mindre uträckning. Männen 
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har en procentuellt större andel av ovan nämnda variabler inkluderat i sitt träningsupplägg jämfört 

med kvinnor (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Frågor om fysträning angående ansvar och vad som ingår uppdelat i de fysiska 

grundegenskaperna. 
  

Koordination 

 

Rörlighet 

 

Styrka 

 

Snabbhet 

 

Spänst 

 

Uthållighet 

 

Ansvar för 

fystränings- 

upplägg 

Totalt n=81 (%) 

 

Fystränare 

Handbollstränare 

Jag själv 

Annan person 

Har inget 

träningsupplägg 

 

 

30 (37,0) 

15 (18,5) 

24 (29,6) 

3 (3,7) 

9 (11,1) 

 

 

27 (33,3) 

1 (1,2) 

36 (44,4) 

6 (7,4) 

11 (13,6) 

 

 

58 (71,6) 

2 (2,5) 

16 (19,8) 

4 (4,9) 

1 (1,2) 

 

 

42 (51,9) 

7 (8,6) 

19 (23,5) 

5 (6,2) 

8 (9,9) 

 

 

45 (55,6) 

4 (4,9) 

19 (23,5) 

5 (6,2) 

8 (9,9) 

 

 

41 (50,6) 

16 (19,8) 

17 (21,0) 

3 (3,7) 

4 (4,9) 

 
Kvinna n=59 (%) 

 

Fystränare 

Handbollstränare 

Jag själv 

Annan person 

Har inget 

träningsupplägg 

 

 

15 (25,4) 

12 (20,3) 

21 (35,6) 

3 (5,1) 

8 (13,6) 

 

 

15 (25,4) 

0 (0,0) 

28 (47,5) 

6 (10,2) 

10 (16,9) 

 

 

40 (67,8) 

1 (1,7) 

13 (22,0) 

4 (6,8) 

1 (1,7) 

 

 

27 (45,8) 

5 (8,5) 

14 (23,7) 

5 (8,5) 

8 (13,6) 

 

 

30 (50,8) 

3 (5,1) 

14 (23,7) 

5 (8,5) 

7 (11,9) 

 

 

 

27 (45,8) 

10 (16,9) 

15 (25,4) 

3 (5,1) 

4 (6,8) 

 
Man n=22 (%) 

 

Fystränare 

Handbollstränare 

Jag själv 

Annan person 

Har inget 

träningsupplägg 

 

 

15 (69,2) 

3 (13,6) 

3 (13,6) 

0 (0,0) 

1 (4,5) 

 

 

12 (54,5) 

1 (4,5) 

8 (36,4) 

0 (0,0) 

1 (4,5) 

 

 

18 (81,8) 

1 (4,5) 

3 (13,6) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

 

15 (68,2) 

2 (9,1) 

5 (22,7) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

15 (68,2) 

1 (4,5) 

5 (22,7) 

0 (0,0) 

1 (4,5) 

 

 

14 (63,6) 

6 (27,3) 

2 (9,1) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

Egenskaper 

som ingår i 

fysträningen

  

Totalt n=81(%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

45 (55,6) 

36 (44,4) 

 

n=80 (%) 

 

62 (77,5) 

18 (22,5) 

 

n=80 (%) 

 

79 (98,8) 

1 (1,3) 

 

 

 

63 (77,8) 

18 (22,2) 

 

 

60 (74,1) 

21 (25,9) 

 

 

70 (86,4) 

11 (13,6) 

 
Kvinna n=59 

 

Ja 

Nej 

 

 

32 (54,2) 

27 (45,8) 

n=58 (%) 

 

43 (74,1) 

15 (25,9) 

n=58 (%) 

 

57 (98,3) 

1 (1,7) 

 

 

45 (76,3) 

14 (23,7) 

 

 

43 (72,9) 

16 (27,1) 

 

 

51 (86,4) 

8 (13,6) 

 
Man n=22 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

13 (59,1) 

9 (40,9) 

n=22 (%) 

 

19 (86,4) 

3 (13,6) 

n=22 (%) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 

 

18 (81,8) 

4 (18,2) 

 

 

17 (77,3) 

5 (22,7) 

 

 

19 (86,4) 

3 (13,6) 

 

Procentuellt utför deltagarna mest timmar/veckan på styrka (42%) och uthållighet (42%) av de 

fysiska grundegenskaperna och minst timmar/veckan på koordination (17%). Styrka är det som 

både kvinnor och män utför till störst del och männen lägger fler timmar jämfört med kvinnorna. 

Koordination är det som störst antal deltagare anger att de inte utför någonting alls av (se tabell 4). 
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Tabell 4. Utförd fysträning (timmar/veckan) uppdelat i fysiska grundegenskaper. 
  

Koordination Rörlighet Styrka Snabbhet Spänst Uthållighet 

Utförd 

fysträning 

timmar/veckan 

Totalt n=81 (%) 

 

< 1 timma 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

> 5 timmar 

Ingenting 

Vet ej 

 

 

46 (56,8) 

9 (11,1) 

6 (7,4) 

2 (2,5) 

14 (17,3) 

4 (4,9) 

 

 

52 (64,2) 

19 (23,5) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

7 (8,6) 

3 (3,7) 

 

 

6 (7,4) 

34 (42,0) 

34 (42,0) 

7 (8,6) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

47 (58,0) 

22 (27,2) 

2 (2,5) 

1 (1,2) 

4 (4,9) 

5 (6,2) 

 

 

53 (65,4) 

10 (12,3) 

3 (3,7) 

0 (0,0) 

8 (9,9) 

7 (8,6) 

 

 

28 (34,6) 

34 (42,0) 

8 (9,9) 

0 (0,0) 

4 (4,9) 

7 (8,6) 

 
Kvinna n=59 (%) 

 

< 1 timma 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

> 5 timmar 

Ingenting 

Vet ej 

 

 

31 (52,5) 

8 (13,6) 

3 (5,1) 

2 (3,4) 

12 (20,3) 

3 (5,1) 

 

 

40 (67,8) 

11 (18,6) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

7 (11,9) 

1 (1,7) 

 

 

5 (8,5) 

28 (47,5) 

21 (35,6) 

5 (8,5) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

33 (55,9) 

17 (28,8) 

2 (3,4) 

0 (0,0) 

4 (6,8) 

3 (5,1) 

 

 

36 (61,0) 

7 (11,9) 

2 (3,4) 

0 (0,0) 

8 (13,6) 

6 (10,2) 

 

 

19 (32,2) 

25 (42,4) 

7 (11,9) 

0 (0,0) 

4 (6,8) 

4 (6,8) 

 
Man n=22 (%) 

 

< 1 timma 

1-2 timmar 

3-4 timmar 

> 5 timmar 

Ingenting 

Vet ej 

 

 

15 (68,2) 

1 (4,5) 

3 (13,6) 

0 (0,0) 

2 (9,1) 

1 (4,5) 

 

 

12 (54,5) 

8 (36,4) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

2 (9,1) 

 

 

1 (4,5) 

6 (27,3) 

13 (59,1) 

2 (9,1) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

 

14 (63,6) 

5 (22,7) 

0 (0,0) 

1 (4,5) 

0 (0,0) 

2 (9,1) 

 

 

17 (77,3) 

3 (13,6) 

1 (4,5) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (4,5) 

 

 

9 (40,9) 

9 (40,9) 

1 (4,5) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

3 (13,6) 

 

I figur 3 framgår det att det är totalt 59% av deltagarna som känner till Svenska Handbollförbundets 

kravprofil riktad till handbollsspelare. Det är en större andel män (68%) än kvinnor (56%). 

 

 
Figur 3. Procentuell andel som känner till Svenska Handbollförbundets kravprofil uppdelat i totalt, 

kvinnor och män. 

 

I tabell 5 framgår det att minst 80% av deltagarnas träningsplanering, både totalt och uppdelat 

mellan könen, inkluderar sex av sju träningsprinciper. Individualisering är den princip som är minst 

inkluderad totalt (67%). Signifikanta skillnader går att se mellan könen där fler män (100%) hade 

variation i sin träning än kvinnor (80%), p<=0,05. Fler män (100%) hade kompensation i sitt 

träningsupplägg än kvinnor (81%), p<=0,05 och fler män (96%) hade individualisering i sin träning 

än kvinnor (56%), p<=0,001. Resultatet visar att 57% av deltagarna utgår ifrån “egen uppskattning” 

när de tränar styrka och 62% när de tränar uthållighet. 
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Tabell 5. Frågor om innehåll i träningsplanering och belastning i styrke- och uthållighetsträning. 
  

Totalt 

n=81 (%) 

Kvinna 

n=59 (%) 

Man 

n=22 (%) 

Innehåller 

träningsplaneringen 

följande 

Periodisering 

      Ja 

      Nej 

 

75 (92,6) 

6 (7,4) 

 

53 (89,8) 

6 (10,2) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 
Specificitet 

      Ja 

      Nej 

 

76 (93,8) 

5 (6,2) 

 

54 (91,5) 

(5 (8,5)) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 
Variation * 

      Ja 

      Nej 

 

69 (85,2) 

12 (14,8) 

 

47 (79,7) 

12 (20,3) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 
Belastning & anpassning 

     Ja 

     Nej 

 

72 (88,9) 

9 (11,1) 

 

50 (84,7) 

9 (15,3) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 
Kompensation * 

      Ja 

      Nej 

 

70 (86,4) 

11 (13,6) 

 

48 (81,4) 

11 (18,6) 

 

22 (100) 

0 (0,0) 

 
Progression 

      Ja 

      Nej 

 

67 (82,7) 

14 (17,3) 

 

49 (83,1) 

10 (16,9) 

 

18 (81,8) 

4 (18,2) 

 
Individualisering ** 

      Ja 

      Nej 

 

54 (66,7) 

27 (33,3) 

 

33 (55,9) 

26 (44,1) 

 

21 (95,5) 

1 (4,5) 

Belastning vid 

styrketräning? 

Testresultat 

Tilldelad vikt 

Egen uppskattning 

21 (25,9) 

14 (17,3) 

46 (56,8) 

17 (28,8) 

11 (18,6) 

31 (52,5) 

4 (18,2) 

3 (13,6) 

15 (68,2) 

Belastning vid 

uthållighetsträning? 

Testresultat 

Tilldelad hastighet 

Egen uppskattning 

18 (22,2) 

13 (16,0) 

50 (61,7) 

12 (20,3) 

10 (16,9) 

37 (62,7) 

6 (27,3) 

3 (13,6) 

13 (59,1) 

*Signifikans p<=0,05, variation. 

*Signifikans p<=0,05, kompensation. 

**Signifikans p<=0,001, individualisering. 

 

Resultatet visar procentuella skillnader mellan könen när det kommer till om det saknar något i sitt 

träningsupplägg. Män (77%) tenderar i större utsträckning att inte sakna något jämfört med kvinnor 

(56%) (se figur 4). 

 
Figur 4. Procentuell andel som uppger att de saknar något i sitt träningsupplägg uppdelat i totalt, 

kvinnor och män. 
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Över hälften av alla deltagare utförde tester i styrka, snabbhet, spänst och uthållighet. Det är 

procentuellt fler kvinnor som utfört styrketester (75%) än män (64%). Det är en högre procent män 

(72%) som utfört spänsttester jämfört med kvinnor (56%) (se tabell 6).  

 

Tabell 6. Utförda tester uppdelat i de fysiska grundegenskaperna. 
  

Koordination 

 

Rörlighet 

 

Styrka 

 

Snabbhet 

 

Spänst 

 

Uthållighet 

 

Utfört test 

på 

följande 

egenskap 

under 

säsong 

Totalt n=81 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

12 (14,8) 

69 (85,2) 

 

 

18 (22,2) 

63 (77,8) 

 

 

58 (71,6) 

23 (28,4) 

n=80 (%) 

 

43 (53,8) 

37 (46,3) 

 

 

49 (60,5) 

32 (39,5) 

 

 

49 (60,5) 

32 (39,5) 

 
Kvinna n=59 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

9 (15,3) 

50 (84,7) 

 

 

11 (18,6) 

48 (81,4) 

 

 

44 (74,6) 

15 (25,4) 

n=58 (%) 

 

32 (55,2) 

26 (44,8) 

 

 

33 (55,9) 

26 (44,1) 

 

 

35 (59,3) 

24 (40,7) 

 
Man n=22 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

3 (13,6) 

19 (86,4) 

 

 

7 (31,8) 

15 (68,2) 

 

 

14 (63,6) 

8 (36,4) 

n=22 (%) 

 

11 (50,0) 

11 (50,0) 

 

 

16 (72,7) 

6 (27,3) 

 

 

14 (63,6) 

8 (36,4) 

 

Över 60% av alla tillfrågade deltagare anser att testresultaten kommer till användning, ligger till 

grund för deras fysträning, förklaras, får uppföljning och får hjälp att utveckla dem. Männen uppger 

en högre procent i alla kategorier jämfört med kvinnorna (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Upplevelser av testresultaten bland de som genomfört tester.  

Upplever du att.. 
 

Totalt 

 

n=62 

(%) 

Kvinna 

 

n=45 

(%) 

Man 

 

n=17 

(%) 

Testresultaten kommer till användning Ja 

Nej 

52 (83,9) 

10 (16,1) 

 

36 (80,0) 

9 (20) 

 

16 (94,1) 

1 (5,9) 

Fysträningen utgår ifrån testresultaten Ja 

Nej 

47 (75,8) 

15 (24,2) 

34 (75,6) 

11 (24,4) 

13 (76,5) 

4 (23,5) 

Testresultaten förklaras för dig Ja 

Nej 

43 (69,4) 

19 (30,6) 

29 (64,4) 

16 (35,6) 

14 (82,4) 

3 (17,6) 

Du får uppföljning på testresultaten Ja 

Nej 

44 (71,0) 

18 (29,0) 

 

29 (64,4) 

16 (35,6) 

 

15 (88,2) 

2 (11,8) 

 

Du får hjälp att utveckla dina testresultat Ja 

Nej 

50 (80,6) 

12 (19,4) 

36 (80,0) 

9 (20,0) 

14 (82,4) 

3 (17,6) 

 

Tabell 8 visar medianvärdet av hur viktig de fysiska grundegenskaperna anser vara för deras 

prestation. Den visar att både män och kvinnor uppger att det är ganska eller jätteviktigt när det 

kommer till hur viktigt de anser att de fysiska grundegenskaperna är för att bli en så bra 

handbollsspelare som möjligt. Kvinnor tycker i fler kategorier att det är jätteviktig än män. 
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Tabell 8. Hur viktiga de fysiska grundegenskaperna anses vara för att bli en bra handbollsspelare 

(skala 1-5).  
  

Koordination 

 

md 

(q1-q3) 

Rörlighet 

 

md 

(q1-q3) 

Styrka 

 

md 

(q1-q3) 

Snabbhet 

 

md 

(q1-q3) 

Spänst 

 

md 

(q1-q3) 

Uthållighet 

 

md 

(q1-q3) 

Hur viktig är 

följande 

egenskaper  

Totalt 

 

4,00 

(3,00-5,00) 

4,00 

(3,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

4,00 

(4,00-5,00) 

 

5,00 

(4,00-5,00) 

 
Kvinna 

 

5,00 

(3,00-5,00) 

4,00 

(3,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

 
Man 

 

4,00 

(3,75-5,00) 

4,00 

(3,00-5,00) 

 

4,5 

(4,00-5,00) 

5,00 

(4,00-5,00) 

4,00 

(4,00-5,00) 

4,00 

(4,00-5,00) 

 

Totalt uppger >60% av deltagarna att de får vara med och påverka upplägget gällande respektive 

grundegenskap. En högre procent av männen får vara med och påverka upplägget av fysträningen i 

jämförelse med kvinnorna (se tabell 9).  

  

Tabell 9. Vara med och påverka upplägget av fysträning uppdelat i de fysiska grundegenskaperna. 
  

Koordination 

 

Rörlighet 

 

Styrka 

 

Snabbhet 

 

Spänst 

 

Uthållighet 

 

Får vara med och 

påverka upplägget av 

fysträningen 

Totalt n=81 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

49 (60,5) 

32 (39,5) 

 

 

49 (60,5) 

32 (39,5) 

 

 

65 (80,2) 

16 (19,8) 

 

 

54 (66,7) 

27 (33,3) 

 

 

55 (67,9) 

26 (32,1) 

 

n=80 

 

56 (70,0) 

24 (30,0) 

 
Kvinna n=59 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

36 (61,0) 

23 (39,0) 

 

 

35 (59,3) 

24 (40,7) 

 

 

46 (78,0) 

13 (22,0) 

 

 

37 (62,7) 

22 (37,3) 

 

 

38 (64,4) 

21 (35,6) 

n=58 

 

38 (65,5) 

20 (34,5) 

 
Man n=22 (%) 

 

Ja 

Nej 

 

 

13 (59,1) 

9 (40,9) 

 

 

 

14 (63,6) 

8 (36,4) 

 

 

 

19 (86,4) 

3 (13,6) 

 

 

17 (77,3) 

5 (22,7) 

 

 

17 (77,3) 

5 (22,7) 

n=22 

 

18 (81,8) 

4 (18,2) 

 

Det är signifikanta skillnader mellan könen när det kommer till att få syftet med fysträningen 

förklarat för sig. Fler män (96%) fick det förklarat för sig än kvinnor (71%), p<0,05. Gällande den 

öppna frågan om deltagarna saknade något i sitt träningsupplägg nämndes återkommande snabbhet 

och individanpassad och en av deltagarna utryckte det enligt följande:  

 
Mer varierat, mer individanpassat utefter skador och förmågor. 

 

Andra deltagare uttryckte att de saknade bättre kommunikation och någon som utformar 

fysträningen till dem: 

 
Har ingen fystränare som har gett mig träningsupplägg. Har fått gissa mig fram till vad jag ska fokusera 

på under olika delar av säsongen. Har inte heller fått någon återkoppling om träningen är bra och har 

gett resultat osv. 
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Den motivation som driver deltagarnas beteende till största del gällande fysträning ligger åt det 

självbestämmande hållet på motivations kontinuumet (se figur 2). Integrerad reglering och 

identifierad reglering hade de högsta poängen (20 och 19). Av de regleringar som är mer mot det 

kontrollerade hållet på kontinuumet är introjicerad reglering högst (14) jämfört med yttre reglering 

(8) och amotivation (8). Resultatet visar inga skillnader mellan könen i motivation. 

 

Tabell 10. Medianvärde och percentiler i respektive fråga från BREQ-2 presenterat av alla deltagare 

(skala 1-5).  

BREQ-2 

Varför tränar du? 

Median Percentil 

 

25% 

Percentil 

 

75% 

Jag fystränar för att andra säger 

att jag bör fysträna 

2.00 2.00 4.00 

Jag får dåligt samvete när jag 

inte fystränar 

5.00 4.00 5.00 

Jag värdesätter fördelarna med 

fysträning 

5.00 5.00 5.00 

Jag fystränar för att det är roligt 5.00 4.00 5.00 

Jag finner ingen anledning till 

att fysträna 

2.00 2.00 2.00 

Jag utövar fysträning för att 

mina vänner/min familj/min 

partner säger att jag bör 

fysträna 

2.00 2.00 2.00 

Jag skäms när jag missar ett 

fysträningspass 

4.00 2.00 5.00 

Det är viktigt för mig att 

fysträna regelbundet 

5.00 5.00 5.00 

Jag förstår inte varför jag 

skulle bry mig om att fysträna 

2.00 2.00 2.00 

Det är roligt och skönt att 

genomföra min fysträning 

5.00 4.00 5.00 

Jag fystränar eftersom andra 

skulle bli missnöjda med mig 

om jag inte gjorde det 

2.00 2.00 4.00 

Jag ser inte poängen med att 

fysträna 

2.00 2.00 2.00 

Jag känner mig misslyckad när 

jag inte har fystränat på ett tag 

5.00 4.00 5.00 
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Jag tycker att det är viktigt att 

anstränga sig för att fysträna 

regelbundet 

5.00 4.00 5.00 

Jag tycker att fysträning är en 

lustfylld aktivitet 

5.00 4.00 5.00 

Jag känner press från mina 

vänner/min familj att fysträna 

2.00 2.00 2.00 

Jag blir rastlös om jag inte 

fystränar regelbundet 

4.00 4.00 5.00 

Min fysträning ger mig glädje 

och tillfredsställelse 

5.00 4.00 5.00 

Jag tycker att fysträning är 

slöseri med tid 

2.00 2.00 2.00 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att kunna besvarar syftet med studien genomfördes en kvantitativ enkätundersökning med en 

tvärsnittsdesign. Valet av metod ansågs lämpligt då vi ville undersöka en hel population under ett 

tillfälle. Webbenkäter är ekonomiskt fördelaktigt och når ut till många deltagare på ett snabbt sätt 

där de kan svara när det passar dem och är ett verktyg som möjliggör att författarna kan förhålla sig 

objektiva till insamlingen av data (Bryman, 2008). För att få en djupare förståelse av deltagarnas 

upplevelse hade någon form av kvalitativ intervju kunnat vara lämpligt. Dock ansågs detta inte 

passande då datainsamlingen pågick under en av de mest intensiva perioderna under säsongen för 

många lag. Kristensson (2014) rekommenderar att enkäten planeras som en tvärsnittsstudie vilket 

var i linje med vårt syfte då vi var intresserade i att undersöka hur fysträningen ser ut just nu i den 

bestämda populationen och om det finns skillnader mellan könen i den. 

 

Målet med studien var att undersöka den valda populationen med ett representativt urval för att 

kunna generalisera resultatet. En svaghet med studien är en låg validitet, på grund av låg 

svarsfrekvens som inte gör det möjligt. I tillägg till det låga deltagarantalet blev det en 

snedfördelning mellan könen, det vill säga selection bias (Kristensson, 2014). Något vi ser som en 

styrka är att det totala urvalet representerar en jämn fördelning mellan deltagarnas positioner i 

relation till matchuppställning (1 målvakt, 1 mittsexa, 2 kantsexor och 3 niometerspelare). För att få 

en större svarsfrekvens hade ett alternativ kunnat vara att välja att distribuera enkäten annorlunda. 

Då den lätt försvinner i mängden i ett digitalt forum bland annan viktig information om man inte 

väljer att svara på den direkt. Ett exempel hade varit att informera om enkäten på plats i de olika 

lagen vilket hade inneburit en större ekonomisk kostnad och tidsåtgång. Ett annat alternativ hade 

varit att distribuera den direkt till spelarna via till exempel mail för att göra det mer personligt och 

få en större kontroll över att enkäterna skickats ut till alla önskade deltagare (Bryman, 2008). 

Insamlingen av kontaktuppgifter övervägdes dock vara för tidskrävande och osäkert. Den valda 
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urvalsprocessen ökade säkerheten till att enkäten endast besvaras av den population studien 

undersökte, eftersom den inte delades i offentliga forum. 

  

Rekryteringen av deltagare genom att använda oss av ett bekvämlighetsurval kan både vara positivt 

och negativt. Bekvämlighetsurvalet möjliggjorde att vi fick en snabb kontakt med deltagare till 

studien som alla godkände att distribuera enkäterna i vardera lagen dock går det inte att kontrollera 

om det genomfördes. Via mejlkontakt fick vi inte samma respons. Det gör att vi inte vet vilka och 

hur många lag som har blivit tilldelade enkäten. En svaghet med ett bekvämlighetsurval är att det 

kan bli ett etiskt dilemma då deltagarna kan ha känt sig tvingade att distribuera och svara själva på 

enkäten (Kristensson, 2014).  

 

Enkäten innehåller relevanta frågor till det studien undersöker där deltagarna är uppmanade att 

svara utifrån samma förhållningssätt, det är ett sätt att öka validiteten. Under databearbetningen 

upptäcktes svagheter i utformningen av enkäten. Till fråga fyra hade det varit lämpligt med 

ytterligare ett svarsalternativ i form av “försvarsspelare” för att få en mer korrekt 

bakgrundsinformation. De finns en möjlighet att spelare som identifierar sig som försvarsspelare 

inte fullföljde enkäten alls eller sanningsenligt. Valet av att endast presentera totalen av BREQ-2 (se 

tabell 9) är på grund av att könen var överens och en separat presentation av män och kvinnor 

ansågs vara överflödigt.  

 

Självrapportering kan ge ett missvisande resultat ifall deltagarna inte kommer ihåg eller har vetskap 

om hur deras fysträning har sett ut i genomsnitt under säsongen (Kristensson, 2014). Det finns 

också en risk att deltagarna inte förstår innebörden av vissa begrepp som används i enkäten och att 

de som valt att delta är intresserade av fysträning. Det kan innebära en ökad risk att resultatet inte 

speglar verkligheten.  

 

Enkäten pilot-testades av åtta personer med olika erfarenheter och kunskap för att få en bred 

återkoppling och öka validiteten och reliabiliteten (Kristensson, 2014). Enkäten pilot-testades bland 

annat av en svensk handbollsspelare som spelar i högsta ligan i Danmark för att matcha studiens 

population och två experter inom fysträning på elitnivå med många års erfarenhet. En styrka i 

enkäten är att den inkluderade den redan framtagna och validerade intrumentet BREQ-2 för att 

kunna besvara en av studiens frågeställningar (Markland & Tobin, 2004).  
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka fysträningen bland elithandbollsspelare i Handbollsligan och 

SHE. Vi ville se hur (1) fysträningen är upplagd med hänsyn till de fysiska träningsprinciper och 

grundegenskaper, (2) vilken inställning de har till fysträning och vilken motivation som driver deras 

fysträning och (3) om det finns några skillnader i ovannämnda frågeställningar mellan könen. Det 

resultat som studien presenterar kan inte dra generaliserbara slutsatser om den undersökta 

populationen på grund av det låga deltagarantalet och snedfördelning mellan könen till fördel för 

kvinnorna. Resultatet kommer att diskuteras utifrån studiens förutsättningar med de indikationer det 

insamlade materialet visar (Kristensson, 2014).  
 

Hur är fysträningen för elithandbollsspelare upplagd med hänsyn till de fysiska 
träningsprinciper och grundegenskaper 
En stor majoritet av deltagarna har haft ett träningsupplägg att följa beträffande sin fysträning, där 

mer än hälften uppger att de utför i snitt tre-fyra timmar i veckan. Gällande de undersökta fysiska 
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grundegenskaperna anger högst procent att det är en fystränare eller dem själva som har 

huvudsakligt ansvar över träningsupplägget. Fysträning är något som Ion och Corina (2017) 

påpekar är en viktig faktor för att lyckas som handbollsspelare. Med hänsyn till Wagner m.fl. 

(2017) bör handbollsspelare få tillgång till en person med hög kompetens kring träningsprinciperna 

som planerar deras fysträning. Samtidigt en person som kan planera rätt sorts träning genom att 

förstå de fysiska krav som finns inom sporten (Manchardo m.fl., 2020). Att det finns deltagare som 

inte har ett träningsupplägg och att de själva får ta ansvar för träningsupplägget kan ge negativa 

konsekvenser för den enskilda idrottaren och för utvecklingen av svensk elithandboll. Det är viktiga 

aspekter i arbetet mot ett hållbart elitidrottande (Dohlsten m.fl., 2019). Utifrån vår studie kan vi inte 

dra slutsatsen att deltagarna som ansvarar själva över sitt träningsupplägg inte har en gedigen 

kunskap inom området. Dock med utgångspunkt i att dem inte har tillräcklig kunskap i enlighet med 

vad forskning säger är detta något som bör lyftas för att tillhandahålla rätt förutsättningar för varje 

spelare.   

 

En stor andel av spelarna uppger att deras träningsupplägg följer träningsprinciperna men att många 

saknar individualisering. Det väcker tanken om att individualisering kan vara svårt att uppnå och 

utforma, till skillnad från de andra principerna, om relevant kunskap saknas hos den som utformar 

fysträningen. Kompetens i att kunna ta fram olika fysiska parametrar gällande individers 

träningsstatus utifrån de fem fysiska grundegenskaperna är nödvändigt som utgångspunkt i 

träningsupplägget för varje enskild spelare (Björklund m.fl., 2018). Luteberget och Spencer (2017) 

rekommenderar också att anpassa fysträningen för varje spelares taktiska roll, position och 

matchkrav. För att på kort och lång sikt kunna planera träning utifrån individuella förmågor som 

håller över tid. Där syftet är att öka prestationen och minska risken för överbelastningsskador 

(Centrum för idrottsforskning, 2022). Vilket återigen speglar vikten av att en person med rätt 

kompetens planerar och ansvarar för fysträningen (Wagner m.fl., 2017). 

 

Hos mer än hälften av de undersökta svenska elithandbollsspelarna ingår de undersökta fysiska 

grundegenskaperna i träningsupplägget, där de utför mest tid på styrka och uthållighetsträning. I 

jämförelse med tidigare forskning verkar det gå i linje med vad som anses vara viktiga egenskaper 

för prestation och nödvändigt för att möta de fysiska krav idrotten ställer (Manchardo m.fl., 2013). 

Däremot menar Wagner m.fl. (2019) att koordination bör innefattas och utföras i fysträningen, 

vilket är något som deltagarna lägger ner lite eller ingen tid alls på och är den egenskap som 

inkluderas minst i träningsupplägget. Björklund m.fl. (2018) framhäver att koordination är viktigt 

och avgörande för utveckling av specifika rörelser som vid till exempel tekniska färdigheter som 

utförs på handbollsplanen. Bortprioriteras koordination kan det tänkas medföra en begränsning i 

svenska handbollsspelares utvecklingspotential, som i sin tur kan påverka standarden på svensk 

elithandboll.  

 

Vidare till hur mycket tid varje fysisk grundegenskap bör utföras är okänt utifrån tidigare forskning. 

Vilket kan förklaras av Manchardo m.fl. (2020) som menar att fysträningen bör anpassas efter varje 

spelares specifika krav. På så sätt blir det svårt att sätta tidsramar på respektive fysisk 

grundegenskap då varje spelare är unik och därmed har olika förutsättningar. Det gör att studiens 

resultat om hur mycket tid spelarna lägger i varje grundegenskap blir svårt att diskutera om den är 

tillräcklig eller ej. Istället för att fokusera på tiden som utförs av respektive fysisk grundegenskap 

bör grunden för träningsupplägget utgå ifrån individualisering då alla spelare har olika 

förutsättningar och förhåller sig på skilda nivåer när det kommer till deras fysiska status (Björklund 

m.fl., 2018). Något som även Kentää och Hassmén (1999) styrker är att träna smart med rätt 

anpassad mängd för att undvika skador och överbelastning, då det inte passar varje individ att utföra 
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samma sorts träning. Förståelsen om att anpassa det fysiska träningsupplägget efter varje enskild 

spelares förmåga kan vara viktiga aspekter för utvecklingen av hållbart elitidrottande och 

välbefinnande efter idrottskarriären (DiFiori m.fl., 2014). 

 

Tidigare forskning rekommenderar att tester av de fysiska grundegenskaperna ska inkluderas i 

fysträningen och vara återkommande under hela handbollssäsongen (Wagner m.fl., 2017). Det är 

något som inte speglar verkligheten hos många av spelarna i Handbollsligan och SHE. Majoriteten 

av spelarna har inte testat sin koordination eller rörlighet men 50-70% har utfört tester i styrka, 

snabbhet, spänst och uthållighet. Bringefors (2021) menar att tester kan vara en möjlighet för att se 

spelarnas individuella nivåer och ett sätt att optimera fysträningen då träningsupplägget utgår ifrån 

konkreta referensvärden. Styrka, snabbhet och uthållighet är det som ingår i SHF och SOK:s 

kravprofil, vilket matchar det som flest deltagare gör tester på. Det kan finnas ett samband i att de 

deltagare som utför tester är de som känner till kravprofilen. Utför spelarna inte tester kan det vara 

betydelselöst att ta del av kravprofilen eftersom spelaren inte har något referensvärde att utgå ifrån. 

Det lyfter frågan varför kravprofilen inte har implementerats bättre och varför tester inte utförs i 

större utsträckning. Dock är det något som sträcker sig utanför den här studiens syfte men kan vara 

viktigt för SHF att undersöka vidare.  
 

Vilken inställning och motivation har elithandbollsspelare till fysträning  
Utifrån resultatet anser deltagarna att fysträning är viktigt för att bli en bra handbollsspelare. Dock 

skiljer det sig åt mellan de fem fysiska grundegenskaperna om de anses vara ganska- eller 

jätteviktiga. De fysiska grundegenskaperna som spelarna tycker är jätteviktiga anser de i större 

utsträckning få möjlighet att vara med och påverka än de som är ganska viktiga. Det visar en 

indikation på att det kan finnas ett samband mellan hur viktigt något är, upplevt självbestämmande 

och tiden spelare utför på en fysisk egenskap. Vilket kan styrka SDT:s ramverk gällande typ av 

motivation till en viss uppgift och dess påverkan på ett beteende. För att möjliggöra att ett beteende 

drivs av inre motivation och att personen upplever det som viktigt, är att förhålla sig till de tre 

psykologiska behoven. Om spelaren inte känner tillräckligt med autonomi, kompetens eller 

samhörighet till en viss uppgift kan det påverka beteendet som indirekt avgör hur väl personen 

utvecklas. Att tränare/lag/klubbar implementerar ramar för att uppfylla varje spelares psykologiska 

behov kan öka chanserna för ett bättre utförande i fysträningen som i sin tur går hand i hand med 

hur väl den fysiska kapaciteten utvecklas (Deci & Ryan, 2000). Den här diskussionen kan sträcka 

sig utanför fysträningen och vara ett sätt för tränare att förhålla sig till i sitt ledarskap något som 

Deci och Ryan (2000) menar ger goda idrottsliga prestationer och ett sätt för främjande av 

välbefinnande hos idrottare. Det styrker Carlsson (2019) i sin forskning genom att belysa sambandet 

mellan en hög känsla av autonomi och framgångsrika idrottsliga prestationer. Studiens visar att 

spelarnas utförande av fysträning drivs mest av integrerad och identifierad reglering vilket pekar på 

att fysträningen styrs mer av den inre motivationen. Det tyder på att de gör sin fysträning för att det 

representerar egna värderingar och intressen och att de ser det som meningsfullt och viktigt 

(Chantal m.fl., 1996).  

 

Med utgångspunkt att spelarna drivs av inre motivation kan antagandet om att spelarna har en hög 

strävan för att utvecklas lyftas och det kan vara nödvändigt för klubbarna att tillhandahålla och 

möta spelarna med rätt kompetens och resurser. Något som stöds i forskningen som tidigare nämnts 

(Manchardo m.fl., 2020; Wagner m.fl., 2017) samt går i linje med SDT:s teori om motivationens 

betydelse (Deci & Ryan, 2000). Det kan vara viktigt för svensk handboll att ta vara på för att bana 

väg för rätt utveckling av idrotten och de aktiva spelarna. 
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Skillnader i ovannämnda frågeställningar mellan herr och damhandbollsspelare 
Det går att se skillnader i några av de undersökta delar i fysträningen mellan könen. Det är till 

exempel procentuellt fler män än kvinnor som har en fystränare, utför tester, får fysträning och 

tester förklarat för sig, känner till kravprofilen och i mindre utsträckning saknar ett träningsupplägg. 

När det kommer till de fysiska grundegenskaperna finns det inga signifikanta skillnader mellan 

könen men resultatet visar på att fler kvinnor än män saknar delar av det i sin fysträning. Gällande 

träningsprinciperna är det anmärkningsvärt att fyra av sex principer inkluderas i alla av männens 

träningsupplägg och att kvinnorna uppger låga nivåer av individualisering (se tabell 5). Mellan 

könen är det signifikanta skillnader i att männen har mer variation (p<=0,05), kompensation 

(p<=0,05) och individualisering (p<=0,001) i sitt träningsupplägg än kvinnorna. Återkommande i 

forskning är att individualisering är en viktig aspekt och nödvändigt för en optimal fysträning 

(Björklund m.fl., 2018; Bergström, 2007; Luteberget & Spencer, 2017; Kentää & Hassmén, 1999; 

Manchardo m.fl., 2020; Wagner m.fl., 2017). Trots att forskningen lyfter individualisering som en 

nyckel för framgång i fysträningen och en viktig aspekt i främjandet för ett hållbart elitidrottande 

visar studien att en stor andel av kvinnorna inte får ta del av individualisering i fysträningen.  

 

Aspekten av att det finns en ojämlikhet mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare kan 

förklaras utifrån det Wagner m.fl. (2019) lyfter i sin studie. Författarna beskriver hur männen är 

överordnade kvinnorna när det kommer till ekonomiska förutsättningar i sitt idrottsutövande där 

herrlag tjänar överlag mer pengar än vad kvinnliga handbollsspelare gör. Det kan tänkas medföra att 

de har ett större ekonomiskt kapital att röra sig med. Vilket kan generera att männen har fler 

resurser kopplade till sig som kan förklara de skillnader som upptäcktes i studien. Det kan också 

bidra till att de har mer betald tid att ägna åt sin idrott som i sin tur medför en större möjlighet att 

utföra fysträning. Med beaktandet av att kvinnor kan ha mindre tid att utföra fysträning kan det vara 

av vikt för tränare och klubbar att ha i åtanke hur de väljer att fördela sina resurser och tid på. Likt 

det Kentää och Hassmén (1999) skriver är det viktigt att de försöker optimera utdelningen på de 

träningstimmar som spelarna lägger ner. Därför kan det vara en investering och en framgångsrik 

resurs för kvinnliga lag att i framtiden prioritera en kompetent person som bidrar med “rätt” träning 

och ett individuellt träningsupplägg för att få mest effekt av sin fysträning.  

 

Inställningen till fysträning visade att både män och kvinnor anser att det är viktigt med fysträning 

men kvinnorna tyckte i större utsträckning att fler av de fysiska grundegenskaperna är jätteviktiga. 

Det går i linje med att både män och kvinnors motivation styrs av samma sorts reglering vilket inte 

stämmer överens med tidigare forskning, som menar att det är könsskillnader i motivationsprofiler 

hos elitidrottare (Chantal m.fl., 1996). En aspekt kan vara att vår studies resultat hade kunnat se 

annorlunda ut om urvalet hade varit större och jämnt fördelat mellan könen. Ytterligare en faktor 

kan vara att de spelare som har valt att delta i studien har ett stort intresse för fysträning. 

Självbestämmande utifrån hur mycket spelarna får vara med och påverka fysträningen kan indikera 

på könsskillnader med fördel för männen, dock är det med en liten marginal som gör det svårt att 

dra den slutsatsen. Att det skulle vara en könsskillnad är något som inte stöds av tidigare forskning 

(Chantal m.fl., 1996).  
 

Slutsatser och implikationer 
 

Den här studien ger en indikation på hur fysträningen ser ut hos elithandbollsspelare i Sverige under 

säsongen 2021/22. Utifrån studiens resultat går det i dagsläget att konstatera att inte alla har ett 

träningsupplägg att följa för sin fysträning. Utifrån de fysiska krav idrotten ställer och att spelarna 
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är elitidrottare är det överraskande att inte alla spelare har ett träningsupplägg som följer de fysiska 

grundegenskaperna och träningsprinciperna. Framförallt är det förvånande när det kommer till 

kvinnliga handbollsspelares brist av individualisering i deras fysträning. Det är ett anmärkningsvärt 

fynd då forskningen är så rörande överens om de fördelar fysträningen har för den enskilda spelaren 

och för idrotten i stort. Framförallt då studien visar på att spelarna tycker det är viktigt och att de har 

en hög inre motivation till att utföra fysträning. Det ger optimala förutsättningar för tränare och 

föreningar i arbetet mot att utveckla spelarnas fysiska status vilket kan leda till bättre 

idrottsprestationer under lång tid och förebygga risken för skador.  

 

Trots snedfördelningen mellan könen är det av vikt att lyfta de indikationer studien visar om att 

männen verkar ha fler resurser kopplat till sin fysträning i jämförelse med kvinnor. De fenomen 

som studien påvisar könsskillnader i är väsentliga delar som kan ha en negativ påverkan på 

utvecklingen för damhandboll och arbetet mot en jämställd och hållbar elitidrott för alla svenska 

elithandbollsspelare. Det är en aspekt som kan vara viktig att lyfta för organisationer runt 

handbollen för att främja och utveckla en långsiktig hållbarhet inom idrotten.  

 

För att se om studiens resultat speglar verkligheten hade framtida forskning kunnat involvera SHF 

för att få ett större engagemang hos handbollsklubbar som kan generera ett mer tillförlitligt resultat. 

Det är forskning som kan bidra till utvecklingen av fysträningen och handbollen i stort.  
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