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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad mental tuffhet är för två erfarna löpare, men även hur 

mental tuffhet kan ha hjälpt dem innan, under och efter ett löparäventyr från Portugal till Sverige (i 

fortsättningen kallat en ”utmaning”). Ett vidare syfte var att skapa en förståelse för vilka faktorer 

eller händelser under utmaningen som hjälpte och försvårade för löparna att genomföra utmaningen. 

Teoretiska referensramar som användes var mental toughness framework: dimensions and 

subcomponents (Jones et al., 2007) och personal construct psychology model of mental toughness 

in sport ” (Gucciardi et al., 2009a). Narrativa intervjuer genomfördes med en manlig och en 

kvinnlig löpare i medelåldern och analyserades med kategorisk–innehåll (IV), holistisk–form (III) 

och kritisk narrativ analys (VI). Resultatet av den kategoriska-innehålls (IV) analysen visade att 

mental tuffhet skiljde sig lite mellan löparna men att det gick att summera under sex kategorier. 

Resultatet av den holistiska-form (III) analysen visade att de två löpare upplevde en och samma 

utmaning på två skilda sätt. Löpare A upplevde fem tydliga vändpunkter under utmaningen, medan 

löpare B upplevde två vändpunkter. Den kritiskt narrativa analysen visade att löparna förhöll sig till 

ett antal gemensamma teman under berättelserna, men på olika sätt. Resultaten diskuterades i relation 

till teoretiska ramverk och tidigare forskning. Förslag på framtida forskning och praktiska implikationer 

ges. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate what mental toughness is for two experienced runners, 

but also how mental toughness may have helped them before, during and after a running adventure 

from Portugal to Sweden (hereafter referred to as a challenge). A further aim was to create an 

understanding of which factors or events during the challenge that helped and hindered the runners 

during the challenge. The theoretical frameworks used were mental toughness framework: 

dimensions and subcomponents (Jones et al., 2007) and personal construct psychology model of 

mental toughness in sport (Gucciardi et al., 2009a). Narrative interviews were made with runners 

and then analyzed with categorical content (IV), holistic form (III) and critical narrative analysis 

(VI). The participants were two runners who had completed a challenge: running from Portugal to 

Sweden. The results of the categorical-content (IV) analysis showed that mental toughness was 

perceived slightly different between the runners, but that it was possible to summarize in six 

categories. The results of the holistic form (III) analysis showed that the two runners had 

experienced the same challenge in two different ways. Runner A experienced five distinct turning 

points during the challenge, while runner B experienced two turning points. The critical narrative 

analysis (VI) showed that the runners related to a number of common themes in the stories, but in 

different ways. The results are discussed in relation to the theoretical frameworks and to previous 

research. Suggestions for future research and practical implications are given. 

 

Keywords: Challenge, mental toughness, narrative method, ultra runners.
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Introduktion 

Mental tuffhet är en term som ofta används över hela världen och i olika idrottsliga sammanhang 

för att beskriva de överlägsna mentala egenskaperna hos en idrottare (Gucciardi, Gordon, & 

Dimmock, 2008a). Troligen är det en av de viktigaste psykologiska egenskaperna för att prestera på 

högsta nivå inom den idrottsliga kontexten (Gucciardi, Gordon, Dimmock, 2009a). Trots att det är 

allmänt erkänt att mental tuffhet är en viktig komponent för att prestera på högsta nivå, har forskare 

inte förrän nyligen gett begreppet betydande uppmärksamhet i syfte att förstå det svårfångade 

fenomenet (Bull, Shambrook, James & Brooks, 2005). De egenskaper som har blivit associerade 

med mentalt tuffa idrottare är många och därför kan det verka som att så gott som alla önskvärda 

positiva egenskaper som har blivit associerade med idrottsframgång även har blivit inkluderade som 

mental tuffhet vid ett eller annat tillfälle (Jones, Hanton & Connaughton, 2002). När mental tuffhet 

betraktas i relation till specifika idrotter tycks det ändå vara rimligt att föreslå att vissa egenskaper 

eller attribut av mental tuffhet är mer eller mindre relevanta beroende på vilka krav idrotten har 

(Connaughton & Hanton, 2009; Gucciardi & Mallet, 2010; Thelwell, Weston & Greenlees, 2005). 

En stor del av dagens forskning har bedrivits på idrottare och tränare på elitnivå (Crust, 2008), och 

denna forskningsinriktning tycks vara speciellt intresseväckande på grund av de många likheterna 

men även de små skillnader som har framkommit, t.ex. mellan idrottare i den absoluta världstoppen 

och elitidrottare. Följaktligen är det viktigt att beakta att kraven på mental tuffhet skiljer sig mellan 

idrotter, och mellan idrottare på olika färdighetsnivåer (Weinberg, Butt & Culpa, 2011). En 

intressant fråga blir då vad mental tuffhet är när tävlingsmomentet tas bort och idrottaren utför 

prestationen mest för att utmana sig själv? 

 

Ultralöpning är en extrem form av löpning, med tävlingar som sträcker sig från avstånd på 50 

kilometer i en daglig tävling, till tävlingar/utmaningar som täcker tusentals kilometer och som kan 

vara i upp till flera månader. Ultradistans kan vara en tävlingsinriktad, men det finns också 

ultralöpare som springer långa lopp med en mer äventyrlig inställning, till exempel att springa över 

kontinenter. En sådan utmaning handlar inte om att tävla mot någon annan, utan om att tänja sina 

egna gränser för vad man klarar av. För att klara sådana utmaningar krävs extrema mängder träning 

för att utveckla den fysiska styrkan och uthålligheten som behövs för att genomföra en sådan 

utmaning. När det gäller uthållighetsidrotter har Crust och Clough (2005) funnit att individer som 

har en hög nivå av mental tuffhet hade större sannolikhet att tolerera fysisk smärta än individer med 

en lägre sådan. Ny forskning har även påvisat att det är uppfattningen om ansträngning som 

begränsar förmågan att prestera under en uthållighetsövning och inte den faktiska fysiska förmågan 

hos musklerna (Marcora & Staiano, 2010). Studien kom specifikt fram till att deltagarnas muskler 

fortfarande kunde uppnå den effekt som krävdes av uthållighetsövningen, även när deltagarna hade 

uppnått höjdpunkten av upplevd utmattning. Deltagarna gav alltså upp på uthållighetsövningen när 

de upplevde att de var utmattade, vilket var innan de uppnådde sin absoluta fysiologiska gräns. Att 

kunna skjuta på gränsen för fysisk och emotionell smärta, både under träning och tävling, är 

sannolikt en viktig egenskap för ultradistanslöpares förmåga att genomföra en utmaning. Detta är 

trots allt endast en egenskap, frågan är vilka andra mentala egenskaper som kan vara viktiga för en 

ultradistanslöpares förmåga att genomföra en utmaning, och på vilket sätt dessa egenskaper hjälper 

löparna före, under och efter en utmaning. 

 

Definitioner 

Sedan 1950-talet har en mängd definitioner och förklaringar av mental tuffhet förekommit, och 

begreppet har blivit associerat med ett stort antal positiva psykologiska egenskaper samt mentala 

färdigheter (Jones, Hanton & Connaughton, 2007). De många olika definitionerna har tjänat till att 

skapa förvirring kring förståelsen av mental tuffhet, framförallt på grund av att de var baserade på 

forskares åsikter snarare än på vetenskapligt rigorös granskning. Ett resultat av detta är att ingen 

klar eller allmänt accepterad definition hade framkommit innan år 2002 (Connaughton, Hanton, 
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Jones & Wadey, 2008), då Jones et. al. (2002) genomförde en studie med tio internationella idrottare 

som hade erfarenhet från Olympiska spel eller världsmästerskap. Djupintervjuer kombinerades med 

fokusgruppsdiskussioner för att definiera mental tuffhet och resulterade i följande:   

 

“Mental toughness is having the natural or developed psychological edge that enables you 

to (a) generally, cope better than your opponents with the many demands (competition 

training, lifestyle) that sport places on the performer, and (b) specifically, be more consistent 

and better than your opponents in remaining determined, focused, confident, and in control 

under pressure (s. 209).” 

 

Definitionen har fått allmänt stöd från andra studier, bland annat i en uppföljningsstudie av Jones, 

Hanton och Connaughton (2007) där vinnare från Olympiska spelen och världsmästerskapen, men 

även tränare och idrottspsykologer som hade arbetat med dessa idrottare, gav uttryck för 

definitionens allmänna giltighet. Även Thelwell et al.:s (2005) studie bland fotbollsspelare och Bull 

et al.:s (2005) studie bland cricketspelare kom fram till liknande resultat och har betonat 

definitionens trovärdighet. Dock observerades mindre skillnader mellan den fotbollsspecifika och 

den idrottsgenerella definitionen av Jones hans medskribenter. Den utmärkande skillnaden var att 

urvalet från fotbollsstudien ansåg att mental tuffhet gör det möjligt för spelare att alltid hantera 

situationer bättre än sina motståndare, istället för att generellt hantera det bättre (Gucciardi et al., 

2009a). Det som konstaterades var att mental tuffhet kan definieras på ett liknande sätt oberoende 

av idrott (Bull et al., 2005; Thelwell et al., 2005).  

 

Även om Jones et al.:s (2002) definition har varit en utmärkt utgångspunkt har två svagheter 

nämnts. En är att definitionen fokuserar på vad slutresultatet av mental tuffhet är, vilket gör att 

denna definition ger en svag bild av vad ”natural or developed psychological edge” innebär. 

Definitionen ger en beskrivning av vad mental tuffhet tillåter dig att göra, men definitionen 

beskriver inte vad det är, eller hur det blir möjligt att nå resultat (Crust, 2007, 2008; Middleton, 

Marsh, Martin, Richards & Perry 2004a). Den andra svagheten är att definitionen har starkt fokus 

på framgång genom att besegra en motståndare. Det innebär att de idrottare som inte besegrar sina 

motståndare eller som inte når framgång inte kan anses vara mentalt tuffa. Det kan hävdas att 

utifrån denna definition återspeglar mental tuffhet mer en bättre idrottslig förmåga, än en överlägsen 

förmåga att hantera, övervinna och trivas i de många utmaningar och den stress som associeras med 

en atletisk karriär (Gucciard et al., 2009a).  

 

I en studie av Gucciardi, Gordon och Dimmock (2008b) med fokus på australienska fotbollsspelare 

kom forskarna fram till att mental tuffhet tycks vara ett multidimensionellt begrepp med egenskaper 

sammanlänkade med varandra. Dessutom menade Gucciardi med kollegor att mental tuffhet inte 

endast var viktig i situationer med negativa effekter (t.ex. vid skador eller bänkning) men även 

central i situationer med positiva effekter (t.ex. vid bra form eller seriesegrare året innan). Baserat 

på Gucciardi et al (2009a) arbete utvecklades följande definition av mental tuffhet: 

 

“Mental toughness is a collection of experientially developed and inherent sport-specific 

and sport-general values, attitudes, emotions, and cognitions that influence the way in which 

an individual approaches, responds to, and appraises both negatively and positively 

construed pressures, challenges, and adversities to consistently achieve his or her goals (s. 

67).” 

 

Till skillnad från de tidigare definitionerna av mental tuffhet som har fokuserat på resultatet av att 

vara mentalt tuff, har Gucciardi et al.:s definition fångat den holistiska karaktären av att vara 

mentalt tuff. För det första förtydligar definitionen den multidimensionella naturen av mental tuffhet 
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genom att påvisa att mental tuffhet handlar om att hantera och trivas i både positiva (t.ex. flera 

vinster i rad, bra form) och negativa (t.ex. skador, dålig form) situationer. För det andra förklarar 

definitionen vad mental tuffhet är, alltså en kombination av flera olika mänskliga komponenter 

(värderingar, attityder, kognitioner och emotioner). Därutöver beskriver definitionen processerna 

där dessa nyckelegenskaper är verksamma för att möjliggöra en idrottare att vara mentalt tuff 

(inställning/angreppssätt, reaktioner, värderingar). Slutligen är mental tuffhet i denna definition inte 

ett resultat av framgång genom att besegra sin motståndare, utan istället ett resultat av idrottarens 

förmåga att uppnå hans eller hennes mål. Det betyder att idrottare på alla nivåer kan vara mentalt 

tuffa, oberoende om de vinner eller förlorar, bara de uppnår sina mål. När mental tuffhet definieras 

på detta sätt kan det ses som en buffert mot motgångar, men också som en samling egenskaper som 

främjar och upprätthåller en idrottares förmåga att anpassa sig till positiva utmanande situationer 

(Gucciardi, Gordon & Dimmock, 2008b; Gucciardi, Gordon & Dimmock, 2009a). Kritik som kan 

riktas mot Gucciardi et al.:s definition är att den antyder att måluppfyllelse är en viktig komponent 

för mental tuffhet. Det kan också anses troligt att individer som konsekvent misslyckas att nå sina 

mål, men som trots detta bibehåller en orubblig motivation och drivkraft, kan vara mentalt tuffa 

(Connaughton & Hanton, 2009; Gucciardi & Mallett, 2009) 

 

Teoretisk referensram 

    Mental toughness framework: dimensions and subcomponents 

Jones et al.:s (2007) följde upp studien från 2002 i syfte att inte bara definiera mental tuffhet utan 

även utforma ett teoretiskt ramverk för mental tuffhet genom att intervjua idrottare i den absoluta 

världstoppen. Studien identifierade 30 egenskaper som förklarar mental tuffhet. Egenskaperna 

delades in i fyra huvudkategorier, som ytterligare delades in i underkategorier (se Figur 1). 

Ramverket innehåller en generell dimension (attityd/tankesätt) och tre tidsspecifika dimensioner 

(träning, tävling och efter tävling), som inte bara beskriver mental tuffhet utan även de exakta 

situationerna där varje egenskap är nödvändig (Jones et. al., 2007).  

 

 
Figur 1. Mental toughness framework: dimensions and subcomponents (Jones et al., 2007). 

 

Huvudkategorin attityd/tankesätt (attitude/mindset) delades in i två underkategorier: tro på egen 

kompetens och fokus, vilka beskriver hur idrottare uppnår och upprätthåller tron på sin egen 

kompetens och fokus, vilket är nödvändigt för att uppnå det ultimata målet oberoende hinder och 

förhållanden. Underkategorierna i de tre tidsspecifika kategorierna förklarar vilka mentala 

färdigheter och strategier idrottare måste behärska för att uppnå och underhålla mental tuffhet under 

träning, tävling och efter tävling (Jones et. al., 2007). Träningskategorin påvisar hur mentalt tuffa 
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idrottare bibehåller en hög motivation under alla år av träning, då det krävs en hög grad av tålamod 

och disciplin för att nå den högsta nivån. Varje aspekt av träningsomgivningen och utmanande 

situationer används till idrottarens fördel, och de påverkas inte av externa faktorer som idrottarna 

inte kan kontrollera (t.ex. som väder). Tävlingskomponenten i figuren förklarar hur den mentalt 

tuffa idrottaren agerar under tävlingar av extremt pressande karaktär. Idrottaren innehar ett totalt 

engagemang för att uppnå sina mål: han eller hon besväras inte av misstag utan behåller totalt fokus 

på det som ska utföras, tar de rätta besluten, kontrollerar tankar och känslor och hanterar oro och 

nervositet. Idrottaren är kapabel till att anpassa sig och hantera situationer oberoende av 

distraktioner, för att uppnå optimal prestation. Sista komponenten, efter tävling, beskriver hur en 

mentalt tuff idrottare rationaliserar och lär från misslyckanden för att uppnå framgång och hur han 

eller hon hanterar den extra press som kommer med tävlingsframgångar (Jones et. al., 2007).   

 

    A personal construct psychology model of mental toughness in sport 

”A personal construct psychology model of mental toughness in sport” (se Figur 2) är en teori som 

avser att förklara hur en idrottare applicerar, utvecklar och modifierar mental tuffhet (Gucciardi et 

al., 2009a). Modellen presenterar de viktigaste egenskaperna hos en mentalt tuff idrottare. Denna 

konstellation utgör kärnan av egenskaper som består av en mängd känslor, värderingar, attityder och 

kognitioner (1) (Gucciardi & Gordon 2008; Jones et. al. 2002, 2007; Thelwell et al., 2005). Vissa av 

egenskaperna varierar inte avsevärt mellan olika idrotter, medan andra är mer specifika avseende 

idrott som utövas (Gucciardi et al., 2009a). Det är viktigt att inse att varje individ kommer in på den 

idrottsliga arenan med någon sammansättning eller nivå av mental tuffhet (Connaughton, Wadey, 

Hanton & Jones, 2008). Dessa egenskaper, som är relaterade till mental tuffhet, kommer att ha en 

viktig roll i hur en idrottare förhåller sig och värderar, samt reagerar, på situationer eller händelser 

som kräver olika nivåer av mental tuffhet. Det syns i en individs dolda (t.ex. self-talk och 

visualisering) och öppna (t.ex. rutiner inför ett skott) strategier (2), men även på hur individen 

internt (t.ex. självtvivel) och externt (t.ex. skador) hanterar situationen eller händelsen (3). Ett fiktivt 

exempel: när den mentalt tuffe idrottaren Henrik ställs inför en väldigt stressfylld situation, t.ex. en 

final eller ett slutspel, ses situationen som en utmaning eller möjlighet att få testa sina färdigheter 

men också som ett medel för att demonstrera styrka. Henrik tror alltså att han har den fysiska och 

mentala styrkan som krävs för att lyckas i en sådan pressad situation. Tomas däremot, som har låg 

nivå av mental tuffhet kommer att tvivla på sin förmåga att hantera stressen i den stora tävlingen. 

Därför kommer Tomas att gå in i stressfyllda situationer med en rädsla att hans fysiska och mentala 

svaghet kommer att exponeras (Gucciardi et al., 2009a).  

 
Figur 2: A personal construct psychology model of mental toughness in sport (Gucciardi et al., 

2009a).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Nästa del i modellen beskriver den roll som händelser eller situationer som kräver mental tuffhet 

har för tillämpningen, samt utvecklingen och förändringen av de viktiga egenskaperna (4). Sådana 

situationer varierar beroende på vilka krav idrottaren upplever samt beroende på hur stort hot de 

utgör för att uppnå viktiga mål och en framgångsrik prestation (Gucciardi et al., 2009a). Till 

exempel, både Henrik och Tomas resonerar enligt ”tro på sig själv kontra tvivla på sig själv”, vilket 

berör den viktigaste personliga egenskapen för mental tuffhet (Jones et al., 2002; 2007). Däremot 

inser Henrik att hans tankekonstruktion (tro på sig själv) kan vara användbar i ett antal större olika 

händelser och situationer (t.ex. både negativt och positivt tolkade) än vad Tomas tankekonstruktion 

kan vara (t.ex. bara negativt tolkade) (Gucciardi et al., 2009a).  

 

Sista delen av modellen fokuserar på att förstå de processer och resultat som följer ett möte med en 

händelse eller situation som kräver mental tuffhet. Idrottaren kommer att reagera på situationen, 

med både öppna och stängda responser (5). Dock är det framförallt en idrottares sociala umgänge 

som kommer att vara en viktig del i denna process. Här är det viktigt att bli medveten om och förstå 

andra individers tolkningar för att underlätta förståelsen av en händelse eller situation (6). Det finns 

en mängd olika personer som kan ge idrottaren feedback som antingen bekräftar eller misslyckas 

med att bekräfta idrottarens förväntningar av händelsen eller situationen. Till exempel blir 

jämförelser mellan idrottarens perspektiv och hans eller hennes tränares tolkning av händelsen en 

användbar referens för utvecklingen av hans eller hennes psykologiska processer så att idrottaren 

mer effektivt kan ta sig an framtida händelser eller situationer (Gucciardi et al., 2009a). Det är i 

linje med den forskning som har genomförts på viktiga personer i en idrottares 

socialiseringsnätverk, vilket är en viktig källa för att påverka utvecklingen av mental tuffhet 

(Connaughton et. al., 2008a). Till exempel: Henrik strävar alltid efter att jämföra sin 

självbedömning av sin prestation med sin tränares feedback oavsett om han presterade bra eller 

dåligt. Däremot söker Tomas sin tränares feedback när han tror att han har presterat dåligt. Därför 

kommer Tomas att missa viktig information som kan ifrågasätta hans självuppfattning och ändra det 

sätt han kommer att tänka och agera i framtida händelser eller situationer (Gucciardi et al., 2009a).   

 
Tidigare begreppsbildningar av mental tuffhet har haft stort fokus på att associera resultatet av att 

vara mentalt tuff med framgångsrika resultat i form av att besegra sin motståndare, vilket innebär att 

idrottare som inte besegrar sin motståndare eller når framgång inte kan vara mentalt tuffa. Två 

idrottare kan alltså uppleva vad som verkar vara samma händelse eller situation, men på grund av 

att de upplever det annorlunda kommer de att tillskriva den sin egen personliga mening. Det är 

länken mellan vilka förväntningar idrottaren ställer på en händelse eller situation, och resultatet till 

följd av mötet med händelsen eller situationen, som ger den mest centrala informationen för att 

förutse framtida händelser. Således kan mental tuffhet beskrivas som en cirkel av erfarenheter som 

avslutas med en utvärdering av strategier, värderingar och responser till en händelse eller situation 

som kräver mental tuffhet, mot de förväntningar och mål idrottaren har satt (7). Till exempel var 

Henriks mål för en kommande tävling att springa kvalloppet på ett personligt rekord och kvalificera 

sig för finalen. Han lyckades med det men kom sist i finalen, vilket kan ses som ett misslyckande 

för utomstående men för Henrik var det ett framgångsrikt resultat. En konsekvens blir att den 

personliga förställning Henrik hade vid denna händelse (”arbetsmoral kontra lat” och 

”koncentration/fokus kontra distraherbar/ofokuserad”) bekräftades utifrån hans självbedömning 

(Gucciardi et al., 2009a).  

 

Modellen belyser att mental tuffhet bör behandlas som ett fenomen med interpersonellt och 

intrapersonellt samspel och en idrottares meningsskapande av sådana situationer, snarare än en form 

av objektivt personligt attribut eller som en post-hoc förklaring av en enastående 

prestationsförmåga. Därför bör mental tuffhet ses som en konstellation sammansatt av de viktigaste 

egenskaperna som påverkar en individs dolda (t.ex. self-talk och visulisering) och öppna (t.ex. 
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rutiner inför ett skott) strategier och värderingar av både negativa och positiva händelser eller 

situationer som idrottaren upplever. Erfarenheterna är både interna (t.ex. självtvivel) och externa 

(t.ex. skador) och kan vara relaterade till träning, tävling eller andra livssituationer (Gucciardi & 

Gordon, 2008; Jones et. al., 2007). Slutligen kommer de mentalt tuffa processerna att utgöra ett 

signifikant bidrag till en idrottares förmåga att uppnå sina mål (Gucciardi et al., 2009a).  Ur ett 

utvecklingsperspektiv belyser även modellen att våra attityder, kognitioner, känslor och personliga 

värderingar är i ständig utveckling som ett resultat av interaktionen med oss själva och vår 

omgivning under hela vår utveckling (Gucciardi et al., 2009a). Utvecklingsperspektivet stärks av att 

forskning har visat att det att utsätta idrottare för olika situationer, utmaningar och motgångar 

uppfattas som att främja utvecklingen av mental tuffhet (Connaughton et al., 2008a).  

 

Tidigare forskning   

En av de första gångerna som mental tuffhet nämns inom forskningen var när Raymond Cattell 

forskade om personlighet (Cattell, 1957). I denna studie identifierades 16 egenskaper, varav en var 

mental tuffhet, baserat på frågeformuläret ”Sixteen Personality Factor Questionnarie” (16PF). 

Cattell (1957) ansåg att mental tuffhet var en viktig del i personligheten som hade sin motsats i att 

vara mentalt ömtålig, och en del forskare följde även Cattells linje (Crust, 2007). Det är ett av de 

många olika perspektiv som har förekommit gällande forskning kring mental tuffhet under åren som 

gått. Forskare har även sett mental tuffhet som en avgörande faktor för en framgångsrik prestation, 

som en skyddande mekanism mot motgångar och som mentala träningsprogram som är påstådda att 

förbättra prestationen genom att höja den mentala tuffheten (Connaughton et al., 2008b). Oberoende 

av perspektiv har forskare ansett att mental tuffhet är en viktig komponent i en framgångsrik 

prestation, och de kopplade tillgången till mental tuffhet med framgångsrika resultat och 

prestationer, medan en brist på mental tuffhet indikerade mindre framgångsrika idrottare 

(Connaughton et al., 2008b; Weinberg et al., 2011). Det gemensamma temat för forskningen har 

alltså varit en strävan efter prestation av högsta kvalité med speciellt fokus på mentala processer 

(Connaughton et al., 2008b) De undersökningar som huvudsakligen har genomförts har varit 

baserade på personliga åsikter som förvärvats i samråd med elitidrottare, istället för att ha 

genomförts via noggrant utformade forskningsstrategier. Det har medfört svårigheter för forskare, 

då olämpliga sammankopplingar och tolkningar av begreppet har gjorts med mentala färdigheter 

och diverse positiva psykologiska färdigheter utan någon rationell eller stödande data. Det har i sin 

tur resulterat i en bristande begreppsmässig förståelse för vilka egenskaper mental tuffhet består av, 

och hur de särskilda egenskaperna kan erhållas (Connaughton et al., 2008b). Forskningen har under 

de senaste åren fått en förnyad och mer empiriskt baserad bas, med forskare som vanligtvis 

använder en av två distinkta metoder (Jones et al., 2002; Middleton et al., 2004a); det vill säga en 

grupp forskare som undersöker mental tuffhet utifrån en kvalitativ metod, och en grupp som 

försöker förstå mental tuffhet utifrån en kvantitativ metod (Connaughton et al., 2008b).   

 

    Kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskning som har genomförts går att kategorisera utifrån två olika inriktningar: De 

forskare som försöker förklara mental tuffhet utifrån en mängd olika idrotter (Fourie & Potgieter, 

2001; Jones et al., 2002;2007; Middleton et al., 2004a; Weinberg et al., 2011) och forskare som har 

valt att förklara mental tuffhet utifrån en specifik idrott (Butt et al., 2005; Gucciardi et al., 2008; 

Thewell et al., 2005). 

 

Inom den idrottsgenerella forskningen genomfördes en kvalitativ studie med 131 tränare på hög 

nivå och 160 idrottare från flera olika idrotter, där Fourie och Potgieter (2001) identifierade tolv 

egenskaper som ansågs vara associerade med mental tuffhet. Det var motivationsnivå, coping 

färdigheter, bevarande av självförtroende, kognitiva färdigheter, disciplin och målinriktning, 

tävlingsinriktning, innehav av grundläggande fysiska och psykiska krav, lagsammanhållning, 



7 

 

 

 

förberedelsefärdigheter, psykologisk hårdhudad, religiös övertygelse samt etik. Den viktigaste 

egenskapen var enligt tränarna koncentration, medan ihärdighet var den viktigaste egenskapen 

enligt idrottarna (Fourie & Potgieter, 2001). En svaghet med studien var att forskarna inte kunde gå 

in djupare på deltagarnas svar på grund av att svaren var i skriftlig form, vilket innebar att 

kommentarerna inte kunde utvecklas ytterligare. Efter denna studie fick forskningen kring mental 

tuffhet ny kraft och Jones et al. (2002) genomförde en studie där syftet var att tydliggöra förståelsen 

av mental tuffhet genom att identifiera grundläggande egenskaper som ansågs vara nödvändiga för 

att anses vara mentalt tuff. Tio internationella idrottare (sju män och tre kvinnor) från både 

lagidrotter och individuella idrotter deltog antingen i fokusgruppsdiskussioner eller i djupintervjuer. 

Utifrån materialet identifierades tolv egenskaper som ansågs vara viktiga för att vara mentalt tuff 

inom idrott. Egenskaperna blev sedan rangordnade där den första ansågs vara den viktigaste. Det 

resulterade i följande: En orubblig tro på förmåga att uppnå sina mål, en förmåga att komma 

tillbaka från ett bakslag till följd av en ökad vilja att lyckas, ett orubbligt självförtroende där unika 

egenskaper och förmågor gör dig bättre än din motståndare, ett omättligt begär och internaliserade 

motiv att lyckas, att förbli helt och hållet fokuserad på uppgiften trots distraktioner under tävling, att 

återfå psykologisk kontroll till följd av oväntade, okontrollerbara händelser (tävlingsspecifika), att 

tänja på gränsen för fysisk och emotionell smärta, och samtidigt bibehålla tekniken och 

ansträngningen under påfrestningar (träning och tävling), att acceptera att oro och nervositet är 

oundvikligt under tävlingar och att du vet att du kan hantera det, att inte påverkas negativt av andra 

tävlandens goda och dåliga prestationer, att trivas med pressen under tävlingar, att förblir totalt 

fokuserad trots distraktioner från privata livet, och att slå på och av det idrottsspecifika fokuset när 

det krävs (Jones et al., 2002).  

 

Jones et al. (2007) följde upp denna studie med att intervjua åtta idrottare som har blivit mästare i 

Olympiska spelen eller världsmästerskapen, men även tre tränare och fyra idrottspsykologer som 

hade arbetat med idrottarna. Denna gång var det primära syftet med studien att utveckla ett 

teoretiskt ramverk av mental tuffhet genom att identifiera de grundläggande nyckelegenskaperna i 

många olika idrotter. Det resulterade i att 30 egenskaper som var centrala i begreppet mental tuffhet 

identifierades. Forskarna konstaterade att det fanns många likheter mellan studierna men även att 

det fanns skillnader. Skillnaderna förklarades med att idrottare på absoluta världstoppen hade en 

mer omfattande insikt i mental tuffhet än vad elitidrottarna hade och därför kunde de identifiera fler 

egenskaper associerade med mentalt tuffhet (Jones et al., 2007).  

 

Även andra forskningsgrupper har valt att studera på ämnet med utgångspunkt från flera olika 

idrotter. Middleton et al. (2004a) genomförde en studie på elitidrottare från en mängd olika idrotter, 

men i denna studie inkluderades även åtta tränare för att få en multidimensionell bild av mental 

tuffhet. Utifrån materialet från intervjuerna identifierades följande tolv egenskaper som ansågs vara 

sammankopplade med mental tuffhet: Self-efficacy, mental självuppfattning, potential, 

uppgiftsspecifik uppmärksamhet, ihärdighet, uppgiftskännedom, personliga rekord, motiveras av 

uppgiften, målengagemang, positivitet, stressminimering, och positiva jämförelser.   

 

I syfte att undersöka mental tuffhet utifrån tränares perspektiv valde Weinberg et al. (2011) att 

genomföra en studie. Många av de teman som identifierades i studien sammanfaller med tidigare 

resultat, vilket indikerar att det finns likheter mellan vad idrottare och tränare anser vara mental 

tuffhet. Dock uppkom ett unikt tema som identifierades som kunskap och mental planering, vilket 

syftade på att idrottaren skulle ha kunskap om sina styrkor och svagheter men även en mental 

matchplan. Andra unika fynd var att tränarna ansåg att mental tuffhet var att idrottarna skulle kunna 

prestera i kritiska moment samt att se pressade situationer som en positiv utmaning.  

 

Inom den idrottsspecifika forskningen inom mental tuffhet har det genomförts studier inom cricket, 
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fotboll samt australiensisk fotboll. I Bull et al. (2005) studie var syftet bland annat att få större 

förståelse för hur mental tuffhet kan utvecklas hos unga engelska cricketspelare. Bull med kollegor 

kom fram till 20 teman som ansågs vara egenskaper hos en mentalt tuff cricketspelare. Fem 

generella dimensioner skapades, som de 20 identifierade teman placerades in i. Dessa var: 

Utvecklingsmässiga faktorer, personligt ansvar, entusiasm och engagemang, tro på sin egen 

förmåga samt hantering av press. De fem generella dimensionerna speglar till stor del de attribut 

som Jones et al.:s identifierade i sin studie (Bull et al., 2005).   

 

I Thelwell et al. (2005) studie var syftet att identifiera egenskaper som mentalt tuffa fotbollsspelare 

innehar, och följande tio egenskaper presenterades: Att hela tiden ha total övertygelse att man 

kommer att lyckas, att ha förmågan att reagera på situationer på ett positivt sätt, att ha förmågan att 

fortsätta kämpa och behålla lugnet under press, att ha förmågan att ignorera distraktioner och förbli 

fokuserad, att vilja ha bollen/vilja vara involverad hela tiden, att veta vad som krävs för att undvika 

problem, att kontrollera känslor genom prestation, att ha en närvaro som påverkar motståndarna, att 

ha allting utanför idrotten under kontroll och att tycka om pressen som är associerad med prestation. 

Övertygelse och att kunna hantera press under tävlingar ansågs vara de viktigaste egenskaperna, 

medan att håll allt utanför idrotten under kontroll, samt att tycka om pressen som är associerad med 

prestation ansågs vara minst viktiga. Dessutom menade Thelwell med kollegor att spelare som 

demonstrerade hög nivå av övertygelse och hade en förmåga att hantera inre och yttre press från 

tävlingar på elitnivå tenderade att uppfattas som mentalt tuffa (Thelwell et al., 2005). Även om de 

egenskaper som identifierades i Thelwell och kollegors studie är specifika till fotboll så tycks 

många likna egenskaperna funna i Jones et al,:s (2002) studie (Connaughton & Hanton, 2009).  

 

Gucciardi et al. (2008) genomförde också en studie på australiensiska fotbollsspelare där 32 

egenskaper identifierades som sedan blev kategoriserade i elva nyckelkategorier. Utifrån resultaten i 

studien utvecklades en grundad teori av mental tuffhet som belyste interaktionen av tre 

komponenter (egenskaper, situationer och beteenden) som är centrala i begreppsbildningen av 

mental tuffhet i australiensisk fotboll. En intressant iakttagelse var att denna studie kom fram till 

liknande resultat som Bull et al. (2005), Jones et al. (2002) och Thelwell et al. (2005) när det gäller 

egenskaper som är associerade med mental tuffhet och att vissa egenskaper är viktigare än andra. 

De förelog även att vissa egenskaper kan vara specifika för olika idrotter, t.ex. som att 

lagsammanhållning är viktigare inom lagidrotter när det jämförs med individuella idrotter, att 

mental tuffhet till viss del kan vara kontextspecifik (Connaughton & Hanton, 2009).  

 

Den kvalitativa forskningen har fokuserat på att förstå fenomenet mental tuffhet utifrån spelares och 

tränares perspektiv, och har identifierat ett stort antal egenskaper associerade med mental tuffhet 

(Gucciardi & Gordon 2008). Alla egenskaperna kan vid första anblick komplicera förståelsen av 

mental tuffhet genom att det kan vara svårt att få ett helhetsperspektiv över begreppet. Dock är flera 

av egenskaperna identifierade i alla studier och kan summeras enligt följande kategorier: 

Övertygelse, fokus, motivation, hantering av press, hantering fysisk och emotionell smärta, oro, 

nervositet, samt uppmärksamhetskontroll (Connaughton & Hanton, 2009). Det tyder på att mental 

tuffhet kan variera lite mellan idrotter men att ett teoretiskt ramverk kan utvecklas oberoende av 

idrott (Connaughton & Hanton, 2009; Gucciardi et al., 2008; Middleton et al. 2004a).  

 

Även om forskningen kring mental tuffhet har utvecklats finns det ett antal begränsningar och 

teoretiska problem kring den kvalitativa forskningen. En svaghet som har diskuterats är att för stort 

fokus har varit på elitidrottare och idrottare på absoluta världstoppen, vilket kan anses vara något 

begränsande, och att mental tuffhet istället bör övervägas i förhållande till en individs potential.  
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    Kvantitativ forskning 

Den kvantitativa forskningen har lidit av bristen på en klar begreppsbildning samt definition av 

mental tuffhet, vilket har inneburit att det har gjorts få försök att utveckla frågeformulär som mäter 

mental tuffhet inom idrott (Gucciardi & Mallett, 2010; Middleton, Marsh, Martin, Richards & 

Perry, 2004b). Vissa studier har ändå gjort försök att undersöka mental tuffhet med kvantitativa 

mätinstrument. 

 

Clough, Earle och Sewell (2002) utvecklade en teori kallad ”4 C’s av mental tuffhet”. Teorin går ut 

på att mental tuffhet är en mer idrottsspecifik inramning av begreppet hardiness, men dessutom 

förenat med ett tillägg av självförtroende. Att självförtroende lades till motiverades med att det är en 

viktig faktor i en god idrottslig prestation. Utifrån det utformade Clough med kollegor (2002) ett 

frågeformulär (MT48) bestående av 48 frågor som ansågs mäta mental tuffhet. Frågeformuläret har 

rapporterats ha en allmän test-re-test koefficient på 0,90 och deltagare som har fått ett högt värde på 

mätinstrumentet rapporterade en lägre ansträngning på en 30-minuters cykeltur jämfört med 

deltagare som hade fått ett lägre värde. Flera studier har valt att använda detta mätinstrument, dock 

ska resultaten från dessa studier tolkas med försiktighet på grund av att Clough et al. inte 

tillhandahöll några detaljer kring deltagarna, metoder för datainsamling eller en motivering till 

begreppsbildningen av mental tuffhet (Connaughton & Hanton, 2009; Crust, 2007). 

 

Ett annat mätinstrument som har utvecklats är Loehr’s (1986) ”Psychological Performance 

Inventory” (PPI). PPI har varit den mest inflytelserika och det mest använda mätinstrumentet för 

mental tuffhet, både inom tillämpad idrottspsykologi och forskning. PPI-instrumentet mäter vad 

Loehr påstår vara de sju viktigaste egenskaperna av mental tuffhet: Självförtroende, 

uppmärksamhetskontroll, negativ energi, motivation, attitydkontroll, positiv energi samt visuell- 

och bildkontroll. Dock presenterade Loehr aldrig någon psykometriskt stöd för användandet och på 

grund av det har validiteten och reliabiliteten ifrågasatts (Middleton et al., 2004b; Sheard, 2010). 

Golby, Sheard och Lavallee (2003) valde att undersöka mental tuffhet i en rugby-liga genom att 

använda mätinstrumentet PPI och försvarade valet genom att antyda att det inte fanns några 

alternativa och validerade instrument. Golby med kollegor hittade inte någon signifikant skillnad 

mellan grupperna som studerades gällande mental tuffhet. Det konstaterades att PPI tycktes mäta en 

uppsättning av mentala färdigheter istället för mental tuffhet (Crust, 2007). Andra mätinstrument av 

mental tuffhet har föreslagits, men fortfarande har inte något mätinstrument med accepterade 

psykometriska egenskaper blivit publicerat (Connaughton & Hanton, 2009). Dock har två lovande 

mätinstrument nyligen publicerats (Sheard, 2010). Det ena är ”Australian football Mental 

Thoughness Inventory” (AfMTI), som är ett frågeformulär med 24 frågor som avser att mäta fyra 

komponenter av mental tuffhet inom australiensisk fotboll: Trivas i utmaningar, idrottslig 

medvetenhet, tuff attityd och längtan efter framgång (Gucciardi et al., 2009b). Fortfarande behövs 

mer noggranna utvärderingar för att mätinstrumentet skall anses som användbart för att mäta mental 

tuffhet inom australiensisk fotboll (Sheard, 2010). Det andra är ”Sports Mental Thoughness 

Questionnaire” (SMTQ) som är utvecklat av Sheard, Golby & van Wersch (2009). Mätinstrumentet 

har rapporterats ha accepterade psykometriska egenskaper, men likt AfMTI, behövs fortfarande fler 

studier genomföras för att validiteten skall bekräftas.  

 

Ett tydligt problem med mätinstrumenten för mental tuffhet har framkommit. I Crust & Swanns 

(2011) studie undersöktes två olika mätinstrument av mental tuffhet, nämligen MTQ48 (en 

reviderad version av MT48) och ”Sports Mental Thoughness Questionnaire” (SMTQ). Det antogs 

att skalor och delskalor från de två olika instrumenten, som avsåg att mäta samma eller kraftigt 

överlappande skalor, skulle vara starkt korrelerade. Dock visade resultaten endast måttliga 

relationer mellan skalorna. Det konstaterades att även om det verkade vara en konsensus om vilka 

nyckelegenskaper mental tuffhet består av, så tycks det som att olika forskningsgrupper utvecklar 
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instrument som mäter något olika komponenter av mental tuffhet. Ett av de problem som forskare 

som försöker utveckla mätinstrument står inför är att mental tuffhet är sammansatt av ett antal 

positiva psykologiska egenskaper som i sig själva är multidimensionella. Före de konceptuella 

skillnaderna är lösta kommer skalorna att vara relaterade men åtskilda. Fler forskningsinsatser 

behövs för att skapa större begreppsmässig klarhet och att utveckla psykometriska instrument för att 

mäta mental tuffhet (Crust & Swann, 2011).  

 

Sammanfattning  

Det går att konstatera att den forskning som hittills har genomförts inom mental tuffhet har 

framförallt främjats av en kvalitativ ansats. Den har gett en inblick i komplexiteten i fenomenet men 

har varit otillräcklig eftersom den har fokuserat på att beskriva de viktigaste egenskaperna av 

mental tuffhet. För att möjliggöra fortsatta framsteg inom området är det önskvärt att mental tuffhet 

förstås i de sammanhang som kräver mental tuffhet. Forskning har haft svårt att bevisa när 

egenskaperna behövs, vad mental tuffhet möjliggör en idrottare att göra och vilket beteende mentalt 

tuffa idrottare uppvisar (Gucciardi & Gordon, 2008; Gucciardi et al., 2008). Därutöver har en stor 

del av forskningen bedrivits på elitidrottare, medan idrotter där syftet huvudsakligen inte är att tävla 

mot andra har fått begränsad uppmärksamhet. Därför är det motiverat att undersöka begreppet 

mental tuffhet och vad det innebär för två löpares förmåga att genomföra en utmaning. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad mental tuffhet är för två löpare, men även hur mental 

tuffhet kan ha hjälpt dem innan, under och efter deras utmaning att löpa från Portugal till Sverige. 

Ett vidare syfte var att skapa en förståelse för vilka händelser under utmaningen som krävde mental 

tuffhet? 

 

Frågeställningar 

1. Vad är mental tuffhet för två ultradistanslöpare? 

2. På vilket sätt hjälpte mental tuffhet löparna före, under och efter en utmaning? 

3. Vilka händelser under utmaningen som krävde mental tuffhet? 

 

Metod 

När individer pratar om sig själva eller om sina upplevelser, eller utforskar delar av sitt liv används 

ofta ett narrativt tillvägagångssätt för att organisera materialet. Det innebär att individerna ger 

redogörelser som oundvikligen har en berättande struktur. Men narrativ forskning är mer än en 

diskursanalys, vilket har lett till uppkomsten av Narrative Oriented Inquiry (NOI). NOI betonar att 

narrativs inte endast är en form av kvalitativ data eller ett särskilt tillvägagångssätt för att analysera 

data, utan är ett fristående metodologiskt tillvägagångssätt (Hiles & Cermák, 2008). Denna 

kvalitativa form av forskning vill utforska den mening och upplevelse som återfinns i en narrativ 

berättelse, vilket kan ge en djupare förståelse för en händelse eller fenomen (Smith & Sparkes, 

2009). Därför valdes en kvalitativ form av narrativa intervjuer då studiens syfte var att undersöka 

och skapa en förståelse för vad mental tuffhet är och vad det innebär för två ultradistanslöpares 

förmåga att genomföra en utmaning.  

 

Deltagarna 

I studien ingick två löpare som tillsammans löpte från Monte Gordo i Portugal till sydvästra 

Sverige. En sträcka på ungefär 3600 kilometer som tog drygt tio veckor att genomföra. Av etiska 

skäl används inte löparnas namn i denna studie, utan benämns som löpare A och löpare B. En tredje 

löpare deltog även i utmaningen under en kortare period. Denna person anslöt till gruppen en bit in i 

utmaningen, men fick sedan avbryta. Personen benämns som löpare C. 
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    Löpare A 

Löpare A är en kvinna född på 1960-talet som har tävlat på elitnivå inom löpning. Formen och 

distanserna på löpningen har varierat. Hon har sprungit allt från 5000 meter till maraton, men även 

terränglopp. Hon var 20 år när hon genomförde sitt första maraton men då var det på motionsnivå. 

Därefter valde hon att satsa på löpningen och tävlade på elitnivå fram till mitten av 2000-talet. 

Under åren som elitlöpare har det bland annat vunnit flertalet SM-medaljer på 5000, 10 000 meter 

och maraton. Efter avslutad elitsatsning tränar hon fortfarande ganska mycket, men mest för att hon 

älskar det och för hälsans skull. Det är däremot första gången löparen genom för en utmaning likt 

denna.  

 

    Löpare B 

Löpare B är en man född på 1950-talet och har sysslat med diverse olika uthållighetsidrotter sen 

barnsben. Det var vid 14-15 års ålder han började med orientering. Han har sedan under sitt liv 

genomfört diverse olika utmaningar och äventyr. Vid 16 års ålder genomförde han sitt första 

maraton och därefter har det fortsatt i samma takt. Han har bland annat rott över Atlanten, sprungit 

över Amerika och deltagit i flera 24-timmars löpningar.  

 

Utmaningen 

Utmaningen bestod av att ta sig löpande från Monte Gardo i Portugal till sydvästra Sverige genom 

att hålla ett specifikt löpschema dag för dag under en dryg 10 veckors period. Den totala sträckan 

var 3641 kilometer och tog 71 dagar att genomföra. Distansen mättes av en cykeldator som var 

monterad på löpvagnen och i löpvagnen transporterades även löparnas utrustning. Den totala vikten 

på utrustningen var strax över 40 kg. Det inkluderade löpvagnen samt annan utrustning som tält, 

kläder, vatten, mat och andra förnödenheter. Löparna turades om att springa med löpvagnen, 

förutom när terrängen blev för kuperad. Då blev den för tung för den kvinnliga löparen som fick 

överlämna den uppgiften till sin löparpartner. Löparna försökte att undvika stora städer, då det är 

svårt att ta sig fram i städer med löpvagnen. Dessutom valdes mindre vägar för att slippa tung trafik. 

Distansen som löptes per dag varierade mellan 26 och 80 kilometer och med ett genomsnitt på 55 

kilometer per dag. Tempot varierade beroende på terräng, men låg mellan fem och åtta minuter per 

kilometer, Vanligtvis bestod en dag av 5-8 timmars löpning som började vid kl 10.00 och avslutades 

runt kl 19.00. Löparna stannade två eller flera gånger per dag för att äta eller slappna av. Den 

planerade tiden för att klara utmaningen var satt till 12 veckor. Det gav löparna tid för oväntade 

händelser och vilodagar ifall det skulle behövas. Genom sporadiska samtal och textmeddelanden 

höll löparna kontakten med vänner och familj, och dessutom en veckorapport till en tidning. De 

dagliga uppgifterna bestod av att hitta mat, röra sig framåt genom att antingen springa eller gå, 

underhålla hygienen samt att försöka hålla sig frisk. 

 

Narrativ metod  

Narrativa undersökningsmetoder har tillämpats inom många sociala och humanistiska områden men 

det är först nyligen som narrativa intervjuer har fångat intresset hos forskare inom det 

idrottspsykologiska fältet (Smith & Sparkes, 2009). Det narrativa perspektivet utgår ifrån att 

berättelser spelar en viktig roll i nästan all mänsklig aktivitet. Berättelser dominerar ofta mänskliga 

diskussioner, är en grundläggande process för att organisera och strukturera mänskliga upplevelser 

och handlingar, samt är en meningsskapande process som är viktig för att förstå en persons 

verklighet (Jowett & Frost, 2007). En narrativ berättelse består av en tydlig tidsram, en början, en 

mitt och ett slut, som kommer att vara socialt och kulturellt influerat utifrån berättelsens specifika 

sammanhang (Hiles & Cermák, 2008). Syftet med narrativ forskning är att skapa en berättelse av en 

berättelse genom att lyssna, tolka och analysera deltagarnas framställning (Smith & Sparkes, 2009). 

En narrativ intervju skall inte vara en utfrågning, utan skall ses som ett samtal där författaren skall 
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vara en aktiv deltagare i samtalet. Däremot är det centralt att författaren reflekterar över olika 

faktorer som kan ha påverkat intervjupersonernas svar under intervjuerna (Hiles & Cermák, 2008).  

 

Narrativ intervjuguide 

Syftet med intervjuguiden var att uppmuntra deltagarna att på ett utförligt och beskrivande sätt 

berätta om hur mental tuffhet hjälpte dem under olika delar av utmaningen. Därför utvecklades en 

lågt strukturerad intervjuguide som hade tre tidsspecifika och en generell dimension (se Bilaga 1).   

 

Båda intervjuerna började med en diskussion om mental tuffhet mellan författaren och 

intervjupersonen där syftet var att generera en överensstämmelse i begreppet mellan båda parter. 

Det ansågs som viktigt då mental tuffhet är ett svårdefinierat begrepp som kan tolkas och uppfattas 

på många olika sätt. Sedan fick deltagarna berätta om sig själv, såsom ålder, idrottslig bakgrund och 

tidigare erfarenheter av liknande utmaningar.  Därefter följde huvudfrågorna som är relaterade till 

de fyra dimensionerna av Mental toughness framework: dimensions and subcomponents” (Jones et 

al., 2007):  

 

”Vilken grundläggande attityd eller tankesätt är viktigt att ha när man sysslar med sådana här 

utmaningar?” 

”Kan du berätta om på vilket sätt du hade nytta av mental tuffhet under förberedelserna av 

utmaningen?” 

”Skulle du kunna berätta varför du hade nytta av mental tuffhet under utmaningen och på vilket 

sätt?” 

”Hade du någon nytta av mental tuffhet efter en utmaning t.ex. genom att hantera framgång eller 

misslyckande?” 

 

Följdfrågorna varierade beroende på vad deltagaren svarade, men frågorna behandlade bland annat 

motivation, stress och hur mental tuffhet kom till uttryck och på vilket sätt det hjälpte deltagarna. 

Även följdfrågorna utformades utifrån Jones et al.:s (2007) modell.  

 

Procedur 

För att testa intervjuguidens frågor (se Bilaga 1) gentemot studiens syfte genomfördes en pilotstudie 

med en löpare. Denna löpare hade viss erfarenhet av utmaningar sedan tidigare. Bland annat från 

tiden inom militären men även från träningspass på flera timmar. En viktig del i urvalet var att 

löparen inte skulle tävla, utan göra utmaningarna för sin egen skull. Pilotstudien resulterade i att 

intervjuguiden modifierades på grund av att intervjun upplevdes för strukturerad och att några 

frågor behandlade samma ämne. Därför reducerades antalet frågor i intervjuguiden (se Bilaga 2). 

Huvudfrågorna avsåg att stimulera deltagaren att berätta om vad mental tuffhet är, hur detta hjälper 

deltagaren under olika delar av utmaningen samt vad som underlättade och försvårade för 

deltagaren att genomföra utmaningen. Därutöver hade ett antal följdfrågorna förberetts som avsåg 

att fördjupa huvudfrågorna ytterligare så att djupare svar kunde erhållas.  

 

Eftersom författaren avsåg att primärt studera vad mental tuffhet är för ultradistanslöpare 

kontaktades två erfarna löpare som tidigare genomfört ett långlopp (utmaningen). Urvalet till 

studien kan därför betecknas som strategiskt eftersom deltagarna i studien valdes utifrån den 

utmaning som hade genomförts. Löpare A kontaktades via telefon där information om studiens 

syfte erhölls, information om etik samt en förfrågan om deltagande. Löpare A tackade ja till att 

medverka och tid och plats för intervju bestämdes. Dessutom förtydligades även etiska aspekter 

relaterade till studien. Intervjun genomfördes på ett lokalt hotell och varade totalt 89 minuter lång.  
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1) Undersöknings fråga  

2) Narrativ intervjuguide 

 3) Audio text 

4) Rådata 

5) Läsning 1,2,3… 

6) Narrativ Analys 

Sex tolkande perspektiv 

(I) Sjuzet-Fabula 

(II) Holistiskt -innehåll 

(III) Holistisk -form 

(IV) Kategoriskt -innehåll 

(V) Kategorisk -form 

(VI) Kritiskt narrativ analys 

7) Transparens 

Figur 3: Narrative Oriented Inquiry, 

(NOI). Fritt översatt efter Hiles & 

Čermák, 2008). 

Löpare B skulle även kontaktas per telefon men på grund av att deltagaren var bortrest så skedde 

första kontakten via e-post där studiens syfte och etik presenterades samt en förfrågan om 

deltagande. Deltagaren tackade ja via e-post och kontaktades därefter per telefon för att boka in en 

tid för intervju. Under telefonsamtalet förklarades även de etiska aspekterna kopplade till denna 

studie. Intervjun genomfördes sedan hemma hos deltagaren och varade i 92 minuter.  

 

Etik 

Inför intervjuerna blev deltagarna i studien informerade om studiens syfte samt etik vid 

vetenskapliga studier. Det innebär att deltagarna fick information om att medverkan i studien var 

frivillig, att deltagarna fick avbryta intervjun när som helst utan konsekvenser, att deras nämn 

nämns inte samt att svaren skulle behandlas med sekretess. Dessutom fick deltagarna information 

om möjligheten att ta del av studiens resultat efter dess genomförande. Efter genomförd 

transkribering skickades intervjuerna till deltagarna i studien möjlighet att läsa igenom materialet 

och göra eventuella ändringar.   

 

Analysmetod 

Analysmetoden för intervjuerna var narrativ orienterad 

undersökning (Narrative Oriented Inquiry, NOI), vilket är en 

modell för att analysera narrativa berättelser (Hiles & Cermák, 

2008). Det innebär att intervjuerna analyseras enligt följande 

sju steg: Steg 1: Författaren fastställer undersökningsfråga. 

Steg 2: En låg strukturerad narrativ intervjuguide utformas. 

Steg 3: Intervjuerna genomfördes samt spelades in på 

diktafon.  Steg 4: Intervjuerna transkriberas. Steg 5: Det 

transkriberade materialet fördelas in i olika segment samt 

numrerades i kronologisk ordning. Intervjun med ryttare A 

delades in i 94 olika segment och intervjun med ryttare B delades 

in i 84 olika segment. Därefter lästes materialet ett flertal gånger 

med syfte att skapa en bild över intervjuerna och hitta dolda 

nyanser. Steg 6: Sjuzet-fabula (I) var den första analysen som 

genomfördes. Det är ett grundläggande perspektiv som utförs 

oberoende av vilket perspektiv författaren senare kommer att 

använda. Analysen syftar till att separera hur (Sjuzet) 

intervjupersonen berättade historien från vad (Fabula) som 

berättades. Fabula är endast den fakta som framkommer ur 

berättelserna, medan sjuzet är de nyanser som framkommer i 

berättelsen, till exempel som uttryck, icke verbala uttryck och 

målande beskrivningar. Syftet med separationen av sjuzet-

fabula är för att analysera hur dessa påverkar varandra. För att 

svara på studiens syfte valdes att göra en kategorisk-innehålls 

(IV) analys, en holistisk-form (III) analys samt en kritisk 

narrativ analys (VI) Steg 7: Författaren reflekterar över vilka 

faktorer som kan ha påverkat hur intervjupersonerna svarade 

under intervjuerna.  

 

Resultat 

Analyserna av de narrativa berättelserna presenteras nedan. Kategoriska – innehålls (IV) analysen 

presenteras först och följs sedan av den holistiska – form (III) analysen och den kritiska narrativa 

(VI) analysen. Den kategoriska – innehålls analysen besvarade frågeställningarna: Vad är mental 

tuffhet och på vilket sätt hjälpte det löparen före, under och efter utmaningen? Resultatet från den 
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holistiska – form analysen besvarade den sista frågeställningen; vilka händelser under utmaningen 

som underlättade eller krävde mental tuffhet? Deltagarnas resultat presenterades individuellt för att 

få med löparnas personliga upplevelse av utmaningen och hur löparna hade nytta av mental tuffhet 

under olika delar av utmaningen. Citaten var tagna ut det transkriberade samtalet med löparna och 

även numrerade utifrån steg fem i analysmetoden (se Figur 3). Citatets nummer avslöjar därför var i 

samtalet citatet är hämtat ifrån.   

 

Kategorisk- innehåll 

     Löpare A 

I löpare A:s berättelse identifierades åtta egenskaper som beskriver vad mental tuffhet är. 

Egenskaperna kategoriserades in i fyra kategorier: Motivation, gruppsammanhållning, 

självmedvetenhet och ihärdighet. Under varje kategori presenteras på vilket sätt löparen hade nytta 

av egenskaperna eller underkategorin och under vilken tidpunkt under utmaningen, alltså om den 

specifika underkategorin användes före, under eller efter utmaningen. Dessa presenteras nedan och 

förtydligas med citat från samtalet med löparen.  

 

    Motivation 

Kategorin beskriver hur motivationen hjälpte löparen före och under utmaningen. Denna kategori 

delades in i underkategorierna: Motiveras av utmaningen, motiveras av svårigheter och av att 

utmana sig själv. Före utmaningen använde löparen utmaningen som en källa till motivation för att 

för att försäkra sig om att hon var mentalt och fysiskt förberedd för utmaningen. Underkategorierna 

beskriver tre olika källor av motivation som löparen upplevde under utmaningen. Löparen hade en 

inre motivation och strävan för att utmana sig själv, men var medveten om att utmaningen skulle 

medföra svåra förhållanden utom kontroll, så som väder och terräng.  Löparen såg och upplevde 

situationerna på ett annat vis och hanterar situationen på ett bättre sätt. Löparen tillät inte att tuffa 

situationer och förhållanden skulle ha en negativ effekt utan bibehöll en positiv attityd och fokus på 

vad som kan göras istället för vad som har hänt.  

 

     Motiveras av utmaningen 

Denna underkategori beskriver att utmaningen, men kanske framförallt upplevelsen i sig, var en stor 

motivationsfaktor. ”Jag ville bara springa. Ju mer jag sprang desto mer ville jag springa. Det var 

aldrig så, som jag trodde innan att det ibland skulle kännas segt, trött och enformigt och att jag 

skulle vilja vila. Det var aldrig så. (seg 30)”  

 

    Motiveras av svårigheter 

Underkategorin tydliggör att löparen njuter av att få utmana sig själv och ser fram emot att få testa 

sina färdigheter i krävande situationer.  

”Man njöt ju ändå av svårigheterna… För då fick man någonting att… För 

att det ska vara ett äventyr så ska det bara vara till 50 % chans att man 

klarar det. Annars är det inget äventyr. (…) Ju svårare det är desto mer 

behöver man använda sin mentala tuffhet. Därför var det kul när det blev 

svårt. För då visste jag att det här klarar man inte av om man inte taggar till. 

(seg 33)”  

 

    Utmana sig själv 

Löparen motiverades även av att utmana sig själv och få testa sina gränser.  

”(…) jag visste själv att jag inte gjorde det för att visa någon annan. Jag 

gjorde det för min egen skull. Det skulle vara roligt och det var roligt och jag 

ville se hur kroppen reagera. Det var därför jag sprang maraton för första 

gången jag gjorde det. Jag gjorde det bara för att jag ville veta… (seg 91)” 
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    Gruppsammanhållning 

Kategorin beskriver hur gruppsammanhållningen hjälpte löparen under utmaningen. Denna kategori 

delades in i underkategorierna sammanhållning, humor och förhållningssätt. Kategorin involverar 

hur löparen bibehåller fokus på processen och inte på resultatet för att nå målet. Under utmaningar 

som kräver mycket tid behöver löparen fokusera på processen, vilket innebär att fokus ligger mer på 

att göra utmaningen till en trevlig upplevelse än att fokusera på antal tillryggalagda mil och målet. 

De tre underkategorierna beskriver tre viktiga faktorer för att utmaningen skulle uppfattas som en 

trevlig upplevelse. Det handlade om att ha en önskan om att få vara en del i en framgångsrik duo 

och sätta duons framgång före den individuella. Det handlade även om att samverka för att skapa en 

trevlig miljö att prestera i, där humor var en viktig del.  

 

    Sammanhållning 

Löparen blev först förvånad över hur viktig sammanhållningen blev under utmaningen. 

”Det hade jag inte heller förväntat mig. Jag har aldrig varit så beroende utav någon, någon 

gång förut. Det blev så konstigt… Ett äktenskap på något sätt. Det var jätte viktigt för mig 

hur löpare a mådde. Man verkligen kände det och han hörde på mina steg när jag behövde 

kaffe. [skratt]. Det var konstigt. Innan så trodde jag inte att vi skulle komma så nära 

varandra. Att det skulle vara så viktigt. (seg 41)”  

 

Till slut blev laget viktigare än individen där målet var att båda skulle genomföra utmaningen. 

”Nu var det ju löpare B som hade ont och då hade jag tänkt att då springer jag själv. Men 

jag kan inte springa själv. Det skulle vara lika mycket misslyckande som… om inte jag och 

löpare B går i mål. Det är löpare B och jag som ska gå i mål. Annars är det misslyckat. Jag 

skulle kunna ta mig hem men det här roliga då, att ha kul, det skulle försvinna. Så det skulle 

vara ett misslyckande. (seg 59)”  

 

    Humor 

Humor blev en väldigt viktig del i utmaningen för löparen. ”Vi hade väldigt kul ihop. Det var 

nästan viktigare än någonting annat. [skratt]. (seg 41)” Humorn hjälpte även löparen att hantera 

svårigheter under utmaningen.  

”Vi bagatelliserade grejer, kommer jag ihåg när du säger det. För att göra det roligare. 

Som vi sa t.ex. När vi hade ganska mycket… hårt… Den här första bergskedjan i Spanien... 

Så Pyrenéerna var ganska större då eller besvärligare. Då sa vi att Pyrenéerna finns inte. 

Då skojade vi om det. Det är bara något som någon har hittat på. Det var nog också ett sätt 

att bemästra eller underlätta. Mycket humor. (seg 52)” 

 

    Förhållningssätt 

För att kunna prestera så bra som möjligt hade oskrivna regler eller förhållningssätt till utmaningen 

och varandra omedvetet utvecklats.  

”Det hade naturligt blivit oskrivna lagar på hur vi jobbar. Vi var ett team, så vi behövde 

aldrig säga att nu stannar vi här och vilar, utan vi visste det. Vi sa aldrig hur långt vi skulle 

springa eller hur långt vi hade sprungit. (…) Men det var inget vi hade uttalat egentligen, 

utan det hade bara blivit så och det passade oss så bra båda. (seg 48)” 

 

    Självmedvetenhet  

Kategorin självmedvetenhet beskriver hur självmedvetenheten hjälpte löparen under loppet. 

Kategorin involverar underkategorin beslutsfattande och innebär att ta rätt beslut när 

omständigheterna är tvetydiga eller när löparen är under press. När besluten behöver tas identifierar 

löparen vad som behövs göras och utför det. Det kan innebära att fatta spontana beslut eller agera ut 

en strategi.  
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    Beslutsfattande 

Löparen reglerade prestationen utifrån dagsform och hur löpningen upplevdes.  

”Man ska aldrig springa längre än att man tycker det är roligt nästa dag. Det var aldrig så 

där att nu ska vi vara mentalt tuffa. Nu ska vi köra! Så var det aldrig. Det var en utav 

grejerna som jag lärde mig utav löpare B. (seg 54)” 

 

Uppkom något bekymmer bedömdes situationen så att rätt beslut kunde fattas för att försäkra sig 

om att inte behöva avbryta utmaningen på grund av en skada eller något liknande. 

”(…)Minsta du känner så måste du stanna. Du får inte ta ett steg till om du känner något 

symtom någonstans. Men jag kände att nu gjorde det ont här och då stannade jag nästan i 

steget och sa ”löpare B, jag känner lite här på benhinnan”. ”ja, då stannar vi här då”, sa 

han”. Och så bara in i skogen och upp med tältet. Vi går inte ett steg till. (seg 61)” 

 

    Ihärdighet 

Kategorin uthållighet beskriver hur ihärdighet hjälpte löparen under utmaningen. Denna kategori 

innehåller underkategorin envishet och beskriver hur den mental tuffa löparen har ett otroligt fysiskt 

och mentalt engagemang att utföra det som krävs för att nå sitt mål, och ger inte sig avsett 

svårigheter och motgångar.   

 

    Envishet 

Löparen fick frågan vilken attityd eller vilket tankesätt som ansågs vara viktigast för en sådan här 

utmaning och svarade: ”Att inte ge sig. (seg 3)” Löparen fortsatte med: ”För att det kommer att 

komma utmaningar hela tiden och då...  då skall man bara ha en tanke och det är liksom att man 

ska gå i mål... (seg 4)” 

 

Löparen berättade även: 

”Jag känner mig inte som en tuff person. Det har jag aldrig varit. Jag är nog mentalt stark. 

Då är det lättare att svara på. Då är man väldigt medveten om vad man vill. Lägger all kraft 

på det. Man har ett tydligt mål och det andra finns inte. Om det är lite smärtsamt… så vet 

man det. Det ingår. Det är inget konstigt. Det gör egentligen bara att man taggar till ännu 

mer (seg 90).” 

 

”(…) jag tycker inte att jag är mentalt tuff. Jag tycker jag är mentalt stark. För mig är 

mental tuffhet. Det är att vara macho, och det är inga egenskaper som jag ser upp till på 

något sätt. Men däremot att inte ge sig… (seg 92).” 

 

Men berättade även:  

”Jag blev mentalt tuffare efter äventyret. Alltså, jag kände att den största förändringen inte 

var fysisk, utan den största ändringen var mental (seg 81).” 

 

Kategorisk - Innehåll 

    Löpare B 

Utifrån löpare B:s berättelse identifierades sex kategorier som beskrev vad mental tuffhet är; 

motivation, gruppsammanhållning, självmedvetenhet, stresshantering, ihärdighet och 

självförtroende. Dessa sex kategorier innehåller åtta underkategorier eller egenskaper som beskriver 

en mentalt tuff löpare. Under varje kategori presenteras på vilket sätt löparen hade nytta av 

egenskaperna eller kategorin, men även under vilken tidpunkt i utmaningen. Egenskaperna 

förtydligas med hjälp av citat från samtalet med löparen.  

 

 



17 

 

 

 

    Motivation 

Kategorin förtydligar hur motivation hjälpte löparen före och under utmaningar. Kategorin delades 

in i underkategorierna: Motiveras av utmaningen och positiv attityd. I förberedelsefasen av 

utmaningar innebär en god motivation att löparen kommer väl förbered inför tuffa utmaningar. 

Underkategorierna beskriver två olika källor av motivation som löparen upplevde under 

utmaningen. Löparen bibehåller en positiv attityd trots svåra förhållanden och motgångar och 

fokuserar på vad som kan göras istället för vad som har hänt. Den positiva attityden innebär även att 

löparen fokuserar på att njuta av upplevelsen som han får vara med om.  

 

    Motiveras av utmaningen  

Den kanske största motivationen för löparen var den upplevelse som denna utmaning medförde.  

”Upplevelsen var så magnifik att jag längtade till nästa dag. Varje kväll som jag gick och 

sova så längtade jag till nästa dag. Bäva aldrig för morgondagen. Det var så roligt. Det var 

en sådan upplevelse. Det var så… Det känns så meningsfullt det faktum att man var på väg 

hemåt också. (seg 32)” 

 

Att endast fokusera på att genomföra loppet blir tungt för löparen, både fysiskt och psykiskt.  

”Bara fokusera rakt fram och springa… Bara för att göra det. Att genomföra det. Då tror 

jag inte det blir så bra. Då tror jag att man slits väldigt hårt psykiskt. Jag upplevde att jag 

vilade psykiskt när jag var ute och sprang genom Europa. Jag slets inte av det. (seg 14)” 

     

    Positiv attityd 

Attityden blir viktig på grund av den tid som krävs för att genomföra utmaningen.  

”Man är exponerad för så mycket tid… så att attityden till allt man ser. Timme efter timme. 

Dag efter dag, tror jag. Men jag har inte tänkt färdigt på den här punkten. Men jag tror att 

det är kanske det som är avgörande för om man klarar det eller inte. Därför att man får ha 

en positiv… En attityd. (seg 10)” 

 

    Gruppsammanhållning 

Kategorin förtydligar gruppsammanhållningens betydelse för löparen under utmaningen. Denna 

kategori delades in i underkategorierna: Sammanhållning och humor. Kategori involverar hur 

löparen bibehåller fokus på processen och inte på resultatet under utmaningen. Sammanhållning och 

humor tydliggör två viktiga aspekter av detta. Att uppnå en bra sammanhållning mellan löparna och 

att lätta upp stämningen med humor var två sätt att fokusera på processen istället för resultatet, men 

även för att hantera den stora mängd tid som spenderades ihop.  

 

    Sammanhållning 

Sammanhållningen var viktig på grund av flera olika anledningar. Under utmaningen var inte 

fokuset på sig själv, utan målet var att båda löparna skulle klara sig hela vägen hem.”Istället för att 

ha fokus på sig själv, så var vi en oskiljbar enhet. Det var aldrig uttalat men - vi ska hålla hela 

vägen hem - var vårt mantra. (seg 47)” Att personerna passade ihop och trivdes tillsammans var en 

viktig faktor, vilket underlättade att hantera den stora mängd tid som spenderades ihop.  

”(…)sen blev ju den här grejen väldigt rolig. Mycket tack vare den person löpare A är och 

den person jag är i kombination. Om hon hade vart av fel virke så hade det gått åt skogen. 

Jag tror att personlighetstyper betyder väldigt mycket. (seg 48)” 

 

Löparen berättade även: ”Så vi sprang och prata hela dagarna. Samtalsämnena tog aldrig slut. 

Visst är det fantastiskt! (seg 29)” 
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    Humor 

Humor var en annan strategi som användes för att kunna hantera den stora mängd tid som löparna 

var exponerade för.  

”Vi skratta oss genom Europa och här kom vi in på detta med egenskaper. Att kunna ha 

roligt. När man är exponerade till så mycket tid så måste man kunna ha roligt, tror jag. Det 

är en fördel i alla fall. (seg 29)” 

 

Löparen berättade även: ”Hon var ju jättebra på att ha roligt tillsammans med. Hon har ju en 

fantastisk humor. Väldigt lätt för skratt. Över huvudtaget en väldigt behaglig människa att... umgås 

med. (seg 37)” 

 

    Självmedvetenhet 

Kategorin självmedvetenhet handlar om att kunna känna igen och förstå de hinder, motgångar och 

stress som kan uppkomma under utmaningen i relation till sin förmåga för att kunna genomföra 

utmaningen på bästa sätt. Underkategorin beslutsfattande syftar till att ta rätt beslut i viktiga 

situationer som även kan innehålla press. Löparen kommer då att kunna fatta ett beslut utifrån den 

information han har och utföra det. Att vara tillräckligt kompetent för att ta de rätta besluten med 

självsäkerhet, speciellt under pressade situationer eller under kritiska moment. Det innefattar även 

att exakt veta var sina styrkor och begränsningar är och ta beslut utifrån bedömningarna. Det kunde 

innefatta att stanna så fort det gjorde ont någonstans eller att justera prestationen efter löparnas 

form, till exempel som att inte löpa alls eller avsluta löpningen tidigare en dag. Detta för att kunna 

genomföra utmaningen tillsammans.  

 

    Beslutsfattande 

Löparen tyckte att det kunde handla om att vila en extra dag eller löpa långsammare för att i första 

hand förhindra skador.  

”Hela, hela, hela tiden en kommunikation med både kropp och psyke. Kroppen för att vad är 

det som händer i kroppen? Hur mår kroppen och vad behöver jag göra nu. Med psyket så 

var nog kommunikationen att detta skall vara roligt. (seg 37)” 

 

    Stresshantering 

Kategorin beskriver hur löparens stresshantering utnyttjades för att hantera press före och under 

utmaningar. Stresshantering innehåller underkategorin hantera press som förklarar hur löparens 

attityd till press påverkar honom under en utmaning. Denna egenskap förklarar löparens förmåga att 

anpassa och hantera press oavsett distraktioner och svårigheter före och under utmaningar. Löparen 

är också kapabel att hantera och anpassa sig till alla situationer som han ställs inför för att fortsätta 

prestera.  

 

    Hantera press 

Löparen upplevde att han hade en image att leva upp till, som hade byggts upp under alla år av 

tävlande och utmaningar. Det var en sak som löparen behövde hantera under loppet. 

”Jag har en image. Ingenting som jag själv har byggt upp men jag har märkt att jag har fått 

det. Nu sprang jag med en kvinna, medelålders. Jag har klarat av alla mina utmaningar. Jag 

är den sortens människa. Så fick jag ont i vristen. (…) Okej, detta får inte bli en skada. Vi 

ska klara oss hela vägen hem. Skulle det vara så att VI skulle få lägga av på grund av att 

JAG bryter, men hon, den XX-årige kvinnan, hade kunnat hålla på tills fan löste av henne. 

Men löpare B, han fick lägga av. Det ville jag inte att skulle ske. (seg 38)” 

 

Inför utmaningen behövde löparen hantera svåra känslor som uppkom på grund av hustruns skada 

som hindrade henne från att också delta i utmaningen. Känslorna upplevde löparen var hemskt 
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svåra att hantera. ”Jag tror att det var absolut det tuffaste var att hantera mitt eget dåliga samvete 

gentemot hustrun. (seg 23)” Fortsatte med ”Där har du tuffheten att inte bara ringa löpare A och 

säga det ”Jag skiter i det. Det är inte värt priset”. Det var ändå ett mål att göra detta. Hålla fast 

vid det målet. (seg 27)” 

 

    Ihärdighet 

Kategorin ihärdighet förtydligar hur viktigt det är för löparen att kunna hålla fast vid sitt mål oavsett 

svårigheter och motgångar som upplevs under utmaningen. Denna kategori delades in i 

underkategorin envishet och förklarar hur löparens otroliga beslutsamhet för att lyckas, att aldrig ge 

upp och kämpa sig genom fysiskt och psykiskt krävande situationer under utmaningar för att uppnå 

sitt mål. Löparen når framgång genom att inte låta svårigheter och hinder som hans ställs inför 

stoppa honom. Oavsett vad det är kommer löparen att övervinna sådana problem med en otrolig 

arbetsmoral för att se till att lyckas.  

 

    Envishet 

Löparens definition av mental tuffhet. ”Så jag skulle nästa kunna definiera mental tuffhet som 

förmågan att hålla fast vid sitt mål fast att det ibland ser ut att komma svårigheter på vägen. (seg 

5)” Löparen ger även ett exempel på mental tuffhet under utmaningen.  

”Sierra de Guadarrama och det blev blöt snö, hård vind och kyla som vi inte hade 

utrustning för. Jag gick i kortbyxor och hade ett par torra långbyxor, men dom ville jag ha 

när jag sov på natten. Inga vantar eller någonting sådant. Det är klart att… Där var det 

faktiskt mental tuffhet. Vi hade kunnat stoppa en bil och sagt att vi ger upp här. Men vi 

fortsatte. Där var det mental tuffhet. (seg 45)” 

 

    Självförtroende 

Kategorin självförtroende består av en egenskap som förtydligar att löparen har en stark tilltro på 

sin mentala och fysiska förmåga och på sin förmåga att bemästra motgångar och svårigheter som 

kan uppkomma under en utmaning. Egenskapen tro på egen kompetens refererar till den inre 

arrogansen som bidrar till övertygelsen att utmaningen som ska utföras kan slutföras och att löparen 

kan uppnå allt som han bestämmer sig för. En stor erfarenhet av lyckade utmaningar bidrar även det 

till ökad tro på egen kompetens och självförtroende.  

 

    Tro på egen kompetens 

”Jag har klarat av alla mina utmaningar. Jag är den sortens människa. (seg 38)” Även om löparen 

är medveten om att mycket kan hända under en utmaning så finns tron på den egna kompetensen att 

genomföra det. ”Nej, jag visste inte att jag skulle klara av det. Men jag visste att jag klarar av om 

inget speciellt händer. Typ en skada. (seg 18)” 

 

Holistisk- form (III) 

    Löpare A 

Löpare A:s berättelse om utmaningen som genomfördes förlöper i det förflutna vilket innebär att det 

är en retrospektiv berättelse. Berättelsens narrativa typologi kännetecknas av diverse olika mot- och 

medgångar för att lyckas nå målet, vilket innebär att den typologin präglas av äventyr. Berättelsen 

har fem tydliga vändpunkter som förklarar vilka händelser som underlättade samt försvårade för 

löparen att genomföra utmaningen. Den första vändpunkten (a) inträffade när löparen skulle påbörja 

utmaningen och upplevde en lycka att äntligen få komma igång. ”Lycka kände jag. Pirr i magen att 

vi skulle komma iväg. Äntligen! Jag visste ju inte om vi skulle komma hem men jag visste att vi hade 

börjat, att vi var ute och det var det jag ville. [skratt]. (seg 39)” Under förberedelserna upplevde 

löparen även en oro över att utmaningen inte skulle bli av på grund av att löparpartnern skulle 

hoppa av. ”Att jag var så väl förberedd som möjligt, men jag kunde inte påverka, kändes det som, 
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om löpare B skulle vilja göra det här eller inte. Det var min rädsla. Att han skulle hoppa av. (seg 

17)” Veckan innan start spenderades i Portugal och upplevdes som lång väntan att få komma igång. 

”Hela veckan innan så ville jag bara iväg. (seg 69)” 

”(…) Så då mådde jag inte bra kan man säga, mentalt. Inte lugn och harmonisk som jag 

brukar vara. Det enda jag tyckte om att göra var ute och springa. Då kände jag att jag 

gjorde något meningsfullt. Allt annat var inte meningsfullt. Möjligtvis att äta… (seg 70)” 

 

Den andra vändpunkten (b) inträffade en tid in på utmaningen när löparen upplevde diverse olika 

svårigheter.   

”Sen så var det lite tungt där. Det var så bergigt och mer att… Jag kände att löpare B var 

osäker på att vi hade för mycket grejer med oss. Det var redan där, liksom i början och det 

kändes inte riktigt bra att han var osäker. Och så gjorde det ont och så var det för lite mat. 

(seg 73)” 

 

Löparen hanterade svårigheterna och därefter upplevdes det som lättare att löpa igen.  

”Sen så skickade vi hem grejer. Gudrun blev lättare. Jag fick… Blåsorna läkte, också min 

hälsena som hade gjort ont ända dit. (…) Men då gick det ju igen. Kanske ännu lite högre än 

i början. För att jag hade klarat av de där svårigheterna. (seg 73)” 

 

Den tredje vändpunkten (c) inträffade när löparpartnern fick besvär med ena benet och löparen 

upplevde en oro över att utmaningen kanske skulle få avbrytas.”Nu var det ju löpare B som hade 

ont och då hade jag tänkt att då springer jag själv. Men jag kan inte springa själv. Det skulle vara 

lika mycket misslyckande som… om inte jag och löpare B går i mål. (seg 59)” 

 

Löparpartnern återhämtade sig och löpningen kunde fortsättas.  

”(…) jag kände att jag påverkade honom positivt och det kändes väldigt bra. Att jag fick 

plötsligt en roll. Han var bättre på mig på äventyr men jag var liksom bättre på att sköta om. 

(…) Det svarade han positivt på. (…) Jag blev lyckligare och lyckligare för att det gick så 

bra och att det var så kul att springa. Det var mycket roligare än vad jag trodde. (seg 74)” 

 

Den fjärde vändpunkten (d), och kanske den största under utmaningen, skedde då en tredje person 

(löpare C) anslöt sig till utmaningen, vilket upplevdes som besvärligt för löparen då rutiner stördes.   

”Sen så kommer löpare C här och då är det inte jag och löpare B liksom. (…) Det var 

mycket som vi inte sa men som vi alltid gjorde. Man stannar inte och bajsar i nedförsbacke. 

Det förstör och det visste inte hon. Det var mycket som hon inte visste. Sådana småsaker 

som jag fattar är småsaker, reta mig jätte mycket. (seg 75)” 

 

Löparen upplevde också att mycket av det praktiska försvårades när de var tre löpare. 

”Det är också mycket omständigare… Det är mycket lättare att vara två. Man sover lätt i ett 

tält och det går mycket fortare. Det tar mycket längre tid. Det som stör i löpningen är när 

man måste uträtta sina behov. Och det är också en mycket stor skillnad. Dricker hade vi 

också lärt oss på ett mycket smidigare sätt så att det inte skulle störa. De där småstoppen är 

lite störande. Man är uppe i det. Det tar så mycket tid i onödan. Vi vill ju ha tid till att 

stanna och bada, skriva dagbok och göra saker. Det blev liksom ingen tid för det. (seg 77)” 

 

Den tredje personen måste till slut avbryta på grund av en skada och löparparet kunde återgå till de 

vanliga rutinerna. ”Men sen så åkte hon hem, tack och lov. (…) (löpare B och löpare C)Var borta i 

tre dagar och så fortsatte vi (Löpare A och B).  (seg 76)”och fortsatt med ”Och när han kom 

tillbaks så kändes det som en nystart. Då visste vi precis hur vi skulle springa och allt kändes så 

lätt.  (seg 77)” 
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Den femte vändpunkten (e) inträffade i slutet av utmaningen då löparen upplevde blandade känslor 

för att klara utmaningen. 

”Jag ville klara utmaningen men jag ville inte komma fram. Jag ville ha det kvar. När vi var 

där i Danmark. Då hade vi medvind, inga backar. Det var hur lätt som helst att springa. Vi 

har sprungit åtta mil den här dagen. Vad häftigt! Ja, men nu är det ju jätte lite kvar. Nu är 

det bara 30 mil kvar. Det var inte bra. (seg 49)” 

 

Efter målgång upplevdes en tomhet. 

”Så sista tre dagarna kan man säga… Då gick det neråt lite och sen så gick det väldigt 

mycket neråt, efter målgång. (…) Jag känner igen det lite grann när man har tränat och 

tävlat mycket och sen har man tagit sitt SM guld, så är det jätte kul. Men sen efter det så blir 

det ”jaha, är det inte mer än så”. Så kände jag där. (seg 79)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vändpunkter i löpare A’s berättelse.  

  

    Löpare B 

Löpare B:s berättelse om utmaningen som genomfördes förlöper i det förflutna, vilket innebär att 

det är en retrospektiv berättelse. Berättelsens narrativa typologi kännetecknas av en dramatisk 

inledning som sedan återgår till en positiv äventyrshistoria, vilket innebär att den utvecklas till en 

äventyrshistoria med komiska inslag. Berättelsen har två vändpunkter. Den första och största 

vändpunkten (a) inträffade när löparen skulle påbörja utmaningen. Förberedelsetiden hade, även om 

den inte var så omfattande, skapat en del negativ stress. Det var grundat i ett dåligt samvete som 

hade uppkommit på grund av att hans hustru gärna ville delta i utmaningen trots en skada som inte 

hade läkt ordentligt.   

”Alla tankar på det här projektet skapade bara stress. Inte alla tankar. Det fanns ett stänk av 

att detta kan bli en stor upplevelse, som jag väldigt gärna ville göra. Men det var betydligt 

mycket mer tråkig stress. Inte i själva förberedelsearbetet. För jag utförde i princip inget 

förberedelsearbete. Det behövdes inte. Det skulle inte behövas heller. Det var bara det med 

hustruns skada som gjorde det. Att jag mådde så in i helvete dåligt. (seg 25)”  

 

Löparen berättade också: 

”Jag var väldigt nerbruten och jag sa till hustrun. (…) Jag hoppas att jag blir sjuk eller 

skadad så jag kan dra mig ur detta på ett hedervärdigt sätt nu när löpare A har tagit ledigt 

från jobbet. Tufft att ha sagt det men det kändes så hemskt… (seg 23)”  

 

Löparen upplevde att skuldkänslorna försvann efter varje mil som hade genomförts och till sist 

kändes det bra.  

”I början när jag mådde så dåligt. Jag mådde ju bättre och bättre för varje mil så var det 

inget fokus på att klara det då. Jag ville bara få det överstökat. Ny fas i livet efter, men sen 

blev ju den här grejen väldigt rolig. (seg 48)”  

 

Den andra vändpunkten (b) inträffade en bit in på utmaningen när löparen fick problem med ena 

vristen, och det skapade en viss oro.   

a 

b 

d 

c 
e 
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”Nu sprang jag med en kvinna, medelålders. Jag har klarat av alla mina utmaningar. Jag är 

en sortens människa. Så fick jag ont i vristen. (…) Okej, detta får inte bli en skada. Vi ska 

klara oss hela vägen hem. Skulle det vara så att VI skulle få lägga av på grund av att JAG 

bryter, men hon, den XX-åriga kvinnan, hade kunnat hålla på tills fan löste av henne. Men 

löpare A han fick lägga av. Det ville jag inte att skulle ske. Det var den pressen jag kände. 

Pressen om människors uppfattning om mig. (seg 38)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Vändpunkter i löpare B:s berättelse.  

 

Kritisk narrativ analys 

Den kritisk narrativa analysen fokuserar på både Sjuzet och Fabula i berättelserna, med fokus på att 

identifiera sammanhängande sociala och kulturella faktorer som kan ha påverkat hur 

intervjupersonerna valde att skildra berättelserna. Löparna förhåller sig till ett antal gemensamma 

teman under berättelserna, men på olika sätt. Ett tema är erfarenhet och beskriver hur löparna 

använde sig av sin erfarenhet av utmaningar för att dela med sig av sin berättelse. På grund av 

relativt stor skillnad i erfarenhet kommer därför löparnas berättelser att skilja sig från varandra. 

Löpare A:s berättelse kretsade till stor del kring denna utmaning när mental tuffhet diskuterades. 

Exempel på det är ”Det tror jag att jag lärde mig under äventyret. (seg 31)” och ”Det här var… blev 

ju mitt och löpare B:s äventyr. (seg 47)”. Löpare B:s berättelse kretsar kring många olika 

utmaningar och händelser som han har upplevt för att koppla det till mental tuffhet. Exempelvis 

”(…) en sådan lång tävling som tar ett dygn. (seg 7)”, ”När jag var ensam och sprang över… (seg 

11)” och ”Vi får gå tillbaka till… seg 72”. 

 

Ett annat tema är självförtroende vilket skildras i löparnas berättelse genom hur löparna valde att 

förhålla sig till att genomföra utmaningen. Även här har säkert tidigare erfarenhet en viktig roll i 

löparnas självförtroende, men syns i berättelserna på två olika sätt. I berättelsen av löpare A 

återfinns en osäkerhet i hennes förmåga att genomföra utmaningen, vilket märks genom att löparen 

återkommer till vikten av att Löpare B deltar i utmaningen. Exempel är ”Det tyckte jag löpare B 

lärde mig (seg 5)”, ”Det kändes väldigt tryckt att springa med Löpare B. Jag kände att han 

verkligen hade kunskap för det här. (Seg 31)” och ”Det var en utav grejerna som jag lärde mig utav 

Löpare B. (seg 54)”. I löpare B:s berättelse återfinns en stark tro på sin och löparpartnerns förmåga 

att genomföra utmaningen. Exempel på det var ”Men jag visste att jag klarar av om inget speciellt 

händer. (seg 18)”, ”Jag har klarat av alla mina utmaningar. (seg 38)” och ”Jag visste att det inte 

skulle stoppa oss. (seg 59)” 

 

I Löpare A:s berättelse går det att urskilja hur löparen valde att förhålla sig till svårigheterna och 

motgångarna under utmaningen. Löparen upplevde att de svårigheter som uppkom under 

utmaningen gav extra motivation och sågs som ett spännande inslag. Exempel på det är ”(…)man 

njuter av det. (seg 7)”, ”Jag tror ju svårare det är desto mer behöver man anstränga sig. Det är en 

motivation. ( seg 87)” och ”Därför var det kul när det blev svårt… (seg 33)”. 

 

Ett gemensamt tema för båda löparna var att de gjorde något som båda uppskattar och älskar att 

a 

b 
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göra. Löpare A njöt av att få löpa och uppleva olika saker. Exempel är ”(…)Man njuter av det (seg 

7).”, ”Ju mer jag sprang desto mer ville jag springa. (seg 30)” samt ”(…)det är så roligt. (seg 83)” 

Löpare B hade också väldigt positiv attityd till utmaningen och det han fick vara med om. 

Exempelvis ”Det var ett äventyr, en upplevelse. (seg 16)”, ”(…)en mycket spännande utmaning att 

springa (seg 24)” och ”Upplevelsen var så magnifik. (seg 32)” 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad mental tuffhet är för två löpare, men även hur mental 

tuffhet kan ha hjälpt dem innan, under och efter en utmaning. Ytterligare ett syfte var att skapa en 

förståelse för vilka faktorer eller händelser under utmaningen som hjälpte och försvårade för 

löparna att genomföra utmaningen. Jones et al.:s (2007) modell ”mental toughness framework: 

dimensions and subcomponents” användes bland annat till att för att förklarar på vilket sätt en 

idrottare kan ha nytta av mental tuffhet under tre tidsspecifika tidpunkter; före, under och efter en 

utmaning. Modellen ”personal construct psychology model of mental toughness in sport ” 

(Gucciardi et al., 2009) användes i syfte att diskutera hur en idrottare utvecklar, förändrar och 

använder mental tuffhet. Resultatet av den kategoriska-innehålls (IV) analysen visade att mental 

tuffhet skiljer sig mellan löparna men kan summeras under sex kategorier. Resultatet av den 

holistiska-form (III) analysen visade att de två löparna upplevde en och samma utmaning fast på två 

skilda sätt. Löpare A upplevde fem tydliga vändpunkter under utmaningen, medan löpare A 

upplevde två tydliga vändpunkter. Avsikten med denna studie var inte att försöka identifiera den 

mentalt tuffa löparen utifrån båda berättelserna, utan lyfta upp det unika i berättelserna. Dessa två 

väldigt erfarna löpare hade en stor skillnad i erfarenhet gällande liknande utmaningar. 

Diskussionens struktur utgår från studiens tre frågeställningar och kommer att behandlas i tur och 

ordning. 

 

Vad är mental tuffhet? 

Resultatet visade att mental tuffhet för var två löpare går att summera under följande sex kategorier: 

Motivation, gruppsammanhållning, självmedvetenhet, ihärdighet, stresshantering och 

självförtroende. En av de kanske vanligaste slutsatserna när mental tuffhet studeras är att begreppet 

anses vara multidimensionellt och bestå av en mängd olika nyckelkomponenter (Gucciari et al., 

2009a). Connaughton och Hanton (2009) anser att de olika egenskaperna för mental tuffhet kan 

grovt delas in i nio kategorier. Kategorierna i denna studie stämmer väl överens med Connaughton 

och Hanton förslag, även om namnen på kategorierna skiftar. Däremot uppkom det en distinkt 

skillnad. Gruppsammanhållning identifierades som en huvudkategori och kan vara svår att placera 

in under någon av Connaughton och Hanton’s förslag. Dock har liknande begrepp identifierats i 

andra studier. Exempelvis kom Gucciardi et al. (2008) studie fram till att lagframgångar var en 

karakteristiska för mental tuffhet. Begreppet syftade till att ha en vilja och önskan att vara en del i 

ett framgångsrikt lag och att sätta lagets framgångar före individuella mål. Det är också ett begrepp 

som kan vara svårt att placera in i någon av de nämnda kategorierna. Kategorierna skall antagligen 

ses som riktlinjer för att förenkla förståelsen av begreppet mental tuffhet och att därför behöver inte 

betyda att gruppsammanhållning inte är en del i mental tuffhet.  

 

Det första som går att konstatera utifrån vilka egenskaper som identifierades i denna studie är att 

många redan har identifierats som mental tuffhet i andra studier (Jones et al., 2007). Det är inte 

förvånande med tanke på den mängd egenskaper som har identifierats som mental tuffhet under 

åren (Jones et al., 2002; Gucciardi et al., 2008). Det har konstaterats att det finns egenskaper som 

verkar vara viktigare än andra gällande mental tuffhet. Denna slutsats är baserad på att det finns en 

kärna av egenskaper som har identifierats i flera olika studier, och dessa egenskaper är tro på egen 

kompetens, koncentration och fokus, motivation, trivs i tävlingssituationer, återhämtningsförmåga, 

hantering av press, positiv attityd, goda förberedelser, målsättning, beslutsamhet och ihärdighet 
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samt engagemang (Gucciardi et al., 2008). De nämnda nyckelegenskaperna varierar därför inte 

särskilt mycket mellan olika idrotter (Gucciaridi et al., 2009a). Det går att se att flera av 

egenskaperna identifierade i denna studie (tro på egen kompetens, olika källor för motivation, 

hantering av press, positiv attityd, goda förberedelser och envishet) stämmer väl överens med 

nyckelegenskaperna som Gucciaridi et al. presenterade.  Denna likhet är intressant med tanke på att 

det för löparna i denna studie i första hand handlar om att utmana sig själv, istället för att tävla mot 

andra idrottare. Det kan indikera att nyckelegenskaperna tycks vara viktiga oberoende om idrottare 

tävlar mot andra eller sig själv. Att det dock återfinns en viss differens mellan presenterade studie 

och Gucciaridi et al. studie förvånar inte med tanke på att idrottarna som deltog i studierna har olika 

syften med idrottandet, men även att det finns små skillnader i mental tuffhet mellan olika idrotter. 

Därför blir det svårt att avgöra om denna differens beror på en skillnad i syfte med idrottandet eller 

att det handlar om olika idrotter i studierna. Oberoende av varandra styrker det begreppets holistiska 

och multidimensionella karaktär med egenskaper starkt sammanlänkade med varandra.  

 

Några intressanta skillnader kan dock urskiljas. Flera olika studier har konstaterat att tro på egen 

kompetens kan vara en av de viktigaste, om inte den viktigaste, egenskapen för en mentalt tuff 

idrottare (Bull et al., 2005; Jones et al., 2002; 2007; Middleton et al., 2004a; Thelwell et al., 2005). 

Med denna vetskap blir det då intressant att konstatera att tro på egen kompetens i presenterad 

studie identifierades endast i löpare B:s berättelse. En möjlig förklaring kan vara skillnaden i 

löparnas erfarenhet av liknande utmaningar. Löpare A gick in i utmaningen med en lägre tro på sin 

förmåga att klara den på grund av bristande erfarenhet av liknande utmaningar. Löpare B däremot 

hade hög tro på den egna kompetensen att kunna genomföra utmaningen till följd av framgångsrikt 

genomförda utmaningar. Resonemanget har stöd av Bandura’s (1977) ”Self-efficacy teori” där en av 

källorna är framgångsrika prestationer. Det innebär att ju mer en idrottare demonstrerar sin 

förmåga att övervinna särskilda utmaningar och nå sina mål, desto mer ökar det 

idrottarens självförtroende och tro på den egna kompetensen. Det kan vara en möjlig förklaring till 

denna skillnad mellan löparna. Forskning har visat att idrottare på den absoluta världstoppen tycks 

ha en mer omfattande insikt i mental tuffhet än vad elitidrottare har, eftersom idrottare på den 

absoluta världstoppen identifierade fler egenskaper associerade med mental tuffhet än elitidrottarna 

gjorde (Jones et al., 2007). Med det i åtanke går det även att konstatera att det i löpare B:s berättelse 

identifierades fler kategorier än i löpare A’s, vilket kan bero på den stora skillnaden i erfarenhet 

löparna emellan.   

 

Andra skillnader som också går att urskilja i underkategorierna var hur författaren valde att tolka 

berättelserna. När löpare A berättade om svårigheterna under utmaningen tolkades det mer som en 

källa av motivation än att det handlade om en envishet och ihärdighet att kämpa igenom svårigheter. 

Det motsatta tolkades i löpare B:s berättelse. Då var inte svårigheterna en källa för motivation, utan 

för denna löpare handlade det mer om att inte ge sig och hålla sig fast vid målet. Även denna 

skillnad i svar kan bero på löparnas erfarenheter och referensramar. När löpare B berättade om att 

hantera svårigheter handlade det nästa aldrig om denna utmaning, utan då refererade löparen istället 

till andra utmaningar som hade genomförts, medan löpare A alltid utgick från denna utmaning när 

mental tuffhet diskuterades. En förklaring kan vara att löpare B hade upplevt mer krävande 

situationer och svårigheter i andra sammanhang och därför hade andra referenser. För löpare B 

behövdes det en envishet och en ”aldrig ge sig”-attityd för att hantera motgångarna och 

svårigheterna. Löpare A upplevde denna utmaning som en stark upplevelse där svårigheterna och 

motgångarna av författaren tolkades som ett utmanade inslag och extra motivation i löpningen.  

 

En egenskap som saknas i denna studie i jämförelse med vad Connaughton och Hanton (2009) 

studie var hantering av oro och nervositet. Mycket av den forskning som har genomförts på mentalt 

tuffhet har, som tidigare presenterats, varit fokuserad på elitidrott (Gucciardi, Gordon, Dimmock, 
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2009a). I denna studie var fokus på två idrottare som inte tävlade mot andra, utan där löparna i 

första hand vill utmana sig själva. Det betyder att löparna drivs av en uppgiftsorienterad motivation. 

Elitidrottare däremot är generellt en väldigt motiverad grupp och tenderar att ha höga värden på 

både uppgifts- och resultatorienterad motivation (Pensgaard & Roberts, 2000). En möjlig förklaring 

till att resultatorienterad motivation saknas kan vara att utmaningen saknade resultatorienteringen i 

och med att löparna i första hand tävlade mot sig själva. Det fanns inget tydligt tidsmål med 

utmaningen, utan det handlade först och främst om att genomföra utmaningen och det skulle gärna 

får vara en trevlig upplevelse under tiden. 

 

Att kunna hantera oro och nervositet under tävlingar med stor press blir därför en viktig aspekt 

inom elitidrott (Jones et al., 2002). I löpare B:s berättelse fanns det aldrig någon oro eller nervositet 

kring prestationen, utan löparen hade hela tiden en tro på sin egen förmåga. I det fallet handlade det 

mer om att hantera press från andra i omgivningen. I löpare A:s berättelse fanns oron inför 

utmaningen som var baserad på en oro att inte få påbörja utmaningen, men den försvann omgående 

när löparen inledde utmaningen. Att denna egenskap inte identifierades i denna studie kan indikera 

att det är en av skillnaderna i mental tuffhet mellan idrottare som utövar tävlingsidrott och idrottare 

som i första hand vill utmana sig själva. Den skillnaden ligger kanske inte i vilka egenskaper mental 

tuffhet består utav, utan den största skillnaden är kanske mellan vilka egenskaper som är viktigast 

för tävlingsidrottare kontra idrottare som tävlar mot sig själva.  

 

Det identifierades även fyra egenskaper som verkade vara mer specifika för löparna och deras 

utmaningar: Beslutsfattande och samtliga tre av egenskaperna ur kategorin gruppsammanhållning 

(sammanhållning, humor och förhållningssätt). Likt denna studie har flera andra studier identifierat 

unika egenskaper som till exempel religiös övertygelse, etik, risktagande, säkerhet och överlevnad i 

relation till mental tuffhet (Gucciardi & Gordon, 2008). Det har bland annat konstaterats att de 

viktigaste egenskaperna av mental tuffhet inom en idrott kan variera beroende på vilka krav idrotten 

medför (Gucciardi et al., 2009a). Även om syftet med denna studie inte var att rangordna de 

identifierade egenskaperna i studien så går det att konstatera att egenskaperna i kategorin 

gruppsammanhållning var mycket viktiga egenskaper för båda löparna. Sammanhållning har 

identifierats som en viktig egenskap, bland annat kom Fourie & Potgieter (2001) fram till att 

lagsammanhållning upplevdes som en betydelsefull egenskap för den mentalt tuffa idrottaren. Det 

har även konstaterats att sammanhållning är en viktigare egenskap inom lagidrott än inom 

individuell idrott (Connaughton & Hanton, 2009). Denna utmaning ställde väldigt höga krav på 

sammanhållningen då löparna spenderade i princip all tid tillsammans, 24 timmar om dygnet i tio 

veckor. Det innebär stora krav på att löparna faktiskt trivs tillsammans. Sammanhållningen blir 

kanske ännu viktigare när laget/gruppen endast består utav två personer. I idrotter som till exempel 

fotboll kan en spelare helt enkelt välja att inte umgås med annan en spelare. Det går inte, eller 

åtminstone försvårar situationen betydligt, när laget endast består av två deltagare. För löpare A blev 

det ändå lite av en överraskning att sammanhållningen var så viktig, medan löpare B var väl 

medveten om vikten av att trivas med sin löparpartner för att kunna genomföra utmaningen. En 

anledning till det kan mycket väl vara att det var löpare A:s första utmaning, medan löpare B har 

genomfört utmaningar tillsammans med andra idrottare förut.  

 

Humor var även det en egenskap som identifierades i båda löparnas berättelse och ansågs vara en 

viktig egenskap för att hålla samman gruppen och hantera all tid som spenderades ihop under 

utmaningen. Även om inte humor har identifierats i tidigare studie så har liknande egenskaper 

påvisats. Gucciardi et al. (2008) identifiera att bibehålla en positiv attityd trots att svåra 

förhållanden och fokusera på vad som kan göras istället för att vad som har hänt var associerad med 

mental tuffhet. En möjlig slutsats utifrån det kan vara att en positiv attityd till stor del handlar om 

att se möjligheterna i situationen. Då kan det vara en adaptiv strategi för att upprätthålla 
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sammanhållningen, men också en metod för att hantera tunga situationer. 

 

Förhållningssätt var däremot en egenskap som endast identifierades i löpare A:s berättelse. Löparen 

upplevde att det var viktigt att hitta ett optimalt förhållningssätt för att effektivisera löpningen och 

få tid över till annat under utmaningen, som att simma och ta bilder. Det blev tydligt då en tredje 

person anslöt sig till utmaningen, vilket påverkade löpare A:s upplevelse av utmaningen samtidigt 

som löpare B inte påverkades desto mer. Anledningen kan vara att gruppdynamiken eller de regler 

som löparna hade byggt upp under utmaningen rubbades på grund av den tredje personens inträde. 

Det innebar att de förhållningssätt som var viktiga för att effektivisera löpningen förändrades på 

grund av att det var tre löpare som skulle fungera ihop. En orsak kan ha varit att två tält användes då 

alla tre inte fick plats i ett, vilket innebar att en person fick sova ensam. Ur ett säkerhetsperspektiv 

innebar det även att alla tre inte kunde springa bredvid varandra och prata, utan en tvingades att 

löpa bakom de andra två. Utifrån det går det att konstatera att gruppsammanhållningen mellan 

löparna var mycket viktig både för prestationen och för att må bra men att de egenskaper som är 

viktiga för att upprätthålla den mentala tuffheten antagligen varierar beroende på idrottaren. 

Slutsatsen kan därför vara att de unika egenskaperna identifierade i denna studie är viktiga för 

löpare som sysslar med liknande utmaningar, men kanske framförallt för de två löparna i denna 

studie.  

 

    Vad är mental tuffhet och vad är det inte? 

En intressant aspekt att diskutera är vad mental tuffhet är och vad det inte är. I denna studie 

identifierades till exempel att en mentalt tuff löpare behöver ha humor, men är humor verkligen 

mental tuffhet eller är den endast en strategi som underlättar löpningen? Det finns andra egenskaper 

som har identifierats i studier som kan diskuteras. Fourie & Potgieter (2001) kom bland annat fram 

till att etik och religiös övertygelse var mental tuffhet. Är utgångspunkten Gucciaridi et al. (2009a) 

definition, som avser att mental tuffhet är idrottsspecifika och idrottsgenerella värderingar, attityder, 

emotioner och tankar, kan det bli svårt att diskutera huruvida humor, etik och religiös övertygelse är 

mental tuffhet. Definitionen är väldigt bred, då i princip alla egenskaper som har en positiv effekt på 

prestationen kan bli associerad med mental tuffhet. Det innebär att begreppet kommer att bli väldigt 

individuellt beroende på en mängd olika faktorer som till exempel idrottare, situation och kultur. 

För löparna betydde humorn en möjlighet att hantera den stora mängd tid som de var exponerade 

för, vilket i slutändan hjälpte löparna att genomföra utmaningen. Utifrån detta resonemang blir 

humor en naturlig del i löparnas mentala tuffhet. Nackdelen med Gucciardi et al. (2009a) definition 

blir å andra sidan att avgränsa vad mental tuffhet är när det egentligen kan vara vilken positiv 

mental egenskap som helst. Det kan i sin tur innebära svårigheter för tränare eller 

idrottspsykologiska rådgivare som vill utveckla mental tuffhet hos idrottare då begreppet kan 

variera utifrån idrottare och situation.  

 

En annan intressant aspekt är den kulturella skillnad som tycks existera mellan de genomförda 

intervjuerna och den engelskspråkiga litteraturen. Båda löparna hade en ganska smal syn på vad 

begreppet mental tuffhet kan vara. Löpare B ville definiera mental tuffhet som förmågan att hålla 

fast vid sitt mål oavsett motgångar och svårigheter, och löpare A var inne på samma linje och 

menade att det handlade mycket om att inte ge sig. Orsaken till detta endast går att spekulera i, men 

en förklaring kan vara problemet kring att rakt översätta ett engelskt begrepp till svenska. 

Möjligheten finns att ordet tuff gör begreppet för smalt och att det då handlar om att uthärda smärta 

och visa sig stark. Diskussionen kring benämningen mental tuffhet har även förts inom 

engelskspråkig litteratur. Andersen (2011) diskuterar kring begreppet mental tuffhet och menar att 

tuff och tuffhet kommunicerar macho, manlighet och den kultur som kan finnas inom idrotten. Är 

inte en idrottare tuff, då är idrottaren svag, mjuk och vek. Författaren fortsätter med att ordet tuffhet 

reflekterar mycket av det som är tvivelaktigt inom idrott och medför en macho utstrålning. Uttryck 
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som brukar kopplas ihop med detta uttryck är ”bit ihop”, ”skam den som ger sig”, ”No pain, no 

gain”, ”var inte en tjej/fjollig”. Det är ett språk som innehåller machoism och intolerans till 

mänsklig svaghet, men som även kan inkludera homofobi. Andersen (2011) frågar vad vi egentligen 

kommunicerar när vi använder ordet tuff? Ordet kan mycket väl tolkas på ett sätt som förstärker det 

som kan ses som den negativa sidan av idrott. Å andra sidan har många tränare och idrottare tagit 

till sig tuffheten inom idrotten och tuffhet kan därför bli exakt vad de vill. Mycket av det som 

Andersen (2011) diskuterar syns i följande citat av löpare A: 

  

”Jag känner mig inte som en tuff person. Det har jag aldrig varit. Jag är nog mentalt stark. 

Då är det lättare att svara på. Då är man väldigt medveten om vad man vill. Lägger all kraft 

på det. Man har ett tydligt mål och det andra finns inte. Om det är lite smärtsamt… så vet 

man det. Det ingår. Det är inget konstigt. Det gör egentligen bara att man taggar till ännu 

mer (seg 90).” 

 

”(…) jag tycker inte att jag är mentalt tuff. Jag tycker jag är mentalt stark. För mig är 

mental tuffhet. Det är att vara macho, och det är inga egenskaper som jag ser upp till på 

något sätt. Men däremot att inte ge sig… (seg 92).” 

 

Citaten ger en ganska tydlig bild av att den kvinnliga löparen inte ser mental tuffhet som entydigt 

positiv egenskap. Vad det beror på är svårt att svara på, men kanske Andersen (2011) är inne på rätt 

linje med att tuff eller tuffhet speglar manlighet och en macho-attityd inom den idrottsliga kulturen. 

Något som alla idrottare inte vill förknippas med. Löparen vill hellre se sig själv som mentalt stark, 

även fast det som beskrivs kan mycket väl tolkas som en egenskap av mental tuffhet.  

 

Utifrån detta går det att konstatera att benämningen mental tuffhet inte riktigt speglar hela det 

engelska begreppet och till och med kan ha en negativ ton. Något bra svenskt begrepp som får med 

alla aspekter av det engelska begreppet är svårt att hitta. Mentalt stark kan vara ett förslag som 

åtminstone tar bort den manliga stämpeln på begreppet, och kan kanske även inkludera många av 

egenskaperna associerade med mental tuffhet. Det innebär inget problem för idrottare, utan 

försvårar framförallt för den svenskspråkiga forskningen kring mental tuffhet.  

 

På vilket sätt hjälpte mental tuffhet löparna före, under och efter utmaningen? 

Båda löparna upplevde att inte mental tuffhet behövdes speciellt mycket före utmaningen. En sak 

som framkom var att mental tuffhet fungerade framförallt som en källa för motivation för löparna 

under förberedelsetiden inför utmaningar. Det är i linje med vad Jones et al. (2007) kom fram till i 

sin studie. En skillnad som dock är tydlig är att i Jones et al.’s studie betonades att idrottarna 

behövde mental tuffhet för att kunna hantera en mängd träning som behövs för att kunna prestera 

bra som världsidrottare. Det innebar till exempel att idrottarna behövde använda långsiktiga mål 

som motivation när det blev tungt under träning. Under samtalen med löparna belyste båda två 

verkligen hur mycket de älskar att springa, och att de därför inte upplevde förberedelsetiden inför 

utmaningen som fysiskt eller mentalt tung på grund av hård träning. Det kan vara på grund av att 

löparna inte genomförde några större ändringar i träningen inför utmaningen. För löpare A innebar 

förberedelsetiden att hon ökade längden på några träningspass, men annars inte någon större 

skillnad i träningen. För löpare B innebar det ingen skillnad i träningen, utan han var övertygad att 

det skulle gå att genomföra utmaningen ändå. Löparna såg träningen som rolig och utmaningen mer 

som en extra motivation i tillvaron. Det kan även vara en förklaring till att löparna inte upplevde en 

stor nytta av mental tuffhet under förberedelserna. Det kan även indikera ytterligare en skillnad i 

mental tuffhet mellan idrottare som tävlar mot andra och idrottare som i första hand vill utmana sig 

själv.  
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Det var framförallt under utmaningen som löparna hade nytta av mental tuffhet. Det hjälpte dem på 

flera olika sätt som går att utläsa ur den kategoriska – innehålls analysen. Även här överensstämmer 

resultaten i denna studie med Jones et al:s, med vissa undantag. Likheterna och skillnaderna har 

redan diskuterats och kommer därför inte att behandlas igen.  

 

 I Jones et al:s (2007) studie framkom det att idrottarna använde mental tuffhet efter en tävling för 

att hantera framgång och misslyckande på effektivt sätt. Det innebar bland annat att idrottarna 

använde misslyckade prestationer till att lära sig av misstag och hur idrottare hanterar den extra 

press som kommer med framgång. Efter utmaningen upplevde ingen av löparna att de hade någon 

nytta av mental tuffhet, vilket framförallt syns i löpare A:s holistiska form där hon nådde sin lägsta 

nivå efter målgång. Löparen upplevde en besvikelse efter målgång då hon trodde att det skulle vara 

en större upplevelse att klara utmaningen. Detta i samband med att löparen även uttryckte en 

besvikelse över att utmaningen skulle ta slut kan förklara varför denna låga nivå kan ses vid 

utmaningens slut. Denna nedgång skall kanske inte då tolkas som något negativt, utan som istället 

indikerar att denna utmaning verkligen var upplevelse och rolig att genomföra. En annan förklaring 

kan även vara att för löparna blir denna utmaning något väldigt stort i och med att tiden mellan 

utmaningarna kan vara relativt lång. Båda löparna upplevde även en besvikelse över att utmaningen 

skulle ta slut och kanske även då inser att det kan ta en tid innan nästa utmaning. När löparna förstår 

att de håller på att klara utmaningen och blir medvetna om att det kan vara en lång tid till nästa 

utmaning kan det kanske skapa denna tomhet som finns i löparnas berättelser. Många idrotter har 

ofta flera tävlingar per säsong och det innebär att idrottarna inte måste vänta särskilt länge på nästa 

tävling, utan istället kan se fram emot nästa tävling. Det kanske kan jämföras med Olympiska 

Spelen inom tävlingsidrotten som endast är vart fjärde år, vilket innebär att idrottarna inte kommer 

ha möjlighet att delta så många gånger. Det innebär i sin tur en lång väntan mellan tävlingarna, 

vilket kan betyda att tävlingarna blir mycket viktiga för idrottarna. Möjligtvis kan det även vara en 

kombination av dessa två förklaringar som kan förklara nedgången.  

 

Det går att konstatera att det finns både likheter och skillnader i presenterade studie och Jones et al:s 

(2007) studie gällande när idrottare använder mental tuffhet. Skillnaderna ligger framförallt i hur 

löparna i denna studie knappt eller inte alls behövde mental tuffhet före eller efter utmaningen, 

jämfört med idrottarna i Jones et al:s (2007) studie som bland annat behövdes mental tuffhet för att 

hantera mängden träning samt motgångar och framgångar. Som tidigare konstaterats finns även 

skillnader i egenskaper under en tävling eller utmaning i nämnda studier. En likhet som kan belysas 

är att båda studierna har identifierat flest egenskaper associerade med mental tuffhet under tävling 

eller utmaning jämfört med före och efter. Det kanske inte är särskilt konstigt med tanke på att det 

är under tävlingar som de största kraven på idrottarna ställs.  

 

Vilka faktorer eller händelser underlättade samt försvårade för löparna att genomföra 

utmaningen? 

Baserat på den holistiska – form analysen (Figur 4 och 5) av båda löparna går det ganska snabbt att 

fastslå att det har varit två skilda upplevelser för löparna fast de genomförde utmaningen 

tillsammans. Gucciaridi et al.:s (2009a) modell ”A personal construct psychology model of mental 

toughness in sport” kan bidra med en förklaring till varför två idrottare kan uppleva samma 

utmaning eller situation på olika sätt. Löpare A, som är en väldigt erfaren landsvägslöpare, tar sig 

an denna utmaning utan någon egentlig erfarenhet av löprundor längre än ett maraton. Löpare B har 

däremot en mycket stor erfarenhet av liknande och även tuffare utmaningar. Guccardi et al.:s 

(2009a) modell belyser att varje idrottare kommer till den idrottsliga arenan med någon 

sammansättning eller nivå av mental tuffhet (Connaughton et al., 2008a). Denna sammansättning av 

egenskaper har en viktig roll i hur idrottaren förhåller sig, värderar och reagerar på situationer eller 

händelser som kräver olika nivåer av mental tuffhet (Gucciaridi et al., 2009a). Utifrån detta går det 
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att dra slutsatsen att löpare B möjligtvis hade en högre nivå av mental tuffhet, eller åtminstone 

mental beredskap, som hjälpte honom hantera diverse olika situationer under utmaningen och därav 

hade en rakare kurva. Löpare A upplevde betydligt fler vändpunkter eller påverkades mer av 

händelserna under utmaningen än löpare B och kan därför ha haft en lägre nivå av mental tuffhet. 

 

 

I löpare A:s kurva går det även att urskilja en högre nivå efter varje vändpunkt. Det kan tolkas som 

att löparen ökade eller utvecklade sin mentala tuffhet efter varje avklarad svårighet eller motgång. 

Resonemanget stämmer väl överens med Gucciardi et al.:s (2009a) modell som betraktar mental 

tuffhet som en ständigt pågående process där idrottarens värderingar, responser och strategier 

utvärderas utifrån den händelse eller situation som krävt mental tuffhet. I beaktande tas även 

idrottarens ställda förväntningar och mål på situationen och därigenom kan mentala tuffheten 

förändras och utvecklas. Resultatet understyrker även att mental tuffhet förändras ständigt och 

behöver därför underhållas för att fortsättningsvis vara på en hög nivå, vilket betonas av följande 

citat av löpare A:  

 

”Jag blev mentalt tuffare efter äventyret. Alltså, jag kände att den största förändringen inte 

var fysisk, utan den största ändringen var mental (seg 81).” 

 

Båda löparna gick in i utmaningen med ganska låg nivå av mental tuffhet av olika anledningar. För 

löpare A handlade det om en osäkerhet för löparpartnerns deltagande men även om sin egen 

förmåga att genomföra utmaningen. För löpare B handlade det om att hantera ett dåligt samvete 

gentemot sin hustru. När löparna väl startat utmaningen går det att se en stadigt uppåtgående kurva 

för båda parter. I berättelsen säger löparen att han mådde bättre och bättre för varje mil som 

avverkades. Jones et. al. (2002) menar att en mentalt tuff idrottare har förmågan att vara fullt 

fokuserad trots distraktioner från det privata livet. Det kan förklara löpare B:s förmåga att kunna 

fokusera på den upplevelse som utmaningen medförde och genom det blockera störande tankar. För 

löpare B blev resten av utmaningen en relativt behaglig upplevelse förutom vid ett tillfälle när 

löparen fick problem med ena foten. Situationen kunde hanteras och utmaningen fortsatte utan 

större händelser för löpare B. För löpare A blev det däremot en mer kurvig upplevelse. Löparen 

upplevde diverse olika svårigheter och motgångar under utmaningen, men med en positiv 

utveckling om slutet av utmaningen bortses.  

 

En stor vändpunkt för löpare A, men som inte löpare B påverkades lika mycket, var när en tredje 

löpare anslöt till utmaningen. Denna skillnad i holistiska – form analysen hos löpare A och B kan 

framförallt förklaras med att den nya löparen var löpare B:s hustru. Den tredje löparens inträde i 

gruppen betydde att rutinerna som hade byggs upp under utmaningen mellan de två löparna stördes 

och behövde förändras. Allting som skulle göras tog även längre tid i och med att gruppen nu var tre 

personer och allas behov skulle tillgodoses. Hustruns tillträde i gruppen betydde även att löpare B 

och hustrun blev ett naturligt par, vilket löpare A och B hade varit under utmaningen. Skillnaderna i 

reaktioner mellan löparna kan kanske därför förklaras med att för Löpare A betydde den tredje 

löparens tillträde en stor förändring i gruppens struktur och fick en stor påverkan på hennes 

upplevelse av situationen. För löpare B hade denna omstrukturering ingen större betydelse i och 

med att han nu hade hustrun med sig.  

 

För att sammanfatta diskussionen konstateras att mental tuffhet till stor del bero på diverse olika 

faktorer som till exempel kultur, idrott samt individ och därför kommer det att vara svårt, om inte 

omöjligt, att fastställa vad mental tuffhet är för alla idrottare oavsett vilken idrott som utförs. Det 

går även att identifiera många likheter mellan resultaten i denna studie och den forskningen som är 

genomförd på elitidrottare (Weinberg, Butt & Culpa, 2011). Det stärker slutsatsen att det finns ett 
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antal nyckelegenskaper som är viktiga oberoende av idrott och idrottare med reservation för att 

egenskapernas betydelse antagligen varierar mellan idrott. Mental tuffhet verkar vara väldigt 

situationsspecifikt och förändras ständigt. 

 

Metoddiskussion 

Forskningen kring mental tuffhet har framförallt främjats av en kvalitativ ansats. Fokus har 

framförallt varit på att beskriva de viktigaste egenskaperna associerade med mental tuffhet, vilket 

har gett en inblick i komplexiteten i detta fenomen. Hittills har det varit svårt att bevisa när mental 

tuffhet behövs, vad det möjliggör en idrottare att göra samt vilket beteende en mental tuff idrottare 

uppvisar. För att bredda forskningen valdes därför att undersöka vad mental tuffhet är för två löpare 

och hur mental tuffhet kan ha hjälpt dem innan, under och efter deras utmaning att löpa från 

Portugal till Sverige. Ett vidare syfte var att skapa en förståelse för vilka händelser under 

utmaningen som krävde mental tuffhet. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med en 

narrativ ansats för att försöka förstå löparnas upplevelse av utmaningen och hur mental tuffhet 

hjälpte dem under de olika delarna av utmaningen. Syftet med narrativ metod är att skapa en 

berättelse av en berättelse. Det överensstämmer med studiens syfte, vilket stärker validiteten.  

 

Däremot medför den narrativa metoden relativ låg generaliserbarhet då syftet är att författaren ska 

göra en egen tolkning av samtalen med deltagarna. Då tolkningen är individuell och bygger på 

forskarens individuella erfarenheter och kunskaper kan generaliserbarheten ifrågasättas. Det innebär 

att om en annan forskare skulle genomföra en analys av samma material skulle det högst antagligen 

leda till ett annat resultat. Det behöver inte vara en begränsning utan kan istället ses som en styrka i 

den narrativa metoden, men även i studien då det kan ge en djupare förståelse begreppet. Därutöver 

innehöll studien endast två deltagare, vilket även det försvårar generaliserbarheten. Hur överförbart 

detta resultat är till andra sammanhang och idrottare är därför upp till läsaren att avgöra. Det som 

dock stärker reliabiliteten i studien är den tekniska utrustning som användes. Utrustningen medförde en 

bra ljudkvalité som underlättade transkriberingen av samtalen.  

  

En stor del av den kvalitativa forskningen av mental tuffhet har även bedrivits på elitidrott och 

idrottare på absoluta världstoppen (Crust, 2008), vilket har inneburit att idrotter där det 

huvudsakliga syftet inte är att tävla har fått begränsad uppmärksamhet. Därför valdes att undersöka 

två löpare var primära syfte var att tävla mot sig själva. Även om båda löparna var väldigt 

kompetenta löpare fanns det ändå en relativt stor skillnad i erfarenhet mellan löparna gällande 

liknande utmaningar. Denna aspekt kan även det bidra till forskning med tanke på att stor del av 

forskningen har bedrivits på elitidrottare.  

 

En viktig aspekt att beakta var begreppet mental tuffhet. Detta på grund av att många olika 

egenskaper har blivit associerade med mentalt tuffa idrottare (Jones et al., 2002) och det har 

inneburit en viss förvirring över vilka egenskaper begreppet består av (Connaughton, 2008b). För 

att undvika missförstånd och för att förtydliga begreppet valdes därför att diskutera mental tuffhet 

innan narrativa intervjuerna inleddes. Diskussionen kretsade kring Gucciardi et al.:s (2009a) 

definition av begreppet och de olika aspekterna som tas upp i den utan att presentera definitionen i 

sin helhet. Det genomfördes för att försäkra sig om att båda parter diskuterade samma begrepp. Det 

var även viktigt att inte diskutera mental tuffhet för mycket då det istället kan innebära andra 

svårigheter som till exempel att deltagarna svarar utifrån den inledande diskussionen.  

 

Denna studie har en del begränsningar som bör nämnas. En ganska självklar begränsning var den 

retrospektiva metoden som användes. På grund av att utmaningen som intervjun byggdes på skedde 

för ett antal månader sedan finns det risk för minnesfel hos deltagarna. Löparnas upplevelse av 

utmaningen kan mycket väl ha förändrats under denna tid vilket kan ha påverkat deras berättelse. 
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En annan svaghet i denna studie var att författaren inte valde att använda ett skriftligt samtyckte för 

deltagarna. Däremot blev båda deltagarna informerade om studiens syfte och deras etiska rättigheter 

genom ett muntligt samtycke. Dessutom gavs deltagarna möjligheten att läsa igenom 

transkriberingen av sin intervju för att få chansen att göra eventuella förändringar, men det handlade 

framförallt om att deltagarna skulle få godkänna materialet.  

 

    Transparens  

En narrativ intervju innebär att skapa en berättelse av en berättelse genom att lyssna, tolka och 

analysera deltagarnas framställning. Det innebär att författaren också bör vara medveten om vilken 

påverkan hans aktiva roll i samtalet har på deltagarnas svar. Författaren har inte någon erfarenhet av 

liknande utmaningar som löparna genomförde eller av längre distanslopp. Däremot finns viss 

erfarenhet av löpning då författaren brukar delta i några motionslopp per år. Det kan ha underlätta 

kommunikationen mellan författare och deltagarna under intervjuerna, då det finns en 

grundkunskap kring löpning och terminologin. Det stärker även studien då det minskar risken för 

tolkningsfel av datan. En narrativ intervju skall inte vara en utfrågning, utan skall ses som ett samtal 

där författaren skall vara en aktiv deltagare. Att författaren använde en låg- strukturerad 

intervjuguide (se bilaga 2)hjälpte det författaren då det ger utrymme för spontana frågor och därmed 

ett mer dynamiskt samspel. Författaren kan ha påverkat deltagarna i viss grad gällande svaren. 

Däremot hade deltagarna ganska klara åsikter om ämnet och därför tror författaren att påverkan är 

av mindre omfattning än vad den annars skulle kunna vara.  

 

Implikationer 

Resultaten från denna studie kan bidra med flera olika rekommendationer för framförallt 

äventyrsidrotten. Majoriteten av de identifierade egenskaperna stämmer överens med tidigare 

forskning, vilket antyder att det finns flera nyckelegenskaper i mental tuffhet även inom de 

idrottsformer där syftet i första hand är att tävla mot sig själv. Dock kan det finnas en skillnad 

gällande vilka egenskaper som är viktigast för idrottarna i denna studie jämfört med idrottare som 

sysslar med tävlingsidrott, men det ligger utanför denna studies syfte. Det går ändå att påstå att 

resultaten indikerar att strategier som används för att utveckla mental tuffhet hos tävlingsidrottare 

mycket väl kan vara effektivt även för idrottare som i första hand tävlar mot sig själva. Forskning 

har visat att idrottare bör uppmuntras till att träna mentala färdigheter som kan hjälpa honom/henne 

att utveckla, förbättra och bibehålla nyckelkomponenter av mental tuffhet (Connaughton, Thelwell 

& Hanton, 2011). Det kan vara till nytta för idrottspsykologiska rådgivare och tränare som vill 

hjälpa sina idrottare att utveckla denna åtråvärda egenskap. Dock är det viktigt att vara medveten 

om skillnader mellan idrotter och individer när mental tuffhet skall försöka utvecklas.  

 

Föregående resonemang stärks även av att resultaten från denna studie har kommit fram till 

liknande resultat som den tidigare forskningen, det vill säga att mental tuffhet ständigt förändras 

och påverkas av en mängd olika faktorer. Mental tuffhet behöver därför underhållas för att man inte 

ska riskera att den minskar i styrka. Faktorer som tycks påverka nivån av mental tuffhet är starkt 

socialt stöd inom idrotten (tränare, idrottspsykologiska rådgivare, lagmedlemmar, vänner samt 

familj) och utanför idrotten, till exempel genom att fostra en bra balans mellan idrott och privatliv, 

ett reflekterande tankesätt, en stark vilja att vinna och användandet av psykologiska färdigheter och 

strategier. För idrottare som tävlar mot sig själva blir en stark vilja att vinna möjligtvis mindre 

viktig, men de andra faktorerna kan mycket väl vara relevanta. Denna information kan vara 

användbar för alla personer i idrottarens omgivning, men kanske framförallt för idrottaren själv för 

att inse att mental tuffhet, på samma sätt som goda prestationer, är beroende av många olika 

faktorer.  
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Framtida forskning 

Det som forskningen skulle gynnas av är att utveckla mätinstrument, med god empirisk grund och 

hög validitet, som kan mäta mental tuffhet. Då begreppet tycks vara väldigt situationsspecifikt kan 

det därför vara bra att utveckla instrument som är specifika för en idrott istället för ett objektivt 

mätinstrument av mental tuffhet. Det skulle innebära att istället för att anta att alla framgångsrika 

elitidrottare är mentalt tuffa, vore det önskvärt att objektiva mätningar används, vilket i och för sig 

skett men med tveksamma psykometriska värden. Det skulle givetvis även gynna 

talangutvecklingen genom att man skulle kunna identifiera egenskaper hos idrottare som sedan 

skulle kunna förbättras. Det skulle även möjligöra att undersöka vad mental tuffhet inte är, det vill 

säga vilka positiva psykologiska egenskaper som blivit felaktigt identifierade som mental tuffhet. 

En annan intressant inriktning skulle vara möjligheten att undersöka sambandet mellan mental 

tuffhet och prestation. I dagsläget finns inte någon forskning som har bevisat att det finns ett 

samband mellan mental tuffhet och en observerad och mätbar prestation (Gucciardi & Mallett, 

2010). 

 

Mer forskning skulle även behövas kring vilka negativa effekter mental tuffhet kan ha på 

prestationen och hälsan. Till exempel om mentalt tuffa idrottare fortsätter att tävla eller spela trots 

skada, eller om de pressar sig själva till gränsen även under rehabilitering av en skada, vilket kan ha 

en negativ effekt. Ett annat exempel kan vara om mentalt tuffa idrottare bedömer en skada som 

mindre allvarlig.  

 

Mycket av den forskning som hittills bedrivits kring mental tuffhet har i hög grad fokuserat på att 

intervjua individer som har uppnått sitt ultimata mål inom sin idrott. Om forskare fortsätter 

undersöka mental tuffhet ur detta perspektiv finns risken att mental tuffhet mest speglar en 

överlägsen idrottsförmåga, istället för en utmärkt förmåga att hantera och bemästra utmaningar och 

svårigheter som är associerade med idrott. Därför krävs det att mental tuffhet studeras ur ett bredare 

perspektiv. Det skulle bland annat vara intressant att undersöka vad amatörer eller andra idrottare 

och tränare, som inte har uppnått den ultimata idrottsframgången, anser att mental tuffhet är och 

eventuellt även jämföra resultatet med framgångsrika elitidrottare. En annan inriktning skulle också 

kunna vara att fokusera mer på lagidrott och vad mental tuffhet innebär för ett lag, och om det är 

någon skillnad mellan det och individuell mental tuffhet.  

 

Framförallt skulle det vara mycket intressant att närmare studera mental tuffhet i relation till 

idrottare som tävlar mot sig själva. Där det huvudsakliga målet är att tävla mot sig själv, istället för 

mot någon annan. Denna forskning skulle kunna gynna många idrottare på olika nivåer. Från 

elitidrottare, likt idrottarna i denna studie, till motionärer på olika nivåer som vill genomföra en 

utmaning. Det skulle förstås vara en styrka då resultaten inte endast skulle kunna appliceras på 

elitidrottare, utan även på motionärer på olika nivåer.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

   1.2 Ålder?  

   1.3 Idrottslig bakgrund? 

   1.4 Tidigare erfarenheter av liknande utmaningar? 

 

Allmän attityd och tankesätt kring mental tuffhet och utmaningen (attitude/mindset) 

2.  Skulle du kunna berätta om dina tankar inför den här utmaningen? 

    2.2 Vilken attityd eller tankesätt är viktigt när man skall utföra en sådan här utmaning?  

    2.3 Varför och hur kommer det till uttryck? 

2.4 Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

Mental tuffhet under förberedelser av utmaningen (training) 

3. Skulle du kunna berätta om förberedelserna inför utmaningen? 

3.1 När startade ni förberedelserna inför utmaningen? 

3.2 På vilket sätt hade du nytta av mental tuffhet under förberedelserna inför utmaningen? 

3.3 Vad motiverade dig under den här perioden? 

3.4 Hur upplevde du träningen inför utmaningen? 

3.5 Under de riktigt tunga träningspassen/perioderna eller när förutsättningarna inte var de bästa, 

t.ex. dåligt väder, vad fick dig att fortsätta?  

3.6 Hur involverad var du i träningsupplägget?  

3.7 Fanns det något som du upplevde att underlättade eller försvårade förberedelserna för dig? 

3.8 Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

Mental tuffhet under utmaningen (competition) 

4. Skulle du kunna berätta om hur du upplevde denna utmaning? 

    4.1 Fanns det några händelser under utmaningen som hjälpte dig eller försvårade det för dig? 

4.2 Vilka mentala egenskaper är viktiga för en löpare för att kunna genomföra en sådan här 

utmaning? 

4.3 Upplevde du någon press under utmaningen? Från dig själv? Andra? Den du sprang med? 

Varför? 

4.4 Under utmaningen, hur gick dina tankar kring att kunna genomföra utmaningen? 

4.5 Vid motgångar då? Påverkade det dina tankar kring att kunna genomföra utmaningen? 

4.6 Hur påverkades du mentalt av yttre faktorer som väder, terräng osv. under utmaningen? 

4.7 Hur gick dina tankar? Var de positiva eller negativa under utmaningen, och hur påverkade det 

prestationen? 

4.8 Under utmaningen, vad tänkte du på eller hade du något speciellt som du fokuserade på? 

4.9 Var fokus på att klara utmaningen eller hade olika delmål under tävlingen?  

4.10 Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

Efter utmaningen (post-competition) 

5. Vilka känslor och tankar hade du när ni hade genomfört utmaningen? Varför? 

5.1 Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

6. Något du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring det du har pratat om idag? 

Notis: 



Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

   1.2 Ålder?  

   1.3 Idrottslig bakgrund? 

   1.4 Tidigare erfarenheter av liknande utmaningar? 

   1.5 Livssituation? 

 

Diskussion kring mental tuffhet 

 

Allmän attityd och tankesätt kring mental tuffhet och utmaningen (attitude/mindset) 

2. Vilken grundläggande attityd eller tankesätt är viktigt att ha när man sysslar med sådana här 

utmaningar?  

    2.1 Varför och hur kommer det till uttryck? 

 

Mental tuffhet under förberedelser av utmaningen (training) 

3. Kan du berätta om på vilket sätt du har nytta av mental tuffhet under förberedelserna av 

utmaningen? Varför och hur kommer det till uttryck? 

3.1 Vad motiverade dig under den här perioden? 

3.2 Hur upplevde du träningen inför utmaningen? 

3.3 Fanns det något som du upplevde att underlättade eller försvårade förberedelserna för dig? 

 

Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

Mental tuffhet under utmaningen (competition) 

4. Skulle du kunna berätta varför du har nytta av mental tuffhet under utmaningen och på vilket 

sätt? 

    4.1 Hur gick dina tankar kring att kunna genomföra utmaningen? Vad underlätta/försvårade? 

4.2 Upplevde du någon press under utmaningen? Från dig själv? Andra? Den du sprang med? 

Varför? 

4.3 Under utmaningen, vad tänkte du på eller hade du något speciellt som du fokuserade på under 

utmaningen? 

 

Finns det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring detta? 

 

Efter utmaningen (post-competition) 

5. Har du någon nytta av mental tuffhet efter en utmaning t.ex. genom att hantera framgång eller 

misslyckande? 

 

Övrigt 

6. Något du skulle vilja tillägga eller förtydliga kring det du har pratat om idag? 

 

 
 

 


