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Stora ledarproblem i
svensk elitgymnastik
Ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik har kritiserats för att 
vara odemokratisk och osund. Utredningen Blod, svett och tårar be-
kräftar att ledare har en snedvriden syn på gymnasternas kroppar och 
den egna auktoriteten. Samtidigt ger den också en bredare bild av 
problematiken.

I  b ö r j a n a v å r  2012 kunde man i 
Dagens Nyheter läsa om gymnaster som 
tränade, trots allvarliga skador (1). Flera 
före detta gymnaster, med dåliga erfa-
renheter från svensk landslagsgymnastik, 
uttalade sig också i tidningen. Den kritik 
som följde fick Riksidrottsförbundet och 
Svenska gymnastikförbundet att agera, 
bland annat genom att tillsätta en obe-
roende utredning av ledarkulturen inom 
svensk landslagsgymnastiks samtliga 
grenar – det vill säga kvinnlig artistisk 
gymnastik, manlig artistisk gymnastik, 
rytmisk gymnastik, trampolin och trupp-
gymnastik. I den här artikeln redovisas de 
huvudsakliga resultaten och slutsatserna 
av utredningen.

Undersökning av en ledarkultur
En ledarkultur kan förstås som en upp-
sättning relationer, ett kulturellt innehåll 
(normer, värden, ideal, kommunikations-
mönster, föreställningar, språk och så 
vidare) och handlingsmönster som både 
påverkas av och påverkar en grupp av 
individer. 
    Ledarkulturen är något som sitter i väg-
garna och finns som ett inre raster hos 
ledare, aktiva och andra personer i deras 
närhet. Den både regleras av och skapar 
den värdegrund som omger verksamhe-
ten. 
    Den värdegrund som ska genomsyra 
svensk landslagsgymnastik uttrycks i ett 
antal styrdokument, till exempel Gymnas-
tikförbundets riktlinjer för träning och 
tävling, Idrotten vill, Gymnastiken vill!, 
Skapa trygga idrottsmiljöer, Det sociala 
ledarskapet, Idrott hela livet och FN:s 
barnkonvention.
    Med dessa utgångspunkter var 

syftet med utredningen att belysa och 
problematisera den ledarkultur och 
det sociala klimat inom vilka svenska 
gymnaster och tränare på landslagsnivå 
verkar. 
    Utredningen var upplagd så att samtliga 
aktiva tränare (81 stycken) och samtliga 
aktiva gymnaster som var 18 år eller 
äldre (55 stycken) först fick besvara en 
enkät. Svarsfrekvensen för tränarna låg 
på 79 procent och för gymnasterna på 60 
procent. 
    Därefter gjordes intervjuer med 16 av 
tränarna och sex av de aktiva gymnasterna 
som hade besvarat enkäten. Därtill 
intervjuades sex före detta gymnaster 
samt sju andra personer med inblick i och 
anknytning till svensk landslagsgymnastiks 
samtliga grenar. 
    Intervjuerna kretsade kring hur 
intervjupersonerna ser på: mat, kost, 
vikt och viktkontroll, skador och smärta, 
relationen mellan gymnaster och tränare, 
relationen tränare emellan och mellan 
tränare och förbundet, relationen mellan 
tränare, gymnaster och föräldrar, kunskap 
och kompetens, skillnader och likheter 
mellan olika grenar, samt förhållandet 
mellan ledarkulturen och styrdokumenten 
för svensk landslagsgymnastik. 

Äter för lite
I enkäten uppger 91 procent av de aktiva 
gymnasterna att de inte äter mindre än 
vad de borde och 92 procent av tränarna 
säger sig vara vaksamma på ätstörningar. 
Samtidigt anser nästan varannan tränare 
att de inte har tillräcklig kompetens på 
området.
     Intervjuerna ger emellertid en annan 
bild. Såväl tränarna som de aktiva 
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gymnaster. Det finns forskning som visar 
att det ökar risken för skador (5-7).
    Dessutom kan en ledarkultur präglad 
av viktkontroll göra att de aktiva får ett 
problematiskt förhållande till den egna 
kroppen och till mat och vikt långt efter 
avslutad karriär (8,9). Det vittnar också 
flera av de före detta gymnasterna om.

Tränar skadade 
I enkäten hävdar 90 procent av 
gymnasterna att de har tränat trots att 
de har varit skadade eller sjuka. Nästan 
samtliga gymnaster och 70 procent av 
tränarna tycker också att ”det får göra lite 
ont” om man ska lyckas på elitnivå. 
    I intervjuerna blir det ännu tydligare 
att det inom svensk landslagsgymnastik 
finns en utbredd föreställning om, och 
en acceptans för, att ”det ska göra ont” 
att träna gymnastik. Det är en hållning 
som även finns inom andra idrotter (10-
12). Gymnasterna lär sig tidigt att skador 
är oundvikliga om man ska lyckas i sin 
idrott. De upplever att de förväntas träna 
även om de är sjuka eller skadade och 
egentligen borde avstå träning. En före 
detta gymnast säger: 
    

”Om man inte tränade för att man var skadad fick 
man en utskällning, och fick tränaren reda på att 
man tränade skadad, fick man också en utskäll-
ning. Så det kvittade hur man gjorde.”

    
Det finns även tränare som vittnar om 
gymnaster som har tränat eller tävlat med 

och för detta gymnasterna menar att 
gymnasterna äter för lite, att en del 
tränare saknar kunskaper om sund 
kosthållning och att viktkontroll från 
tränarnas sida har förekommit och 
fortfarande förekommer. Både tränare 
och före detta gymnaster berättar om 
gliringar och nedlåtande kommentarer 
från tränare om gymnasternas utseende 
och vikt. 
    En aktiv gymnast berättar: ”Vi hade 
blivit tillsagda att vi var för tjocka och 
fick sitta i bastun för att gå ner i vikt”. 
Även uppmaningar från tränarna om att 
gymnasterna bör ”banta” förekommer. 
Det är inte ovanligt att bantningen sker 
utan vägledning och övervakning. Det 
som beskrivs harmonierar inte med 
befintliga styrdokument, som exempelvis 
Riksidrottsförbundets kostpolicy (2).
    Intervjuerna visar också att det hos 
både tränare och gymnaster finns 
en föreställning om att i synnerhet 
kvinnliga gymnaster vinner på att vara 
små och lätta. Skälet skulle vara att 
det är lättare att klara av svåra och 
komplexa gymnastiska utföranden med 
en ”barnliknande” kropp (3,4). Ett annat 
skäl till att föredra en liten och lätt kropp 
är att risken för skador antas minska. 
Viktkontroll ses därmed som ett medel för 
att motverka skador.
    Dessa synsätt genomsyrar tränings-
upplägg och föreställningar om kost 
och vikt, och leder till ett alltför lågt 
eller felaktigt näringsintag hos somliga 

Hos både tränare och gymnaster finns 
i rapporten en föreställning om att i 
synnerhet kvinnliga gymnaster vinner 
på att vara små och lätta.
Foto: Joel Marklund Bildbyrån
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allvarligare skador. 
    Det är tydligt att tränarna är medvetna 
om att det finns risker för förvärrade 
skador om man återgår till hård träning 
och tävling alltför fort. På samma 
gång anser de att långa skadeuppehåll 
inverkar negativt på prestationen, 
vilket kan göra att gymnasten tappar 
motivation och slutar. 
    Sammantaget bidrar detta till att 
både tränare och aktiva känner sig 
mycket pressade vid skador, samtidigt 
som det medicinska, psykologiska och 
sociala stödet runt den skadade ofta 
är bristfälligt. Forskarna Johnston och 
Carroll hävdar att just stödet till den 
skadade är centralt för tillfrisknandet 
(13,14). 

Auktoritära tränare 
I enkäten säger sig alla aktiva gymnaster 
vara trygga med sin tränare, 88 procent 
vågar ifrågasätta tränarens råd och 
84 procent menar att tränaren alltid 
diskuterar träningsupplägg med dem. 
Resultaten från enkäten visar att 
tränarnas och gymnasternas inbördes 
relation upplevs som relativt jämbördig 
och respektfull. 
    Återigen framtonar en annan bild i 
intervjuerna. En aktiv gymnast talar om 
”control by fear”, medan en före detta 
gymnast berättar:

”Tränarna gillar makt och har full kontroll och 
passar nån inte in tar man bort honom eller 
henne. De lyssnar inte på oss, men säger att de 
står för demokrati, men deras handlingar säger 
nåt annat.”

    
Flera intervjupersoner, såväl 
tränare som gymnaster, vittnar om 
auktoritära tränare som kräver absolut 
lydnad och har en verbalt aggressiv 
kommunikationsstil. Intervjupersonerna 
berättar även om tränare som saknar 
professionell distans till gymnasterna. 
Gymnasterna knyts tätt till tränarna 
– på flera plan – och relationen 
emotionaliseras till en högre grad än vad 
som motiveras av själva verksamheten. 

    Var fjärde tränare säger sig någon 
gång ha uttryckt sig på ett sätt som kan 
uppfattas som kränkande. Såväl före 
detta gymnaster som tränare vittnar 
om andra tränare som har skällt ut, 

osynliggjort, förlöjligat, nedvärderat eller 
bestraffat gymnasterna och talar om 
sådana ageranden i termer av mobbing 
och kränkningar. En före detta gymnast 
berättar:

”Tränaren var väldigt bestraffande. Det fanns inte 
utrymme för fel. Gjorde vi fel fick vi skäll.  När jag 
vara åtta, nio år fanns det inte en enda träning när 
vi inte grät. Det har satt väldigt djupa spår i mig.”

    

Resultaten visar också att flickor och 
pojkar bemöts på olika sätt. En manlig 
aktiv gymnast menar att ”tjejerna blir 
kontrollerade mycket mer av sina tränare, 
än vi killar”. Flickorna är föremål för mer 
kontroll, får mer skäll, avkrävs blind lydnad, 
har mindre inflytande över sin träning, har 
mer kostrestriktioner. Resultaten ligger i 
linje med exempelvis Sharmas studie som 
visar att manliga gymnaster får en mer 
demokratiskt behandling, socialt stöd, mer 
positiv feedback av sina tränare etc. än sina 
kvinnliga motsvarigheter.
    Tydligt blir också att somliga tränare 
har en oförståelse för att relationen mellan 
tränare och gymnast är en asymmetrisk 
maktrelation, där en vuxen möter en ung 
människa, en tränare möter en gymnast 
och i vissa fall en man möter en flicka eller 
ung kvinna. Tränaren har också makten att 
kritisera en prestation eller bestämma om 
någon har kvalificerat sig för en tävling eller 
inte.

Tränarna saknar kunskap
Det råder ingen tvekan om att vissa 
tränares ageranden – som de beskrivs i 
intervjuerna – varken är förenliga med 
idrottens värdegrund, som den bland 
annat uttrycks i SISU Idrottsutbildarnas 
och Riksidrottsförbundets dokument 
Skapa trygga idrottsmiljöer för barn 
och ungdomar, eller med andan i 
Barnkonventionen. 
    Vissa tränare betonar också att samtliga 
tränare måste inse – och agera utifrån – det 
faktum att barn är sårbara och befinner sig i 
ett maktmässigt underläge gentemot vuxna.
    Resultaten pekar också på att 
värdegrunden och de etiska principerna, 
för somliga tränare, endast fungerar som en 
abstrakt inramning av det som utspelar sig 
mellan gymnaster, tränare och föräldrar. 
Som sådan är värdegrunden och de etiska 
principerna varken internaliserade hos 
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tränarna eller uttryckta i den vardagliga 
praxisen.
    Fortsättningsvis säger 87 procent av 
tränarna i enkäten att utbildningarna 
förbereder dem för att fungera väl som 
tränare. Och 85 procent menar att de 
har tillräcklig kompetens när det gäller 
gymnasternas fysiska, sociala och 
psykiska utveckling. 
    Ännu en gång ger intervjuerna en annan 
bild. Här blir det uppenbart att många 
tränare saknar tillräckliga kunskaper om 
unga människors psykosociala utveckling, 
professionell distans, empati, mentalt 
stöd och ledarskapets risker. Nästan 
samtliga intervjuade tränare efterlyser 
också mer utbildning om idrottsskador, 
osund träning och om barns, ungdomars 
och unga vuxnas psykosociala utveckling. 
Det är resultat som ligger i linje med den 
nulägesanalys som Riksidrottsförbundet 
gjorde av svenska gymnastiklandslaget i 
februari 2012. En tränare säger: 

”Utbildningarna handlar för mycket om teknik… 
tränarna saknar många gånger kunskaper om hur 
man hanterar barn.”

    
Flera andra tränare menar att kunskap 
om barn och ungdomar finns hos 
tränarna, men inte används i det 
vardagliga arbetet i gymnastikhallen.  

Att inte vilja se problemen
Resultaten visar även att gymnasternas 
föräldrar delvis saknar insyn i vad som 
pågår i gymnastikhallen. Både aktiva 
och före detta gymnaster vittnar också 
om att de inte alltid berättade för sina 
föräldrar om sina negativa upplevelser 
av gymnastiken. En anledning, säger 
gymnasterna, var att de inte ville göra sina 
föräldrar besvikna. En annan var att de 
var rädda för att föräldrarna skulle tvinga 
dem att sluta med gymnastiken, när de 
själva (trots sina negativa upplevelser) 
ville fortsätta.
    Föräldrarna å sin sida ville att deras 
barn skulle bli framgångsrika och fortsätta 
med gymnastiken, även när gymnasterna 
själva egentligen inte ville det. 
Enligt både tränare och gymnaster sätter 
också föräldrarna stor tillit till tränarna 
– och till att de agerar professionellt och 
”snällt”. Denna inställning till tränarna 
överensstämmer med internationell 

forskning (15-17).
    Resultaten visar även att de 
aktiva gymnasterna är mer positiva 
till gymnastiken än de före detta 
gymnasterna. De senare började reflektera 
mer kritiskt över sin tid som aktiv först 
efter att de hade slutat med gymnastiken. 
Även detta stöds av internationell 
forskning. I en studie rapporterade före 
detta gymnaster fler negativa upplevelser 
än de aktiva gymnasterna (9). En 
förklaring till denna skillnad är att de 
förra är yngre, har färre referensramar 
att jämföra med, är mer fokuserade på att 
lyckas och ser inte följderna av satsningen 
förrän efteråt. 

Gårdagens problem är dagens
En del av de här beskrivna problemen 
inom svensk landslagsgymnastik kan 
sammankopplas med enskilda personers 
personlighetsdrag, ledarstilar eller 
bristande kompetens. Andra är utbredda 
och återfinns till viss del inom samtliga 
grenar, men är påtagligare i vissa. 
    Gemensamt är att problemen får 
fysiska och psykologiska konsekvenser 
för såväl gymnaster som tränare. Det 
som unga gymnaster är med om i dag får 
genomgripande konsekvenser för deras 
framtid och därför har vi som vuxna 
ett ansvar att avgöra vad som är våra 
barns bästa. Barnets bästa behöver inte 
nödvändigtvis vara detsamma som vad 
barnen tycker är kul i dag. Tränare, ledare 
och föräldrar måste därför ha ett längre 
tidsperspektiv när de ser till barnets bästa. 
Uppfattningen bland tränare, och bland 
en del föräldrar, om att gymnasterna 
”själva kan säga ifrån om något inte är 
bra” är därför inte bara problematisk, 
utan direkt ansvarslös. 
    Problemen som finns beskrivna här är 
inte dåtidsproblem. De har stor bäring 
på dagens ledarkultur inom svensk 
landslagsgymnastik, eftersom den växer 
fram ur gårdagens ledarkultur och i stora 
stycken bärs upp av samma personer i 
dag som i går. Därför bör ett långsiktigt 
förändringsarbete involvera såväl aktiva 
som före detta gymnaster, tränare, 
andra ledare och föräldrar, med målet 
att göra svensk landslagsgymnastik mer 
utvecklingsbenägen och respektfull.


