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SAMMANFATTNING 

Träningsrelaterad kramp är något som många fotbollsspelare drabbas av, men vad orsakas 

träningsrelaterad kramp av? Det finns idag inget konkret svar, då det finns många olika faktorer 

som kan påverka. I den här studien är syftet att undersöka fotbollsspelares tankar, reflektioner 

och erfarenheter kring träningsrelaterad kramp. För att ta reda på det har vi genomfört 

kvalitativa intervjuer. I resultatet tar vi upp respondenternas tankar om vad de tror 

träningsrelaterad kramp orsakas av, vad de upplever för samband mellan kramptillfällena och 

hur de tror träningsrelaterad kramp kan förebyggas. Majoriteten trodde att vätskebrist var den 

största orsaken, men även att det kan bero på trötthet. Sambanden mellan de gånger de fick 

kramp upplevde de var vätskebrist, trötthet och hårt underlag. Vad de trodde kunde förebygga 

träningsrelaterad kramp var att dricka mer vatten och stretcha mer. Resultaten i denna studie 

ligger i linje med tidigare forskning, dock så finns inget konkret svar till vad som orsakar 

träningsrelaterad kramp. 
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ABSTRACT 

Exercise associated muscle cramp (EAMC) is something that many football players suffer from, 

but what is the cause of EAMC? Today there is no concrete answer, as there are many factors 

that can affect. In this study, the purpose is to explore football players’ thoughts, reflections, 

and experiences about EAMC. To do so, we have conducted qualitative interviews. In the result, 

we present the respondents’ thoughts about what they think EAMC is caused by, what 

connections they experience between the seizures, and how they think EAMC can be prevented. 

The majority believed that dehydration was the main cause, but also that it may be due to 

fatigue. The connections they experienced between the seizures were dehydration, fatigue, and 

hard ground. They thought that drinking more water and stretch more could prevent EAMC. 

The result in this study agree with previous research, but there is no concrete answer to what is 

causing EAMC.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

De flesta fotbollsspelare har nog fått kramp någon gång vid match eller träning. De flesta håller 

säkert också med om att det gör riktigt ont och att de måste avbryta för att dra ut muskeln innan 

fortsatt spel. Men varför uppstår träningsrelaterad kramp?  

 

Idag vet forskarna inte varför träningsrelaterad kramp uppstår. Av egna erfarenheter så florerar 

flertalet teorier till varför kramp uppstår, och i synnerhet träningsrelaterad kramp. Första gången 

kramp omnämns var i rapporter för över 100 år sedan då arbetare i gruvor och på ångfartyg 

drabbades av detta vid hög luftfuktighet och varma miljöer som orsakade kraftig 

svettutsöndring (Schwellnus, 2009). Forskarna vet som sagt inte om krampen uppstår på grund 

av vätskebrist och elektrolytbrist som man kan drabbas av vid kraftig svettutsöndring eller om 

det kan bero på förändrad neuromuskulär kontroll.  

 

Vi valde att göra den här studien för att öppna upp för nya perspektiv i forskningen om kramp. 

Genom att undersöka sex fotbollsspelares egna upplevelser om kramp så bidrar vår 

undersökning till framtida forskning.  

 

1.2. Syfte  

Syftet är att studera fotbollsspelares tankar, reflektioner och erfarenheter kring träningsrelaterad 

kramp. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vad tror fotbollsspelare att träningsrelaterad kramp orsakas av? 

• Upplever fotbollsspelare något samband mellan kramptillfällena? 

• Vad tror fotbollsspelare att de kan göra i förebyggande syfte mot kramp? 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

Träningsrelaterad kramp är vanligt förekommande i uthållighetsidrotter som triathlon, långlopp 

och cykling. Det är även vanligt förekommande i andra sporter så som fotboll, basket, 

amerikansk fotboll och tennis. Krampen uppstår oftast i benmusklerna, alltså i triceps surae, 

quadriceps och hamstrings (Virtual Medical Centre, 2017). Forskarna vet än idag inte vad 

träningsrelaterad kramp orsakas av men vi kommer presentera de två vanligaste teorierna om 

vad som orsakar träningsrelaterad kramp och hur den kan förebyggas. Detta kommer 

presenteras i underrubriker som börjar med definitioner och begrepp, följt av vätske- och 

elektrolytbristbrist, förändrad neuromuskulär kontroll och till sist en sammanfattning. 

 

2.1 Definitioner och begrepp 

2.1.1 Kramp 

Begreppet kramp definieras enligt Lundh och Malmquist (2009) som en ”ofrivillig 

muskelsammandragning. Tonisk k. är ihållande, klonisk k. består av ryckningar. K. kan vara 

generell, dvs. omfatta alla eller praktiskt taget alla muskler, eller lokaliserad till musklerna i en 

arm, ett ben etc.” 

Det finns alltså två typer av kramp; tonisk kramp är spänd och ihållande och klonisk kramp är 

spasmisk och ryckig. 

 
2.1.2 Träningsrelaterad kramp 

Begreppet träningsrelaterad kramp definieras i princip på samma sätt, med skillnaden att 

krampen sker under eller direkt efter träning. Det är ett av de vanligaste tillstånden som kräver 

sjukvård under eller direkt efter idrottsevenemang (Schwellnus, 2009). 

 

2.1.3 Elektrolyter 

Begreppet elektrolyter definieras som positivt eller negativt laddade joner som vi har i kroppen. 

De samarbetar med vätska för att bibehålla god hälsa. Exempel på dessa kan vara magnesium, 

natrium, kalium, kalcium och klorid (Willis, 2015). Flera av dessa bidrar till nervsystemets 

funktion (Sand, Bjålie, Haug & Sjaastad, 2007). 

 

2.2 Vätske- och elektrolytbrist och kramp 

Stora delar av forskningen om kramp leder tillbaka till det som många av oss ”vanliga” 

människor tror att kramp beror på, alltså vätskebrist eller saltbrist. Det finns dock ingen 
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forskning som kan stödja detta fullt ut då det finns för stora brister i de studier som gjorts 

(Miller, Stone, Huxel & Edwards, 2010). 

  

Bland läkare och vårdpersonal är teorin kring uttorkning och elektrolytobalans även där den 

populäraste. De menar att kroppen inte lagrar tillräckligt mycket vatten för att motionera under 

en längre tid och att idrottare inte dricker tillräckligt mycket vatten eller får i sig tillräckligt med 

salter under träning eller match. De kompenserar inte tillräckligt mycket jämfört med vad de 

förlorar i svetten. Att träning i varma och fuktiga miljöer leder till en större risk för kramper är 

därför inget konstigt, då man svettas mer och förlusten av elektrolyter och vätska ökar (Miller 

et al., 2010). 

  

Den kramp som sägs uppstå på grund av omfattande svettningar och brist på vätska och 

elektrolyter kallar forskarna för ”heat cramps”, och på svenska ”värmekramper”. Detta kan vara 

lite förvirrande då dessa kramper ofta även uppstår i svala miljöer, efter ett träningspass eller 

vid träning inomhus. Hård träning i hög värme är alltså inte nödvändigt för att idrottaren ska 

drabbas av dessa ”värmekramper”, utan det som krävs är endast kraftiga svettningar (Bergeron, 

2008). 

  

Det som händer när man svettas mycket är att kroppen blir av med vätska och viktiga 

elektrolyter, främst natrium och klorid. Svettas man då i högre takt än vad man får i sig salter 

så uppstår ett underskott av dessa mineraler i kroppen. Hur stort underskott som krävs för att 

krampen ska uppstå är inte helt klart, men det spekuleras kring att det åtminstone krävs en 

förlust på 20 – 30 procent av natriumförrådet, för att det ska kunna leda till muskelkramper. 

Hur lätt det sker beror på hur fort man svettas, hur mycket natrium svetten innehåller samt 

kostintaget. Det här är såklart väldigt individuellt, vilket innebär att personer som svettas 

mycket och fort, med höga natriumvärden i svetten riskerar att lättare att få kramp än de 

personer som svettas mindre och har lägre natriumvärden i svetten. Självklart kan de med lägre 

natriumvärden även utveckla kramp, men då krävs det att de svettas under en längre period eller 

att de har en väldigt hög svettfrekvens (Bergeron, 2008). 

 

Enligt en studie gjord på triathleter (som utförde en Ironman tävling i Sydafrika) hittades det 

inga större skillnader i elektrolytbalansen i kroppen. Syfte med den studien var att jämföra 

elektrolytvärdena i blodet bland de som fått kramp under tävlingen och de som inte drabbades 

av kramp. Det var en väldigt liten skillnad där de som fått kramp låg lite lägre i natriumvärdena 
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men de låg fortfarande på en normal nivå. Det gick alltså inte att se någon koppling mellan låga 

elektrolytvärden och kramp i den här studien (Sulzer, Schwellnus & Noaks, 2005). I en annan 

studie gjord på amerikanska fotbollsspelare på collegenivå har man däremot fått fram att svett-

natriumförlusterna var dubbelt så höga bland de krampbenägna fotbollsspelarna än de som inte 

var det (Stofan, Zachwieja, Horswill, Murray, Anderson & Eichner, 2005). Forskningen är som 

sagt alltså inte överens om i fall natriumbristen är en bidragande faktor till att få kramp eller 

inte. Vissa hävdar att ett natriumunderskott inte alls är associerat med träningsrelaterade 

muskelkramper, medan andra säger att det är det (Bergeron, 2008). 

 

Enligt artikeln Water and electrolyte needs for soccer training and match play, där syftet var 

att undersöka fotbollsspelares elektrolyt – och vätskeförluster under match och träning, så kom 

de fram till att majoriteten av de som var med i studien (43 av 48 vuxna fotbollsspelare) hade 

förlorat mindre än 3-4 gram natrium under ett träningspass eller match. Detta betyder att det 

inte var väsentligt för dessa spelare att ersätta förlusterna av elektrolyter under träningspasset 

eller matchen, då förlusten var så pass liten. De andra fem personerna förlorade mer natrium, 

så för dem kan det vara bra att dricka någon form av sportdryck eller äta något salt i pausen för 

att orka med och för att förebygga mot kramper (Shirreffs, Sawka & Stone, 2006). I samma 

undersökning tas det upp att det finns forskning som visar på att amerikanska fotbollsspelare 

som har höga natriumkoncentrationer i svetten har större risk till att utveckla muskelkramper, 

men det finns inga tydliga studier på om detta även gäller ”vanliga” fotbollsspelare. De kom 

dock fram till att det är så pass stor variation på fotbollsspelarnas natriumförluster att det alltid 

borde finnas sportdrycker eller saltade snacks för intag i pauser på match eller vid träning 

(Shireffs et al., 2006). 

 

Trots bristande bevis på att en bra vätske-och elektrolytbalans i kroppen arbetar motverkande 

mot träningsrelaterad kramp, så är rekommendationerna för att minska kramp att dricka mycket 

vatten och få i sig bra med salter och mineraler. Dricker idrottaren en sportdryck minst en timme 

innan match så kan hen vara helt säker på att vätskan, elektrolyterna och näringen har tagits upp 

ordentligt i kroppen. Det innebär såklart inte att idrottaren inte kommer få kramp men det kan 

minska risken (Miller et al., 2010). 

 

2.3 Förändrad neuromuskulär kontroll och kramp 

Med förändrad neuromuskulär kontroll menas muskulär trötthet eller överbelastning. 

Träningsrelaterade kramper orsakade av just muskulär trötthet eller överbelastning håller sig 
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alltid lokaliserade till den överansträngda muskeln. Teorin om att förändrad neuromuskulär 

kontroll orsakar träningsrelaterad kramp handlar om att den muskulära tröttheten eller 

överbelastningen orsakar en obalans. Obalansen sker mellan de stimulerande signalerna från 

muskelspolarnas afferenta nerver och de hämmande signalerna från Golgis senorgans afferenta 

nerver. Den lokala träningsrelaterade krampen tenderar att uppstå när muskeln kontraherar i en 

redan förkortad position. Den minskade spänningen i muskelsenan minskar då troligen de 

hämmande signalerna från Golgis senorgans afferenta nerver till ryggmärgen, och därigenom 

görs muskeln mottaglig att krampa på grund av obalansen mellan hämmande och stimulerande 

signaler till alpha-motorneuronet, som i sin tur går tillbaka från ryggmärgen till muskeln. Den 

höjda retligheten på ryggmärgsnivå resulterar i en ökning av stimulerande signaler till alpha-

motorneuronet som i sin tur går till muskelfibrerna och resultatet blir en lokal kramp (Bergeron, 

2008; Edouard, 2014; Miller et al., 2010; Nelson & Churilla, 2016; Schwellnus, 1999; 

Schwellnus, 2009). 

 

Det vanligaste är att idrottarna får kramp i slutet av ett lopp eller en match (Schwellnus, Allie, 

Derman & Collins, 2011a; Nelson & Churilla, 2016; Miller et al., 2010) och observationer har 

gjorts att löpare som fått träningsrelaterad kramp nästan alltid rapporterade en subjektiv känsla 

av muskeltrötthet precis innan krampen kommer (Nelson & Churilla, 2016).  

Flest bevis finns till att förändrad neuromuskulär kontroll, d.v.s. trötthet eller överbelastning, 

är orsaken till träningsrelaterad kramp, snarare än vätske- eller elektrolytbrist. Dock så vill 

forskningen få fram fler definitiva bevis som kan stödja teorin om detta (Braulick, Miller, 

Albrecht, Tucker, Deal, 2013; Schwellnus, 2009). Förändrad muskulär kontroll verkar vara den 

mest vetenskapligt accepterade teorin (Edouard, 2014). Bergeron (2008) menar dock att det 

finns stöd för båda teorierna. 

 

Forskarna har kommit fram till flera olika neuromuskulära riskfaktorer som kan orsaka 

träningsrelaterad kramp. Schwellnus et al. (2011a) såg ett mönster i att de som fick kramp i ett 

långlopp i genomsnitt hade längre träningspass tre dagar innan loppet, vilket kan tänkas orsaka 

trötthet som i sin tur resulterar i kramp. Schwellnus (1999) har själv listat upp muskeltrötthet 

som en riskfaktor. Något som flera är överens om är att om träningsrelaterad kramp drabbat en 

person tidigare, så är det en risk att personen kommer drabbas igen (Bergeron, 2008; 

Schwellnus, 2009; Schwellnus et al., 2011a). Snabbare tempo i loppet nämns också som en 

riskfaktor, både i en studie om ultralöpare och i en om triathleter. Dock så kom studien om 

ultralöpare fram till att det var ett snabbare tempo i början av loppet som orsakade krampen, 
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medan hela loppets tempo nämndes i den andra studien (Schwellnus et al., 2011a; Schwellnus 

et al., 2011b). Muskelskador innan loppet är troligen också en orsak (Schwellnus, 2009; 

Schwellnus et al., 2011a). Bergeron (2008) nämner också otillräcklig konditionsträning, hög 

intensitet och duration samt dåliga stretchingsvanor (Schwellnus, 1999 håller med om det 

sistnämnda). I studien om ultralöpare var det dock fler i krampgruppen som stretchade än i 

kontrollgruppen, och Schwellnus et al. (2011a) menar därför att det behövs mer forskning kring 

detta. 

 

Förebyggande träning för att senarelägga muskeltröttheten och i sin tur hindra eller senarelägga 

träningsrelaterad kramp kan vara övningar som fokuserar på muskelspole- och Golgis 

senorgans receptorer och uthållighetsträning för att expandera blodplasmavolym och 

extracellulärvätska. För att framkalla anpassning i muskelspolens och Golgis senorgans 

synapser, alltså för att göra nya nervbanor, kan plyometrisk träning vara förmånlig (Miller et 

al. 2010). Edouard (2014) menar att muskeln ska förberedas genom anpassad träning och att 

muskeltröttheten ska respekteras; värm upp samt kontrollera ansträngningsnivån och vilan väl 

under träning. Utöver ren träning kan också avslappningsövningar och justering av utrustning 

göras (Bergeron, 2008). 

 

2.4 Sammanfattning 

Eftersom att träningsrelaterad kramp uppstår i flera olika situationer och miljöer är det inte så 

troligt att en enda faktor ligger till grund. Det är mer troligt att det är en kombination av flera 

faktorer så som vätskebrist, elektrolytobalans eller neuromuskulärt (Miller et al., (2010). 

 

Den vanligaste teorin i allmänhet, men även bland läkare och sjuksköterskor, är att 

träningsrelaterad kramp orsakas av vätske- och elektrolytbrist (Miller et al., (2010), men 

förändrad muskulär kontroll verkar vara den mest vetenskapligt accepterade teorin (Edouard, 

2014). För att kramp ska uppstå enligt teorin om vätske- och elektrolytbrist så måste idrottaren 

svettas väldigt mycket, svettas under en längre tid eller ha en hög natriumkoncentration i svetten 

(Bergeron, 2008). Enligt teorin om förändrad neuromuskulär kontroll uppstår kramp på grund 

av trötthet eller överbelastning i musklerna, då en obalans uppstår mellan stimulerande och 

hämmande signaler från muskelspole och Golgis senorgan (Bergeron, 2008; Edouard, 2014; 

Miller et al., 2010; Nelson & Churilla, 2016; Schwellnus, 1999; Schwellnus, 2009). 
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Träningsrelaterad kramp kan förebyggas genom att dricka mycket vatten och sportdryck som 

innehåller mineraler. Det kan även förebyggas genom uthållighetsträning och plyometrisk 

träning (Miller et al., 2010). Utrustning kan också behöva justeras (Bergeron, 2008). 

 

Vår undersökning bidrar med nya vinklar och perspektiv om varför träningsrelaterad kramp 

uppstår, då vi har intervjuat de som själva utsatts för träningsrelaterad kramp. Tidigare 

forskning saknar studier som denna, vilket gör studien extra intressant.   
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3. METOD 

3.1 Design 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Det som styr 

valet av metod är främst syftet av studien (Hassmén & Hassmén, 2008) och orsaken till att vi 

valde just den metoden var för att vi ville få en inblick i vad respondenterna tror att kramp 

orsakas av samt om de upplever något samband mellan kramptillfället. Det är lättare att få reda 

på dessa saker genom intervjuer, då respondenten till exempel kan visa med kroppsspråk, samt 

att följdfrågor kan ställas. Designen passar även då vi vill finna mönster mellan respondenternas 

svar (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Det finns både för- och nackdelar med vald metod. De fördelar som finns är att vi kan observera 

respondenternas kroppsspråk, lyssna till respondentens tonläge samt se reaktioner på frågor 

som ställts. De nackdelar som finns är att det är en mycket tidskrävande metod, och i och med 

detta är det oftast få deltagare vilket leder till en begränsad möjlighet att dra slutsatser (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

  

3.2 Urval 

Syftet styr valet av metod men även urvalet till en studie (Hassmén & Hassmén, 2008). För att 

resultatet ska baseras på så relevant information som möjligt så har vi gjort en avgränsning i 

urvalet av respondenter. Våra kriterier för att delta var att respondenten ska vara aktiv 

fotbollsspelare, eller ha spelat nyligen samt att hen ska ha haft kramp i samband med träning 

eller match. Vi använde oss av bekvämlighetsurval vilket innebär att vi frågade personer i vår 

närhet som passade in i kriterierna. När vi inte fick ihop tillräckligt många i vår närhet använde 

vi oss av ett så kallat snöbollsurval vilket betyder att vi frågade våra respondenter om de i sin 

tur kände någon som passade in i våra kriterier. Med de båda urvalsmetoderna kommer 

nackdelar, till exempel att man inte gjorde stickprov som kan vara mer representativt för en 

större grupp människor eller att man har valt dem för att vi ville få fram ett speciellt svar 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Vi kände dock inte att det i vår studie påverkade resultatet på 

något sätt då vi hade specialiserat in oss på ett så pass litet område. Vi kontaktade möjliga 

respondenter via privata meddelanden på sociala medier. Urvalsgruppen bestod av tre män och 

tre kvinnor mellan 21 och 24 år. 
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Respondenterna: 

K1 är en 24-årig kvinna. Hon har spelat fotboll sedan hon var fem år och slutade för två år 

sedan. Sista åren spelade hon på amatörnivå i division fem. 

 

K2 är en 22-årig kvinna. Hon har spelat fotboll sedan hon var 14 år och spelade då i division 4. 

Idag spelar hon i ett korpen-lag. 

 

K3 är en 22-årig kvinna. Hon har spelat fotboll sedan hon var sex år gammal och spelade på 

elitnivå tills skador stoppade henne nyligen. 

 

M1 är en 22-årig man. Han har spelat fotboll sedan han var sex år gammal och spelar idag på 

amatörnivå i division tre. Tidigare spelade han på elitnivå. 

 

M2 är en 22-årig man. Han har spelat fotboll sedan han var fem år gammal och spelar idag på 

amatörnivå i division tre. 

 

M3 är en 21-årig man. Han har spelat fotboll sedan han var fyra år gammal men hade ett 

uppehåll under gymnasietiden. Idag spelar han på amatörnivå i division sju. 

 

3.3 Intervjuguide 

Vi skrev en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor uppdelade i olika kategorier om kramp och 

dess möjliga orsaker. Till en början ställde vi allmänna frågor om respondentens livssituation, 

idrottsbakgrund samt kostvanor för att sedan gå över till mer specifika frågor om kramp. 

 

3.4 Genomförande 

Vi valde att kontakta tänkbara respondenter, det vill säga fotbollsspelare, via Facebook 

messenger och frågade om de hade fått kramp i samband med fotbollsträning eller -match och 

om de ville ställa upp på en intervju. Om de uppfyllde alla kriterier och ville vara med skickade 

vi ett informationsbrev där vi informerade om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, 

att de kommer behandlas konfidentiellt, att intervjun skulle spelas in och kriterierna för att vara 

med (Bryman, 2011). Vid varje intervju informerades de ännu en gång. Respondenterna fick 

välja plats och tid för intervjun.  
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Första intervjun var en pilotintervju. Vi la till en fråga i intervjuguiden efter pilotintervjun, och 

det var frågan om hur mycket vatten respondenten drack. Varför vi la till den var för att 

respondenten i pilotintervjun tog upp vattenfrågan själv, flera gånger. Vi valde därför att 

använda oss av pilotintervjun ändå, då han svarade på frågan av sig själv. Det var intervjuguiden 

som styrde intervjuerna, men vi ställde även följdfrågor som föll sig naturligt i samtalet. Intervju 

är en flexibel metod (Hassmén & Hassmén, 2008) som gjorde det möjligt att ställa naturliga 

följdfrågor. Det betyder dock inte att intervjun kan ske hur som helst då det finns metodregler 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Vi försökte att inte ställa ledande frågor och vi försökte som sagt 

hålla oss till intervjuguiden.  

 

Vi spelade in intervjuerna med en mobiltelefon, de tog mellan 10–20 minuter och de skedde 

utomhus, i grupprum på Karlstads universitet eller på ett kafé. En intervju hölls via Facetime, 

vilket vi inte upplevde som ett problem då vi fick se respondentens kroppsspråk och uttryck. 

Dock så kunde vi inte använda oss av vårt sjätte sinne, vilket innebär att vi inte kunde känna av 

känslostämningen i rummet. Problem vi stötte på var att flera av respondenterna ändrade tider 

för intervjuerna, ibland med kort varsel. Mindre problem var att vi pratade lite i munnen på 

varandra vilket resulterade i svårare transkriberingar.  

 

3.5 Databearbetning 

Det finns flera faser i analyseringsprocessen och första steget är en transkribering av 

intervjuerna. I transkriberingen ska kroppsspråk, det som sagts och andra uttryck omvandlas till 

skriven text (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Direkt efter varje intervju transkriberade vi materialet, här tog vi även med kroppsspråk och 

andra uttryck så som skratt och suckar. Vi lyssnade igenom intervjuerna flera gånger samtidigt 

som vi skrev ut dem på datorn. När vi senare analyserade så sökte vi efter nyckelord, kortade 

ner meningar och skapade teman för att hitta det centrala i intervjuerna samt se om 

frågeställningarna blev besvarade. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att resultaten är tillförlitliga, det vill säga att samma svar ges vid samma 

undersökning, om undersökningarna görs direkt efter varandra (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Vi valde att vara närvarande båda två vid intervjuerna, transkribera själva och transkribera 

direkt efter varje intervju för att höja reliabiliteten. Vi anser att reliabiliteten sjunker om någon 

annan skulle transkriberat eller om vi hade väntat en längre tid efter intervjun, då det är lätt att 
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missa eller glömma viktig information. Kroppsspråk och sinnesstämning är exempel på vad 

som kan falla bort.  

 

Validitet innebär att det vi vill undersöka verkligen undersöks (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009). Frågorna vi ställde i intervjuerna (se bilaga 1) var relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar, vilket gör att validiteten på studien är relativt hög. Vi genomförde en 

pilotintervju för att få se om våra frågor var relevanta och att vi fick svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Om frågorna hade varit irrelevanta eller om vi saknade någon fråga så hade vi 

ändrat på vår intervjuguide, vilket vi gjorde när vi lade till en fråga om hur mycket vatten de 

drack. 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Vi har bland annat utgått ifrån den forskaretik som Hassmén och Hassmén (2008) tar upp i 

boken Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, som grundar sig i ärlighet, öppenhet, 

hänsynsfullhet och ordningssamhet. De etiska aspekterna är viktiga att ta hänsyn för att försäkra 

respondenterna om att deras svar används på ett korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Respondenterna har fått ett informationsbrev där bland annat syftet med studien och kriterier 

för att delta framgår samt att de kommer behandlas konfidentiellt och att det är frivilligt att 

delta. Vi informerade även om detta i början av varje intervju. 
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4. RESULTAT 

När vi analyserade fann vi följande teman: stretching, muskeltrötthet och överbelastning, 

vätske- och elektrolytbrist samt teorier. De presenteras närmre i underrubriker där vi går igenom 

respondenternas svar i de ovannämnda temana. 

 

4.1 Stretching 

K1’s tankar om hur kramp kan förebyggas är bland annat att töja ut under 

uppvärmningen.  

 

…det skulle väl va och stretcha lite bättre eller dra ut musklerna direkt efter 

uppvärmningen så att dom är uttöjda redan. Man behöver inte… som fotbollsspelare 

behöver man inte den explosiviteten i vaden på samma sätt som typ en höjdhoppare 

behöver. (K1) 

 

Även M3 svarar att stretching antagligen kan förebygga kramp, han vet dock inte själv om det 

fungerar då han inte stretchar själv. 

Stretching överlag var något som alla ägnade väldigt lite tid åt, både i uppvärmning och 

nedvarvning. En av dem stretchade aldrig, en annan hade börjat lite mer ordentligt de senaste 

veckorna och en tredje hade försökt i perioder. De flesta tyckte ändå att de borde stretcha mer. 

 

4.2 Muskeltrötthet och överbelastning 

Respondenterna upplever att de oftast får kramp i slutet av match. De beskriver då att musklerna 

är trötta efter att ha arbetat hårt och länge. K2 beskriver det såhär: 

 

…i match så brukar det va antingen i slutet när man är som allra mest trött och känner att 

man vill lägga sig ner och dö. Då brukar jag få kramp. Asså jag har fått det några gånger i 

pauserna också, när man asså typ i halvlek och man ställer sig och vilar, då har jag kunna fått 

kramp. Lite oväntat sådär. Annars… det är väl mest då när musklerna börjar bli alldeles för 

trötta, typ så, då har jag väl fått kramp tror jag. (K2) 

 

Flera är också överens om att det kan uppstå kramp vid hård fysträning, och då inte bara i slutet 

som vid match. De upplever att krampen kan komma mitt i en intervall vid snabb löpning eller 

även i början av en fysträning om de varit borta ett tag från träningen.  
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De som hade tränat på högre nivå upplevde att de oftare drabbades av kramp då när de 

tränade hårdare och fler gånger i veckan. Alla respondenter upplever även att krampen 

oftast uppstår i vaderna eller i baksidan av låret. 

 

4.3 Vätske- och elektrolytbrist 

Alla utom en svarar att de tror att krampen beror på vätskebrist då de antingen hört att kramp 

beror på det, eller att de upplevt att det är lättare att drabbas av det under varmare klimat. De 

tror även att kramp kan förebyggas av att dricka mer. Gemensamt för alla är att ingen är helt 

säker på vad det beror på eftersom det, som M1 kallar myt, finns många teorier: 

 

Det finns ju en myt, eller jag vet inte om det är en myt, men det sägs att om du dricker dåligt 

med vatten så får du kramp. Äter du för lite salt så får du kramp. Jag själv vet faktiskt inte. 

 

Hälften av respondenterna har druckit någon slags vätskeersättning eller saltvattenblandning i 

förebyggande syfte, men de själva vet inte om det påverkade dem på något sätt. 

 

4.4 Teorier 

Som nämnts ovan så är ingen av respondenterna helt säker på varför kramp uppstår vid träning. 

De har sina egna tankar, men har även fått höra många olika teorier från andra. Det de tror på 

själva är som vi nämnt dåliga stretchingsvanor, muskeltrötthet och vätskebrist. M1 nämnde 

även att han såg ett samband mellan kramptillfällena och underlaget, i det här fallet alltid på 

konstgräs. M3 håller med om att han tror att underlaget kan orsaka kramp då vaderna belastas 

mer på hårdare underlag.  

 

Teorier som några av dem har hört, men inte riktigt tror på själva, är bland annat saltbrist och 

järnbrist. 

 

När jag va på cup i Danmark så fick jag kramp i vaden. Då sa tränaren ”jag sa ju till dig att 

du skulle få i dig mycket salt”. Så fick jag kramp, så fick jag skit för det. (M1) 

 

M1 har av sin tränare hört att kramp beror på saltbrist. Det är dock något han själv inte 

riktigt vet om han tror på. 
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4.5 Sammanfattning 

Det som respondenterna har gemensamt är att de upplever att de oftast får kramp i slutet av 

match och i samband med hård träning. De beskriver då att musklerna är trötta efter att ha 

arbetat hårt och länge. De som har tränat på en högre nivå upplevde att de då fick kramp oftare, 

förmodligen på grund av hårdare träning och mindre tid för vila och återhämtning.  

 

Respondenterna har hört flera olika teorier om vad kramp beror på. En av de teorierna är 

vätskebrist, vilken alla utom en tror på. Några av respondenterna grundar sin tro på egna 

upplevelser. De tror att det kan förebyggas genom att dricka mer vatten, men även genom att 

stretcha ut musklerna ordentligt innan och efter träningspasset. Stretching överlag var något 

som alla ägnade väldigt lite tid åt, både i uppvärmning och nedvarvning. De flesta tyckte att de 

borde stretcha mer. 
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5. DISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att studera fotbollsspelares tankar, reflektioner och erfarenheter 

kring träningsrelaterad kramp. Vår första frågeställning var att undersöka vad fotbollsspelare 

trodde kramp orsakades av. De flesta trodde att kramp berodde på vätskebrist och 

muskeltrötthet, vilket var det svar vi förväntade oss då det är de teorier vi också har hört genom 

åren. Svaren på vår andra frågeställning var liknande de första svaren. Det första sambandet 

respondenterna såg var att krampen oftast uppstod i slutet av träningspasset eller matchen, där 

några av dem tillade att det var på grund av att de var trötta. Det är även något som har belysts 

i tidigare forskningsstudier, där de tar upp att det vanligaste är att idrottarna får kramp i slutet 

av ett lopp eller en match (Schwellnus et al., 2011a; Nelson & Churilla, 2016; Miller et al., 

2010). 

 

Det andra sambandet två av respondenterna nämnde var underlaget. M1 nämnde att han oftast 

fick kramp när han spelade på konstgräs. M3 ansåg också att underlaget kan orsaka kramp då 

vaderna belastas mer, kanske till och med överbelastas. I tidigare forskning har också denna 

teori om överbelastning lyfts fram, då även det liksom trötthet förändrar den neuromuskulära 

kontrollen. Dock så måste det som sagt forskas mer om detta för starkare bevis (Braulick et al., 

2013; Schwellnus, 2009).  

 

Det tredje sambandet respondenterna såg var att de hade druckit dåligt i samband med träningen 

eller matchen då de fick kramp. De tror alltså att vätskebristen har resulterat i krampen, vilket 

det har forskats mycket om, men med stora brister i studierna (Miller et al., 2010). 

Respondenterna trodde alltså att kramp kunde orsakas av vätskebrist och de upplevde att de 

gånger de fick kramp hade de ofta druckit dåligt. Samma svar kom även fram i vår sista 

frågeställning – de tror att kramp kan förbyggas genom att dricka vatten. De tror även att 

stretching, både dynamisk och statisk, kan vara förebyggande. Vi tyckte det här var intressant 

då en studie visade att det var en större andel av de personer i krampgruppen som stretchade än 

i kontrollgruppen (Schwellnus et al., 2011a). Dock så vet vi inte om stretchingen hade någon 

som helst koppling till krampen, eller om de stretchade mycket för att de ofta drabbades av 

kramp och försökte undvika att få det igen. Andra forskare håller dock med respondenterna i 

att stretching kan vara förebyggande, då de nämner dåliga stretchingsvanor som en riskfaktor 

för att få kramp (Bergeron, 2008; Schwellnus, 1999). 
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Det som ligger bakom teorin om vätske- och elektrolytbrist tror vi grundar sig i de första 

rapporterna om kramp som gjordes för över 100 år sedan. Då drabbades många gruvarbetare 

och ångfartygsarbetare av kramp. Krampen kopplades till kraftiga svettutsöndringar som 

uppstod av hårt arbete i hög luftfuktighet och varma miljöer. I och med att det här var den första 

forskningen som gjordes om kramp, så tror vi att det var startskottet till tron om att kramp 

orsakas av vätske- och elektrolytbrist (Schwellnus, 2009). Vi tror att det har legat kvar, och att 

det är därför de flesta än idag tror att kramp i allmänhet beror på vätske- och elektrolytbrist. Vi 

tycker att det är förvånande att både forskare och vårdpersonal har rekommendationer om att 

vatten och elektrolyter ska drickas i förebyggande syfte mot kramp, då det inte finns klara bevis 

på att det är en enskild bakomliggande orsak (Miller et al., 2010). Vi skulle önska att 

allmänheten fick ta del av att det finns mer bevis att det mest troligen är neuromuskulära 

förändringar som är orsak till kramp (Braulick et al., 2013; Schwellnus, 2009). 

 

Vi tror att det kan vara en kombination av båda teorierna som ligger bakom träningsrelaterad 

kramp. Då bland annat natrium har en viktig funktion i nervsystemet (Sand et al., 2007) och är 

den elektrolyt vi svettas ut mest vid bland annat träning (Bergeron, 2008), så tror vi att det kan 

påverka den neuromuskulära kapaciteten till det sämre. Om muskeln tröttats ut eller 

överbelastats samtidigt som elektrolyterna i kroppen är i obalans så tror vi att risken för kramp 

ökar. Däremot tror vi inte att vätske- eller elektrolytobalans kan orsaka kramp som enda faktor 

på grund av att muskeltrötthet ofta upplevs precis innan krampen uppstår (Nelson & Churilla, 

2016). Därför tror vi även att förändrad neuromuskulär kontroll enskilt kan orsaka kramp. 

 

Vi förmodar att det finns oerhört många faktorer som ligger bakom uppkomsten av 

träningsrelaterad kramp, vilket gör det till ett svårforskat område. Det här tror vi är en orsak till 

varför det inte finns ett konkret svar med starka bevis om varför träningsrelaterad kramp 

uppstår. Vi tänker att genetiken kan ha en del i det hela, kanske är det så att vissa föds med 

anlag för att få kramp lättare, medan andra inte gör det. För oss är det en självklarhet att det 

borde forskas mer om det här området, då många idrottare drabbas av kramp vid träning och 

match/tävling. Om vi vet varför vi får kramp så kan vi också arbeta förebyggande mot det.  

 

Vi anser att forskarna bör fokusera lite mer på eventuella genetiska orsaker och tänka i andra 

banor än vad som redan gjorts. Framtida forskning behöver även, enligt oss, tänka mer på 

helheten, istället för att bara fokusera på en faktor i taget. Vi vill att de ska försöka se sambandet 

mellan flera faktorer, då människokroppen är komplicerad och allt hänger ihop. De skulle kunna 
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undersöka mer om kopplingen mellan träningsrelaterad kramp och kroppens energiförråd, 

istället för bara sambandet mellan kramp och elektrolyter samt vätska. 

 

Att vi fick svar på våra frågeställningar tycker vi är en styrka med studien som höjer validiteten 

på undersökningen. I och med att vi har många referenser höjs även undersökningens reliabilitet 

och vi har fått en bra inblick i vad forskarna säger. Vi hade dock kunnat sett över frågorna i 

intervjuguiden lite noggrannare innan första intervjun då vi saknade ett par frågor och svar. Vi 

lade, som tidigare nämnts, till frågan om vattenintag efter testintervjun, men skulle även velat 

få reda på hur länge, hur intensivt och hur ofta respondenterna tränade. Det tycker vi hade varit 

intressant att veta då vi kanske hade kunnat få en inblick i hur uttröttade deras muskler var samt 

hur mycket återhämtning de fick. En annan brist som vi nämnt innan är att vi använde oss av 

FaceTime i en av intervjuerna, vilket gjorde att vi inte kunde känna av personens 

sinnesstämning. För att få ett annorlunda resultat hade vi kunnat ändra syftet och urvalsgruppen 

till olika idrotter istället för bara fotboll. Då hade vi kanske kunnat se andra samband mellan 

kramptillfällena. 

 

5.1 Slutsats 

Vi fick svar på alla våra frågeställningar och alla svar liknande varandra. Vätskebrist och 

muskeltrötthet var två återkommande teman, vilka även ligger i linje med vad tidigare forskning 

har belyst. Vätskebrist var den första krampteorin som presenterades för över 100 år sedan 

(Schwellnus, 2009) och vi antar att det är därför som många idag tror på att det är den främsta 

orsaken till kramp i allmänhet. Vår egen teori är att träningsrelaterad kramp orsakas av en 

kombination av vätskebrist, elektrolytobalans, muskeltrötthet och/eller -överbelastning. Vi 

spekulerar även i om genetiken har en del i det hela. Framtida forskning tycker vi ska fokusera 

mer på helhetsbilden istället för bara på en bidragande faktor i taget, då allt i människokroppen 

hänger ihop och är beroende av varandra. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Kramp vid fotbollsträning/-match 

 

Syftet är att studera fotbollsspelares egna tankar, reflektioner och erfarenheter kring till varför 

träningsrelaterad kramp uppstår. Intervjun kommer spelas in och materialet kommer behandlas 

konfidentiellt. Du har rätt att avsluta intervjun när som helst. 

 

Bakgrund person: 

Ålder? 

Hur är din livssituation? Bor med föräldrar, bor med sambo, bor själv 

Vad har du för sysselsättning? Jobb/studerande 

 

Bakgrund idrott: 

Hur länge har du idrottat? Hur länge har du spelat fotboll? 

Vilket lag spelar du i? 

Vilken nivå (amatör-elit) spelar du på? 

Vilka skador har du haft? Hur länge har du haft dem? 

Stretchingsvanor? 

 

Bakgrund kost: 

Hur ofta/mycket vatten dricker du? Över hela dagen och under träning? 

Hur ofta/mycket dricker du kaffe med koffein? 

Hur ofta/mycket dricker du alkohol? 

Hur nära inpå/efter träning brukar du dricka koffein och/eller alkohol? 

Tar du några kosttillskott? Vilka? 

Vad har du för kostvanor?  

Äter du regelbundet (tider/mängder)? 

 

Kunskap om kramp: 

Vad vet du om kramp vid träning? 
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Varför uppstår kramp vid träning, tror du? Följdfrågor: vätska, elektrolyter, mat, sömn, 

överbelastning, duration, uppvärmning, stretching 

Hur tror du att man kan förebygga kramp? Tror du att vissa övningar eller viss mat/dryck kan 

förebygga kramp? 

 

Egna kramperfarenheter: 

När har du fått kramp i samband med träning/match?  

Var i kroppen har du fått kramp i samband med träning/match? 

Hur känns det när du får kramp? 

Ser du något samband mellan tillfällena du får kramp? 

Får du kramp oftare vid match eller träning? 

Brukar du få kramp bara vid träning, eller utanför också? 

Har dina lagspelare fått kramp i samband med träning/match? Händer det oftare vid vissa 

speciella tillfällen? 

Vad har du gjort för att minska antalet tillfällen med kramp vid träning/match? Har du gjort 

något förebyggande arbete? 

Vad har du gjort för att få bort krampen när det händer? Hur länge krampar det? 

Känner du att du har mer kramp nu än förr, eller tvärtom? Hur var din livssituation då? 

 

Avslutning: 

Tycker du att det borde forskas mer om detta? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 
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