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Agenda
• Ätstörningar
• Generell beskrivning
• Riskfaktorer för ätstörningar
• Behandling med FBT (”Maudsleymodellen”)
• Nya rön kring ätstörningar

• Barnen som inte äter
•
•
•
•

Idrottsmiljö och hälsa
Självskada
”Q&As”
Sammanfattning och avslut
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Ätstörningar
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Fyra av
ätstörningsdiagnoserna
enligt DSM-5 (2013).
• Anorexia Nervosa
•

(ca 0,5-0,7%)

• Bulimia Nervosa
•

(ca 2-3%)

• Hetsätningsstörning
•

(> 3%; ny formell diagnos i
DSM-5).

• Ospecifik ätstörning
•

(ca 2-5%)
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Glömde vi en diagnos?

Nej.
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Diagnosen
Anorexia Nervosa
•

AN

•

Personer med hetsätning och självrensning
har sämre prognos p.g.a svårigheter med
impulskontroll.

•

Dysfori finns för det mesta med (olust,
irritation och trötthet som hör samman med
hur CNS-mekanismer påverkas vid
viktnedgång. Vanligt att detta missas och att
personen får diagnosen depression).

•

Kronisk anorexi rastlöshet som leder till
kaloriförbrukning.

•

En liten andel har objektiva episoder av
hetsätning (stora mängder mat i relation till
omständigheterna).

•

Restriktiv

•

Hetsätning/självrensning

K. Edlund, 2021
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Diagnosen Bulimia
Nervosa
• C:a 25% har tidigare haft AN.
• Kännetecknas av :
• Objektiva episoder av hetsätning
• Kompenserande beteenden
• Övervärdering av kropp och figur

K. Edlund, 2021
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Diagnosen
Hetsätningsstörning
• ★ Nu formell diagnos i DSM 5.
• Äter mer mat under kortare tid än vad de
flesta personer gör
• Känsla av att tappa kontrollen över ätandet
• Känsla av att inte kunna sluta äta
• Kaotiskt småätande
• Äter snabbare än normalt
• Äter till dess att man är obekvämt mätt
• Äter stora mängder trots att man inte är
hungrig
• Känner sig äcklad över det egna beteendet
• Påtaglig stress över hetsätandet
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Tänk på
De flesta med ätstörningar
är inte underviktiga.

K. Edlund, 2021
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Öppenvårdsbehandling
• KBT (Fairburn, 1993).
• KBT – förstärkt (CBT-E) (Fairburn
m.fl., 2003).
• Utmanar även ”Maudsleymodellen” vad gäller behandling
av ungdomar (Dalle Grave m.fl.,
2013).
• Familjebaserad terapi (”Maudsley
modellen”) för barn och ungdomar.

K. Edlund, 2021
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Meta-analys 2018
J. Linardon, 2018.

• CBT effektivt jämfört med
kontroll eller andra
interventioner vad gäller:
• Bekymmer relaterade till vikt
och figur.
• Restriktivt ätbeteende.
• Hetsätning och självrensning.
• Vidmakthållande faktorer.

K. Edlund, 2021
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Kort om CBT-E
•

Behandlingsprogram i 4 steg, 20-40 veckor.

•

STEG 1(c:a 4 veckor)
• Förbereda och utbilda patienten.

•

STEG 2 (c:a 1-3 besök)

•

•
•

•

Initiera tidiga beteendeförändringar.
Hinder för förändring?

STEG 3 (c:a programmets största del)
•

KBT metodik för upptagenhet av ätande, vikt, figur och
beteenden för att kontrollera detta.

•

LIFE – perfektionism, ”core low self-esteem”, svårigheter att
hantera svåra känslor och interpersonella svårigheter.

STEG 4 (avslutande – varannan vecka)
• Vidmakthållande program

K. Edlund, 2021
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Kort om Familjebaserad terapi (FBT)
– ”Maudsley-modellen”
(Lock, Le Grange, Agras & Dare, 2001).

•

Programmet innehåller 3 faser.

•

FAS 1

•

•

•
•

C:a 20 sessioner 1g/v med fokus på viktuppgång.
Måltidsordning, ätbeteende och kost i fokus.

•

Går vidare vid 90-95% av förväntad viktuppgång.

FAS 2
•
•

C:a 9 sessioner 1g/varannan vecka.
Vidmakthållande av vikt (90-95% av förväntad vikt).

•
•

Gradvis ökat ansvar för mat, ätande och fysisk aktivitet.
Fokus på ”Livet” – socialt etc.

FAS 3
• C:a 6 sessioner) 1g/månad – när föräldrarna känner sig
trygga i att ätstörningen är under kontroll.
• Problemlösning och fokus på frågor enligt ungdomens
behov.

K. Edlund, 2021
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Axplock från Maudsley-modellen
• MARSIPAN
Management of Really Sick patients with Anorexia Nervosa

• Family Meal Training
• Multi-Family-Based-Treatment

K. Edlund, 2021
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Heldygnsvård

• Nödvändigt för vissa
patienter.
• Medicinska risker.
• Psykiatriska
utmaningar.
• Ibland ofrivillig vård.

K. Edlund, 2021
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Ungdomar: FBT
vs. CBT-E?
• FBT betraktas som den ledande
modellen för behandling av
ungdomar med ätstörningar (NICE,
2004).
• FBT är dyrt och krångligt (Lock, 2011).
• CBT-E har framgångsrikt prövats för
ungdomar med allvarlig AN (Dalle
Grave, Calugi, Doll, Fairburn, 2013).
• CBT-E kan tänkas vara ett
kostnadseffektivt alternativ till FBT
(Dalle Grave, Calugi, Doll, Fairburn,
2013).

K. Edlund, 2021

17

17

Vad vet vi
om
resultaten av
öppenvård?

•

Vuxna patienter med BMI > 17.
• Transdiagnostisk behandling med förstärkt KBT (CBT-E) enligt Fairburns modell (2003) visar positiva
resultat.
• CBT-E har visat sig effektiv för ätstörningar generellt för patienter med BMI > 17 (t.ex. Fairburn,
Cooper, Doll m.fl. 2009).
• CBT-E leder till positiva resultat för såväl ätstörningsspecifika problem som övriga psykiska besvär.
• CBT-E betraktas idag som mer effektivt för behandling av ätstörningar (BN) än Fairburns ”golden
standard” (CBT for BN, Fairburn, 1993).
K. Edlund, 2021
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Vad vet vi om resultaten av
öppenvård?
(Byrne, Fursland, Allen & Watson, 2011).

• Vuxna patienter med BMI < 17.
• Enbart en studie genomförd 2011 i Australien
2011.
• Lovande resultat. 53% (n=125; AN= 34, BN= 24,
UNS= 30) slutförde behandlingen
• 12/34 patienter med AN slutförde behandlingen
och 6/12 uppfyllde inte längre kriterierna för en
ätstörning vid behandlingens slut.
• Sämre resultat för AN än för BN och EDNOS.
• Trots det – CBT-E kan rekommenderas för c:a
60% av patienter med AN och låg vikt (BMI 1517) i öppenvård (Fairburn, 2009; Murphy,
Straebler, Cooper & Fairburn, 2010).

K. Edlund, 2021
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Vad vet vi om resultatet i
slutenvård?
• Det finns en grupp patienter med
AN som ej kan behandlas i
öppenvård till följd av för höga risker
(NICE, 2004).
• Slutenvård ger snabbare
viktuppgång jämfört med öppenvård
(Hartmann, Weber, Herpertz &
Zeek, 2011).
• Kortsiktigt effektivt – patienterna
återgår till en hälsosam vikt.
K. Edlund, 2021
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Problemet med
behandling i slutenvård
• Patienterna bibehåller inte sin
nya högre vikt (Carter m.fl.,
2004; Eckert m.fl., 1995; Richard
m.fl., 2005; Strober m.fl., 1997;
Walsh m.fl., 2006).
• 30-50% får bakslag som kräver
ytterligare slutenvård inom
loppet av 1 år (Herzog m.fl.,
1999; Isager m.fl., 1985; Pike,
1988).
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Martinas avhandling

I korthet:
• Överkontroll är vanligare vid AN än
BN.
• Personlighetsstil kan ha betydelse.
• Behandling adresserar överkontroll.
• Individuell anpassning av
behandling.
• Holistiskt fokus – positivt.
• RO-DBT verkar effektivt för kvinnor
med AN.
K. Edlund, 2021
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Den onda cirkeln av svält och hetsätning
Bryter mot
regler

Stress/Missnöje med
kroppen

Äta lite, träna
mycket

KONTROLL

ÅNGEST
NEDSTÄMDHET
SJÄLVFÖRAKT

Striktare regler! – Planera,
utvärdera, självkritik

SUG

HOPPLÖSHET

Kompensation,
träna, kräkas
m.m.

Äter/hetsäter

ÅNGEST!

Smärtsamt
mätt, obehag

K. Edlund, 2021
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Vad påverkar barn- och ungdomars kroppsuppfattning?
INTERNALISERING

SOCIAL JÄMFÖRELSE

KROPPSUPPFATTNING

PERFEKTIONISM

K. Edlund, 2021
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Riskfaktorer för
ätstörningar

https://sverigesradio.se/avsnitt/1705374
K. Edlund, 2021
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Riskfaktorer för
ätstörningar

https://sverigesradio.se/artikel/nar-influencerslockar-till-svalt

K. Edlund, 2021
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Avoidant and Restrictive Food
Intake Disorder

De glömda barnen?

K. Edlund, 2021
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Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder,
307.59, DSM 5.
A
•

An eating or feeding disturbance (e.g., apparent lack of interest in eating or food; avoidance
based on the sensory characteristics of food; concern about aversive consequences of eating) as
manifested by persistent failure to meet appropriate nutritional and/or energy needs associated
with one (or more) of the following :
1.
2.
3.
4.

Significant weight loss (or failure to achieve expected weight gain or faltering growth in
children).
Significant nutritional deficiency.
Dependence on enteral feeding or oral nutritional supplements.
Marked interference with psychosocial functioning.

B
•

The disturbance is not better explained by lack of available food or by an associated culturally
sanctoned practice.

•

The eating disturbance does not occur exclusively during the course of anorexia nervosa or
bulimia nervosa, and there is no evidence of a disturbance in the way in which one’s body weight
or shape is experienced.

•

The eating disturbance is not attributable to a concurrent medical condition or not better
explained by another mental disorder. When the eating disturbance occurs in the context of
another disorder, the severity of the eating disturbance exceeds that routinely associated with
the condition or disorder and warrants additional clinical attention.

C

D

•

Specify if: In remission: After full criteria for avoidant/restrictive food intake disorder were previously
met, the criteria have not been met for a sustained period of time.
K. Edlund, 2021
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Vi skiljer mellan
• Neofobi
• Överdriven rädsla för att
prova ny mat.
• ARFID
• Extremt begränsad
kostrepertoar

K. Edlund, 2021
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Neofobiska
beteenden hos
barn
• En evolutionsbiologisk
överlevnadsmekanism.
• Hos de flesta barn.
• Starkast i 2-3-årsåldern.
• Stora individuella skillnader.
• Finns även bland vuxna.
• Samband mellan föräldrars
neofobi och acceptans av ny mat
hos deras barn.

K. Edlund, 2021
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Envishet kan löna
sig…
• Antalet tidigare exponeringar
påverkar sannolikheten att en 2åring väljer en från början ny frukt.
• Alltså:
• Presenterapresenterapresenterapr
esentera
• Men: Bland barnen med ARFID har
detta ingen påverkan…

K. Edlund, 2021
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ARFID hos vuxna
• ARFID förekommer även hos vuxna.
• Stora individuella skillnader.
• Vanligare bland män än kvinnor.
• Påverkar det vardagliga matvalet.
• Förekomsten fortfarande oklar!

K. Edlund, 2021
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Att tänka på när man
misstänker ARFID
• Känslighet födoämnen
• Ont i magen, illamående
• Mag-tarmkanalproblem
• Reflux
• Förstoppning
• Oralmotoriskt eller sensoriskt omogen (klarar
inte den konsistens som serveras
• Svårt att koordinera andning och svalg
• Antal smaklökar
• M.m.
K. Edlund, 2021
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Rekommenderad
behandling
• KBT.
• Genomförs av psykolog.
• Dietisten kan ha en viktig roll i
behandlingen.
• Läkarbedömning för att utesluta medicinska
orsaker.
• I Sverige är det ofta logopeder som
bedömer och behandlar de här barnen.

K. Edlund, 2021
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Hur jobbar man med
selektiva ätbeteenden hos
barn?
• Skapa lust och nyfikenhet!
• Gradvis närmande på barnets villkor.
• Modellinlärning
• Se föräldrar eller andra viktiga personer
äta.
• Fiffighet
• Servera ny mat tillsammans med känd,
omtyckt mat.
• Envishet
• Servera om-och-om-och-om-igen
K. Edlund, 2021
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Hur jobbar man med selektiva
ätbeteenden hos barn?
• Upptäcktsfärd
• Exponering – locka att prova.
• Lustfylld miljö
• Måltiden som trevlig, positiv social
situation
• Inget tvång
• Inga hot!
• Inga bestraffningar!
• Belöna!
• Motivationsspel
• Beröm.
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C 6år
• Gillar Starwars
• Isglass är grejen

• NEJ TACK J!

K. Edlund, 2021
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Chaining
med C

Potatismos i
skolan

Köttfärssås
”Platt köttbulle”
Kokt grillkorv
Grillad korv

Farmors potatismos

Potatis

Banan

Makaroner

Majs

Potatismos
Spagetti
Pappas köttbullar
Stekt falukorv i
bitar och i skivor

Kanelknäcke

Rågkaka

Kanelbulle

Polarkaka-vete

Donuts - rosa eller socker

Köttbullar
”Mamma Scan”

Klibbigt ris i skolan

Falukorv
i skivor- kall

Chicken nuggets från
McD eller med tjejerna
hemma

Lingongrova
Utan kanter

”Fisk” i skolan

Leverpastej
K. Edlund, 2021
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Smakäventyr…

K. Edlund, 2021
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Take-home-message
ALLA MÅSTE INTE SMAKA!

https://www.youtube.com/watch?v=EPhZoN4vaj4

K. Edlund, 2021
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Självskada

för att överleva
• Storbritannien
• Deliberate Self-Harm

• Läkemedel i självmordssyfte
• Självskada utan självmordsavsikt

• Nordamerika
• Non-Suicidal Self-Injury (NSSI)

• Ingen självmordsavsikt
• Skador som lämnar märken på huden och
kroppen (t.ex. Bränna eller skära sig)
• Ej överdos av läkemedel

• Sverige
• Bryr oss inte så mycket om avsikt i sig för
att definiera självskadebeteende
• Individen kanske inte vet
• Det kan variera
K. Edlund, 2021
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Varför självskada?
•

Negativt förstärkt funktion av beteendet

•

Slippa obehag

•

Em otionsreglerande funktion
•
•
•
•

Lugna tankar som rusar
Svåra tankar
Orostankar
Obehagliga känslor

•
•
•

Ångest
Nedstämdhet
Tomhetskänslor

•

Bli av m ed ett sinnestillstånd

•

Kom m unicera m ed andra
• Har inte ord för att beskriva för andra hur man känner sig eller hur dåligt
man mår.

•

Lugnande

•

Kick

•

Känner någonting

•

Straffa sig själv

K. Edlund, 2021
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Några snabba
• Särskilt vanligt bland kvinnor med emotionell
instabil personlighet (borderline).
• Förekommer bland män.
• Kvinnor mer benägna att söka vård.
• Det verkar som att kvinnor och män
självskadar i lika hög grad.
• Kvinnor självskadar oftare och börjar tidigare.
• Vanligast bland flickor/kvinnor, debut vid 1213 år.
• Ökar mellan 12-20 år, klingar ofta av naturligt.
• 9/10 slutar självskada i ung vuxen ålder, men
de som fortsätter har mer allvarliga beteenden
och missbruk.
K. Edlund, 2021
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Minska stigma eller romantisera?
45
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Vad är problemet?
• Smittoeffekt
• Självskada över tid ökar risken
för önskan att begå självmord
• Självskada är starkare
riskfaktor för självmord än
depression

K. Edlund, 2021
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Problem med serien?
• Handlar om en tjej som begår självmord.
• Lämnar band med olika budskap.
• Mer levande efter sin död än när hon levde.
• Mer populär än någonsin efter sin död.
• Hon pratar i serien – tanken på att din röst
fortfarande hörs kan vara väldigt lockande.
• Innehåller detaljer och är grafisk.
• Två studier (Australien) i samband med premiären
visade att antalet inläggningar för självmordsförsök
ökade.
• Smitta – kan bli en arena för att inspirera till och
sänka tröskeln till självskada.

K. Edlund, 2021

47

47

Sociala medier
• Har haft mycket bilder på självskador.
• Har också mycket bilder på självsvält
och sk. ”thinspo”.
• Bildbaserade sociala medier ökar
risken för missnöje med kroppen.
• Missnöje med kroppen är en av de
starkaste riskfaktorerna för
ätstörningar.
• Instagram – policy sedan 1-2 år tillbaka
att inte lägga upp skadliga bilder.
• Instagram – smittoeffekten har
minskat
K. Edlund, 2021
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Ett exempel
https://www.bbc.com /news/av/uk-46966009

När gjorde du din research sist?

K. Edlund, 2021
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Ett ögonblick om

SUICID

psykologiska olycksfall
• Yttersta konsekvensen av psykisk
lidande.
• Aldrig ett val – den sista och enda
lösningen.
• I Sverige
•
•

Över 1500 dödsfall 2019.
Cirka 4 personer per dag dör.

•

En tonåring I veckan.

•

Ökar m est I åldrarna 15-24 år och
bland kvinnor 25-44 år.

•

70% av dem som avlider I suicide är
m än, m en fler kvinnor genomför
sucidförsök.

50
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Vad kan du göra?
• Sätt ord på det du sett.
• Fråga om det du undrar.
• Försök att inte döma.
• Skaffa eget stöd om du behöver.
”Vi som möter dem som självskadar
måste lära oss reglera våra egna känslor. Känslor
triggar det sämsta och det bästa triggas i oss”

Hanna Sahlin, psykolog & forskare.
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VÅGA FRÅGA!
52

Nationella självskadeprojektet
https://nationellasjalvskadeprojektet.se

K. Edlund, 2021
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Idrottsmiljö &
Hälsa

K. Edlund, 2021
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Övergrepp inom idrotten
• Emotionella övergrepp
• Uppsåtligt våld
• Sexuella övergrepp
• Mobbning

22 februari 2021
https://sverigesradio.se/avsnitt/1659672

K. Edlund, 2021
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Emotionella övergrepp inom idrotten har definierats som ett
medvetet och icke-fysiskt beteende som kan vara skadligt. Dessa

DEFINITION AV
”EMOTIONAL
beteenden
utförs avABUSE”
en person inom ramen för en betydelsefull
relation. Emotionella övergrepp beskrivs i tre kategorier:

Verbala
beteenden
Förnedrande
Förödmjukande
Förolämpande
Nedlåtande

Att aktivt
ignorera en
idrottare

Fysiska
beteenden
Kasta saker av
ilska eller

T.ex. till följd av
en ”dålig”
prestation.

frustration

T .e x . S tirlin g & K e rr, 2 0 0 8
P in h e iro , P im e n ta , R e se n d e , & M a lco lm , 2 0 1 4 ;
PREL RAPPORT

E d lu n d & W in t e r 2 0 2 0

K. Edlund, 2021

T .e x . S t ir lin g & K e r r , 2 0 0 8 .

B a rth o lo m e w , N to u m a n is, & T h o g e rse n -N to u m a n is, 2 0 1 0 ;
V e rto m m e n e t al., 2 0 1 6 .
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Ett axplock ur
forskningen
•

England
• 34% av fler än 6000 barn rapporterar att de utsatts för emotionella
övergrepp från tränare (Alexander et al., 2011).

•

Nederländerna
• Ett av fem barn i åldrarna 12 år och äldre har rapporterat aggressiva
verbala beteenden i sin idrottsmiljö (Tiessen-Raaphorst et al., 2008).

•

Nederländerna och Belgien
• Prevalensstudie av mer än 4000 idrottare visade att 38% uppgav sig ha
utsatts för skrämsel, hot ”body shaming” (Lucassen et al., 2008;
Vertommen et al., 2016)

•

Minoriteter
• Mer vanligt med övergrepp gentemot HBTQI personer samt personer
med funktionsvariationer (Vertommen et al., 2016)

•

Idrottsnivå
• Mer vanligt med övergrepp på högre nivåer inom tävlingsidrott
(Stafford et al., 2016; Gervis & Dunn, 2004).

K. Edlund, 2021
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Mediarapportering

K. Edlund, 2021
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… och i Sverige?

Konståkning, mig veterligen vår enda data.
•

”Idrottsmiljö och hälsa inom svensk konståkning” (Edlund & Winter, 2020).

•

Webbaserad enkät (n=638)

•

•
•

Idrottare (10-12 y o: n=58, 13+ y o: n=166)
Vårdnadshavare (n=258)

•
•

Tränare (n:49)
Styrelsemedlemmar (förening och förbund; n=11)

•

Kombination: (n=96)

Semi-strukturerade intervjuer (n=70)
•
•

Idrottare (n=26)
Tränare (n=8)

•
•

Föräldrar (n=21
Styrelsemedlemmar (n=7)

•

Styrelsemedlemmar förbund eller nationella kansliet (n=8)

59

Idrottsmiljö och hälsa inom svensk konståkning
Några av resultaten
(Edlund & Winter, 2020)

WEBBASERAD ENKÄT

Djupintervjuer (Idrottare, 13+, n=26)

• Mobbning (Åkare 10+ år; n=224):
• Kallad elaka saker: 21% (n=47)
• Ignorerad, utfryst eller tränare skrikit åt hen: 27.7%
(n=62)
• Slagen, knuffad eller skadad: 4.9% (n=11)

• 20 av de 26 åkarna uppgav:
• Tränare har skrikit åt hen, eller sett tränare skrika på
någon annan.
• Body shaming
• Press av tränare att gå ner i vikt
• Utfrysning
• Tränare har tagit tag hårt eller dragit i håret.
• Kräkts av ångest eller rädsla
• Gråtit på toaletten
• Tränare har sparkat i sargen
• Tränare har blockerat vägen för åkare på isen.

• Sexuella övergrepp inom konståkning– senaste 3
månaderna (åkare 13+ år; n=166):
• Ja: 5.4% (n=9)
• ”Jag vet inte”: 2.4% (n=4)
• Nej: 92.2% (n=155).

K. Edlund, 2021
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Idrottsmiljö och hälsa inom svensk konståkning
Några av resultaten
(E d lu n d & W in te r, 2 0 2 0 )

• PSYKISK OHÄLSA
•

• Träningsmängd, återhämtning och tidig
specialisering
• Träningsmängd 6 dgr/v, vissa dagar
x 2.
• I genomsnitt: 7,5 timmar (124) på is
• I genomsnitt: 3.5 timmar (115) ”off-ice”
• Debut elitåkare: 5.6 år gamla
• Elitåkare: 80.4% (n=37) har 0-3
veckors ledig tid från träning och
tävling.

Depression (13+, n=166)
•
•

Elit (n=40): 12.6*
Upp till nivå A (n=106): 11.2*

•

• Tävlar ej (n=20): 8.1*
Ångest (13+, n=166)

•

• Tävlar ej (n=20): 5.9*
Stress (13+, n=166)

•
•

•
•
•

Elit (n=40): 8.4*
Upp till nivå A (n=106): 6.5*

Elit (n=40): 16.4*
Upp till nivå A (n=106): 11.8*
Tävlar ej (n=20): 8.8

•

Oro (10+, n=58)
• Elit (n=6): 23.3

•

Sömn (10+, n= 58)
• Sover gott och har god sömnhygien J.

•
•

Upp till nivå A: (n=45): 22.3
Tävlar ej: (n=7): 21.1

K. Edlund, 2021

* Klinisk nivå av symtom
Cut-off oro: 13
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Idrottsmiljö och hälsa

• Hänger ihop!
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A Stop to Non-Accidental Violence in Sport!
• IOC Consensus Statement, 2016.
All forms of harassment and abuse breach
human rights and may constitute a criminal
• UNICEF, 2010.
offence.
Therefore, there is a legal and moral duty of
care incumbent on those who organize sport, to
ensure that risks of nonaccidental violence are
identified and mitigated. Harms caused by
harassment and abuse still represent a blind
spot for many sport organizations, either
through fear of reputational damage or through
ignorance, silence and collusion.
IOC, 2016.

K. Edlund, 2021
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ÅKARNAS ”ÖNSKELISTA”

”Sluta med särbehandling, bestraffningar
och kränkningar. Börja behandla alla lika”.

Intervjuer Åkare (n=26) och frisvar

Åkare

Ta hänsyn till alla – oavsett hur
duktig man är
Prata om hur åkarna
mår
Ta bort tränare som inte är snälla
Alla vill lära sig och alla vill ha
hjälp

PREL RAPPORT
Edlund & Winter 2020

Skada inte åkare

Prata med oss istället för att
skrika.
Våga lita på tränaren
Måna om barnen

Få äta tillsammans med andra
åkare på tävlingar

Känna sig trygga
Ge konstruktiv feedback istället
för att kalla åkarna för en
”katastrof”
Gemensam
träningsplanering
Lyssna på åkarna

Kommunicera inte med elaka
kommentarer

Skapa glädje och gemenskap
Låt åkare få träna på det de
behöver

K. Edlund, 2021
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www.idrottsforskning.se
K. Edlund, 2021
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Rapporten ” Skapa

trygga idrottsmiljöer” (2021):

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nyadokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-tryggaidrottsmiljoer.pdf

K. Edlund, 2021
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Frågor och
kommentarer?
• Skriv din fråga i chatten
tillsammans med ditt namn och
var du jobbar.
• Patric fördelar ordet
• Beroende på antalet frågor, sätt på
kameran och ställ din fråga när du
får ordet av Patric.
• Kommentarer skrivs i chatten
tillsammans med namn och var du
jobbar.
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Tre viktigaste
sakerna idag?
• Vad var nytt?
• Vad tar du med dig?
• Hur kan du använda det?

K. Edlund, 2021
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Tack alla!

K. Edlund, 2021

71

71

24

