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Abstrakt 

Vid rehabilitering efter en idrottsskada kan man se dålig följsamhet av 
rehabiliteringsträningen och en av de främsta orsakerna som påverkar 
hur rehabiliteringen efterföljs och utgången av den är idrottarens 
motivation. Här kan man se hur det framförallt är en autonom 
motivation som resulterar i att rehabiliteringsträningen utförs. Syfte: 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevda motivationsfaktorer 
hos damfotbollsspelare i samband med rehabilitering efter en 
idrottsskada och i vilken utsträckning som dessa motivationsfaktorer 
sågs som autonoma. Metod: Kvalitativa intervjuer utifrån en semi-
strukturerad intervjuguide med damfotbollsspelare som genomgår en 
rehabilitering efter en idrottsskada analyserade med innehållsanalys och 
utifrån självbestämmande teorin. Resultat: Motivationsfaktorerna som 
upplevdes var motiven till varför de utförde rehabiliteringsträningen, 
sina målsättningar, ett socialt stöd samt av en extern och intern press. 
Den upplevda autonomin varierade något men överlag var det en yttre 
motivation som drev dem varpå beteendet därmed inte var helt 
självbestämt. Resultat är tänkt att ge en ökad förståelse för 
damfotbollsspelarnas motivation i samband med deras rehabilitering så 
att sjukgymnaster, tränare m.fl. som är en del i rehabiliteringsprocessen 
kan bidra till att öka den autonoma motivationen och på så sätt förbättra 
följsamheten och utgången av rehabiliteringen. 

Nyckelord: Autonomi, idrott, kvalitativ studie, motivation, 
självbestämmandeteori 
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Abstract 

When rehabilitating after a sports injury poor adherence of the 
rehabilitation program can be seen and one of the main causes that 
affects if the rehabilitation is followed and the outcome of it is the 
athlete’s motivation. Here you can see how it is primarily an 
autonomous motivation that results in a rehabilitation training that is 
performed. Aim: The aim of this study was to investigate the perceived 
motivations of female football players during rehabilitation after a 
sports injury and the extent to which these motivators were seen as 
autonomous. Method: Qualitative interviews based on a semi-
structured interview guide with female football players undergoing 
rehabilitation after a sports injury analyzed with content analysis and 
the basis of the self-determination theory. Results: The players were 
motivated by the reasons to why they performed the rehabilitation, their 
goals, social support and an external and internal pressure. The 
perceived autonomy varied somewhat but overall it was an external 
motivation that drove them whereupon behavior therefore was not 
entirely self-determined. Results are supposed to provide a better 
understanding of women's football players' motivation in relation to 
their rehabilitation so physical therapists, coaches, etc. which is part of 
the rehabilitation process can contribute to increasing the autonomous 
motivation and thus improve compliance and outcome of rehabilitation. 

Keywords: Autonomy, motivation, self-determination theory, sport, 
qualitative study 
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1. Inledning 

Idrottsskador är ett faktum som ofta förekommer för idrottande 

individer på alla nivåer (Schneider, Seither, Toenges & Schmitt 2006). 

Sett till elitfotbollsspelande män och kvinnor i Sverige så rapporterar 

drygt 75 % av dem att de skadat sig åtminstone en gång under en 

säsong (Hägglund 2007). Den höga andel elitfotbollsspelare som skadar 

sig under en säsong är också genomgående i andra länder, bland annat i 

Finland 65 % och i Storbritannien 91 % (Johnson 2008). Utifrån dessa 

resultat kan slutsatsen dras att risken att drabbas av någon form av 

skada som ett resultat utav idrottande är stor. Samtidigt finns här ett 

dilemma då fysisk aktivitet framhålls som en viktig del i ett hälsosamt 

och friskt liv, varpå sportrelaterade skador kan ses som ett problem ur 

folkhälsosynpunkt för både vuxna och barn (Dishman & Ickes 1981). 

Idrottsskador kan också ses som ett problem ur ett ekonomiskt 

perspektiv, då ökade antal skador för med sig en ökad kostnad för 

hälso- och sjukvården, en kostnad som ser ut att öka från år till år 

(Johnson 2008).  

Vid inträffande av en idrottsskada finns risken att idrottaren inte 

återvänder till sin idrott på grund av risken och rädslan för att skada sig 

igen (Kvist, Ek, Sporrstedt & Good 2005). Det som verkar karaktärisera 

de individer som inte återvänder till idrott efter en skada är att de oftast 

är unga, kvinnor och inte har någon tidigare erfarenhet av skador 

(Johnson 1997). Om idrottaren däremot väljer att fortsätta innebär detta 

inte bara ett kortare uppehåll från sitt idrottande för rehabilitering, utan 

risken blir också större för att drabbas av en skada igen (Knowles et.al. 

2006). Faktum är att en stor del av de idrottsskador som inträffar är en 

återkommande skada där en tidigare skada inträffat oftast under de två 
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senaste månaderna, vilket kan ses som ett resultat av för tidig återgång 

till spel och bristfällig rehabilitering (Hägglund 2007). Vinsterna i att 

rehabilitering sker på ett korrekt sätt finns i allt från individnivå, där 

idrottaren slipper dras med fler skador och kanske tvingas lämna 

idrotten, till på samhällsnivå genom de ovan nämnda folkhälso- och 

ekonomiperspektiven.  

När en idrottsskada väl har inträffat är det tyvärr inte alltid som 

idrottare följer den bestämda rehabiliteringsprocess som de får av 

exempelvis sin sjukgymnast. Dålig följsamhet av 

rehabiliteringsträningen eller att man helt avstår från att utföra den kan 

ses både hos dem som utför klinik- eller hembaserad sjukgymnastik 

(Bassett & Prapavessis 2007).  En av de främsta faktorerna som 

påverkar hur rehabiliteringen efterföljs och utgången av den är 

idrottarens motivation (Ryan, Heather, Deci & Williams 2008; Hagger, 

Chatzisarantis, Griffin & Thatcher 2005; Brewer et.al. 2003). 

Idrottarens motivation blir framförallt viktig i perioder av liten eller 

ingen förbättring i rehabiliteringsprocessen eftersom det utmanar 

idrottarens engagemang i att fortsätta (Mohd Nor 2001). Vid en 

idrottsskada och rehabilitering är det framförallt en autonom motivation 

där beteendet är självbestämt som resulterar i att rehabiliteringen utförs 

och efterföljs (Levy, Polman & Clough 2008; Duda, Smart, & Tappe 

1989; Dishman & Ickes 1981; Chan & Hagger 2012). Autonomi 

innebär att man agerar utifrån egna intressen och integrerade 

värderingar (Ryan & Deci 2000) samtidigt som det karaktäriseras av ett 

internt kontrollokus (Podlog & Eklund 2007). Motiven till varför man 

utför rehabiliteringen är då självbestämda och utgår ifrån individen 

själv. Här kan man se hur individer som har en hög autonom motivation 

i sitt idrottande också har det under rehabilitering vid en idrottsskada 
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(Chan, Hagger & Spray 2011). Men samtidigt som vissa individer har 

en hög autonom motivation vid skada och rehabilitering kan andra 

uppleva en press utifrån från exempelvis tränare, lagkamrater eller för 

att delta i speciella tävlingar (Podlog & Eklund 2006). Andra idrottare 

kan skapa en press på sig själva att uppfylla personliga krav på kvalitet 

och prestation (Podlog, Dimmock & Miller 2011). Tidigare studier 

visar alltså att idrottare kan uppleva olika motivationsfaktorer vid 

rehabilitering av en idrottsskada och att graden av autonomi i dem kan 

variera. 

Ett sätt att synliggöra motivationsfaktorer och dess grad av autonomi är 

att tillämpa den så kallade självbestämmande teorin. 

Självbestämmandeteorin handlar om motivation och är en 

motivationsteori som bygger på hur sociala och miljömässiga faktorer 

påverkar en persons benägenhet till autonomt och självbestämt 

beteende, välbefinnande och psykisk hälsa samt målrelaterade 

prestationer (Podlog, Dimmock & Miller 2011). 

Självbestämmandeteorin är därför ett användbart teoretiskt perspektiv 

som kan användas för att förstå och förklara upplevelserna kring att 

komma tillbaka till sin idrott efter en idrottsskada (Podlog & Eklund 

2007). Detta gör att självbestämmandeteorin kan fungera som ett 

ramverk för tränare och sjukgymnaster i deras arbete med att hjälpa 

idrottaren i rehabiliteringsprocessen tillbaka mot idrotten (Podlog & 

Eklund 2006). För att ett beteende då ska ses som självbestämt menar 

Ryan & Deci (2000) att individen behöver uppleva kompetens, 

självständighet och tillhörighet. En del i självbestämmandeteorin är det 

så kallade självbestämmandekontinuumet (Bilaga 1), vilket beskriver 

olika typer av motivation som sträcker sig från vänster till höger på 

kontinuumet efter i vilket utsträckning motivationen för ett beteende 
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utgår ifrån jaget och är självbestämt, alltså dess autonomi (Ryan & Deci 

2000).  

Då en autonom motivation är av betydelse för rehabiliteringsprocessen 

blir också ökad förståelse för vilken typ av motivation som upplevs i 

samband med rehabilitering viktigt. För med en ökad förståelse om vad 

som motiverar idrottaren i rehabiliteringsprocessen kan sjukgymnaster, 

tränare m.fl. som är en del rehabiliteringsprocessen på ett bättre sätt 

hjälpa idrottare att följa sitt rehabiliteringsprogram (Christakou & 

Lavallee 2009). 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevda motivationsfaktorer 

hos damfotbollsspelare i samband med rehabilitering efter en 

idrottsskada och i vilken utsträckning som dessa motivationsfaktorer 

sågs som autonoma. 

2.1 Frågeställningar  

– Vilka motivationsfaktorer upplever damfotbollsspelare i samband 

med rehabilitering efter en idrottsskada? 

 – Hur autonoma är de motivationsfaktorer som damfotbollsspelare 

upplever i samband med rehabilitering efter en idrottsskada? 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Studien har en kvalitativ design där intervjuer har utförts med 

damfotbollsspelare som genomgår rehabilitering efter en idrottsskada. 

Intervjuerna har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 

2), eftersom det understödjer intervjuaren i att förtydliga frågorna samt 

ställa följdfrågor på ett sätt som kan underlätta för respondenten att dela 

med sig av information (Carter, Lubinsky & Domholdt 2011).  

3.2 Datainsamling 

Respondenter blev tillfrågade att delta i studien genom kontakt via 

telefon och mail med författaren som fick kontakt med spelarna via sitt 

kontaktnät av fotbollsaktiva spelare i Blekinge och Kalmar län. De 

spelare som blev tillfrågade att delta som respondenter blev 

informerade om studiens syfte, tillvägagångssättet samt fick 

underteckna ett informerat samtycke (Bilaga 3). Inför intervjuerna 

utfördes två pilotintervjuer för att säkerställa att intervjuguiden och 

frågorna svarade upp mot syftet med studien. Detta vara också det enda 

syftet med pilotintervjuerna och de inkluderades inte i studien. Till 

intervjuerna kallades deltagarna skriftligt och muntligt. Intervjuerna 

utfördes på en för respondenten lättillgänglig och bekväm plats som 

respondent och författare kommer överens om. Intervjuerna spelades in 

för att sedan kunna transkriberas. Tiden för intervjuerna varierade 

mellan 26 och 45 minuter. 
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3.3 Respondenter 

Respondenterna valdes ut genom ett strategiskt urval där 

inklusionskriterierna var damfotbollsspelare med en idrottsskada som 

kräver mer än två veckors rehabilitering. Detta eftersom det är vid en 

skada som kräver mer än två veckors rehabilitering som motivation och 

följande av rehabiliterings- programmet blir viktigt (Striegel & 

Hedgpeth 1996). Totalt intervjuades 6 damfotbollsspelare (Tabell 1). 

Tabell 1. Beskrivning av spelarna 

Ålder Typ av skada Tid sedan skadan Tidigare skador 

23 Främre korsband, 
eventuellt menisk 

13 månader Ja 

21 Främre korsband 3 år Nej 

23 Fotled 1 månad Ja 

18 Främre korsband, 
menisk, broskskada 

2 år Ja 

20 Främre korsband 2 år Ja 

20 Främre korsband 1 år Nej 

 

3.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant varpå transkriptionerna 

analyserades enligt en innehållsanalys (Bilaga 4) där både det direkta 

och synliga innehållet så väl som det indirekta och dolda innehållet 

inkluderades. Innehållsanalysen utfördes enligt den av Graneheim & 

Lundman (2004) föreslagna metoden för innehållsanalys kvalitativ data. 

Analysen utfördes enligt följande: 
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- Transkriptionerna lästes igenom flera gånger för att bilda en 

helhetssyn. 

- Meningsbärande textsegment, d.v.s. fraser som gentemot syftet 

innehåller relevant information, plockades ut. 

- De meningsbärande textsegmenten textreducerades till 

kondenserade meningar och kodades utan att innebörden i dem 

förändrades. 

- De kodade textsegmenten delades in i kategorier.  

- Utifrån kategorierna skapades teman som både innehöll det synliga 

innehållet från transkriptionerna lika väl som underliggande 

budskap. 

Urvalet av de meningsbärande textsegmenten gjordes i enlighet med 

den av Côte, Salmela, Baria, & Russell (1993) föreslagna metod för 

manuell hantering av ostrukturerad kvalitativ data där urvalet av de 

meningsbärande textsegmenten görs direkt i en kopia av 

transkriptionen. Kategorierna och teman diskuterades sedan i 

diskussionsavsnittet mot tidigare forskning och mot 

självbestämmandeteorin utifrån självbestämmandekontinuumet då det 

visar i vilket utsträckning motivationen för ett beteende är autonomt 

(Deci & Ryan 2002).  

3.5 Trovärdighet 

För att säkerställa att transkriberingen av intervjuerna har blivit korrekt 

och för att säkerställa trovärdigheten har materialet i 

transkriberingsprocessen lyssnats och lästs igenom flera gånger. På 

detta sätt har också trovärdigheten ökat i det helhetsperspektiv som 

bildats. I denna process har det kontrolleras att inget väsentligt 

systematiskt har uteslutits eller att inget ovidkommande har inkluderats. 
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3.6 Giltighet 

Kvaliteten på den tekniska utrustningen, ljudupptagningen, säkrades 

innan intervjuerna för håller en bra standard med hög ljudkvaliteten för 

att kunna höra vad som faktiskt sägs och på så sätt öka giltigheten.  

Författaren har en bakgrund inom fotboll som aktiv spelare och har 

utbildning inom både idrottsvetenskap och mental träning. Detta bidrog 

till en förförståelse av ämnet. Giltigheten ökades också genom att 

pilotintervjuerna utförs då de bidrog till att öka författarens förmåga till 

att göra bra intervjuer samt säkerställa att alla intervjuer i studien höll 

samma kvalitet då inga eventuella nybörjarmisstag görs i de första 

intervjuerna utan då i pilotintervjuerna.  

3.7 Etiska aspekter 

Respondenterna har skriftligt fått delge sitt samtycke till medverkan i 

studien där tillvägagångssättet och deras rättigheter har framgått, bland 

annat att de har rätt att avbryta deltagandet eller hoppa över någon fråga 

om så önskas samt hur deras uppgifter kommer att hanteras. 

Respondenterna har också getts möjligheten att läsa igenom 

transkriptionen och då göra tillägg, detta var det dock ingen av 

respondenterna som önskade göra. Uppgifterna om respondenterna har 

hanterats varsamt och ingen obehörig har haft tillgång till materialet. 

Materialet har också att kodas så att det inte går att härleda det till 

någon individ eller idrottsförening. Även citaten som förekommer i 

resultatet är anonyma och går inte att härleda till någon speciell 

respondent. Respondenterna har också getts möjligheten att läsa studien 

då den är sammanställd. Studien har genomgått en rådgivande etisk 

granskning hos den lokala etikkommittén och hänsyn har tagits till 

föreslagna synpunkter på studien. 
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4. Resultat 

Fyra stycken motivationsfaktorer var utmärkande för spelarna som 

genomgick rehabiliteringsträningen. Dessa var motiven till varför de 

utförde rehabiliteringsträningen, dels av målsättningen med 

rehabiliteringsträningen, dels av det sociala stödet från personer runt 

omkring dem och dels av extern och intern press. Alla fyra 

motivationsfaktorer beskrivs nedan i resultatet.  

4.1 Motiv för att utföra rehabiliteringen 

4.1.1 Att ha möjlighet till självbestämmande 

Något som verkar vara ett viktigt motiv till att utföra 

rehabiliteringsträningen och att vilja blir frisk är att spelarna själva vill 

kunna bestämma över sina liv och inte begränsas av en skada. Även om 

de kanske inte kommer spela fotboll direkt efter rehabiliteringsfasen så 

vill de veta att de har möjligheten att kunna göra det i framtiden om de 

vill.  

”I början var det ju jätteviktigt att jag skulle kunna börja 
spela, bara ha möjligheten till att spela. Även om jag inte vill 
komma tillbaka just nu så vill jag ändå längre fram veta att 
jag kan spela fotboll, badminton, tennis. Så slipper jag tänka 
på att jag inte kan. Jag är liksom paj. Inte ha något hinder 
som säger till en att du klarar inte detta. Möjligheten, ja.” 

Och just att ha möjligheten till att kunna spela igen beskriver en av 

spelarna som något viktigt för hennes välbefinnande: 

”Jag tror att jag hade mått så himla mycket sämre om jag inte 
hade kunnat komma tillbaka någon gång. Medan jag nu vet att 
jag kan komma tillbaka någon gång om jag vill” 
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Det är inte heller bara möjligheten att kunna spela fotboll igen som då 

är viktiga för dem utan också möjligheten att göra andra aktiviteter som 

exempelvis att kunna springa en runda utan att skadan hindrar dem. Just 

möjligheten att kunna göra vad man vill och att tanken på det motiverar 

dem till att utföra sin rehabiliteringsträning. En spelare berättar hur hon 

bestämde sig för att hon verkligen ville bli frisk igen när hon skulle 

spela volleyboll med laget men inte kunde på grund av skadan. Just att 

kunna vara med och göra allt hon ville utan begränsningar var här då 

motivationen till att verkligen göra allt för att bli frisk. Här tycker några 

av spelarna som har haft knäskador att det har varit skönt att genomgå 

en operation eftersom de efter det har känt att de haft alla 

förutsättningar till att göra någonting bra utav sin rehabilitering. En 

spelare berättar hur hon då kände att hon hade saken i egna händer på 

ett helt annat sätt.  

”Det var liksom att innan har det varit uppförsbacke hela 
tiden och sen efter operationen var det ja men okej nu har jag 
alla förutsättningar till att det ska gå bra liksom. Nu är det 
nytt korsband och operationen har gått bra och ja. Då var det, 
då kändes det bara att nu ska bara jag bli i form igen. Och det 
kan jag ju ändå styra på ett helt annat sätt.”   

För en tjej som nu väntar på operation verkar situationen vara 

annorlunda än för dem som har opererats och känner att de har det i 

egna händer. För henne är ovissheten jobbig och hon känner inte att hon 

själv kan hantera eller påverka situationen. Hon beskriver hur hon 

nästan hoppas att de hittar något fel, för då kan hon göra någonting åt 

det, även om det så klart inte är bra att något är fel. Men hon hoppas då 

på att bli mer motiverad av att veta om det antingen finns något fel eller 

inte och i så fall utgå från det och kunna göra någonting åt det.  
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4.1.2 Att nå personliga mål inom fotbollen 

Ett motiv till att utföra sin rehabiliteringsträning var också att nå 

personliga mål inom fotbollen och här verkade i vissa fall de mål de 

hade som fotbollsspelare finnas kvar trots att de hade en skada och nu 

utförde rehabiliteringsträning. De pratar om att de vill komma tillbaka 

till sin topp igen för att kunna spela matcher, göra mål, spela i högre 

divisioner och utvecklas som spelare.  

”När jag var liten sa jag alltid: jag vill spela i a-laget! Och så 
vill jag visa att nu spelar jag faktiskt där. Så jag tror det kan 
vara väldigt mycket att, att jag ville komma någonstans i 
fotbollen. Att det var målet med det.” 

”Det var liksom målet, för mig själv alltså, för att jag skulle 
må bra och för att jag ville ta mig högre upp och att jag kan 
det. Det är det jag vill hålla på med liksom.” 

En tjej berättar också hur hon verkligen vill komma tillbaka till en 

speciellt viktig match, framförallt eftersom hon missade den förra året 

med på grund av en skada, eftersom att den matchen skulle kunna 

innebära ett lyft för hennes karriär som fotbollsspelare. Dessa spelare 

verkar då se skadan som en sak att övervinna på vägen mot sina större 

mål om att prestera inom fotbollen. Här pratar några spelare om att de 

bara ser skadan som ett hinder som dykt upp på vägen mot deras mål att 

spela i högre divisioner och att motivationen då är detsamma som när 

hon inte var skadad. 

”Man vill ju ändå framåt och då känner man att detta kanske 
är det nästa målet för att kunna utvecklas.” 

”Målet var fortfarande detsamma. Bara att jag hade en skada 
nu och att jag var tvungen att ta mig igen några månader och 
några delmål. Att nu ska knät bli bra nu ska jag träna upp 
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mig, nu ska jag spela igen. Jag tror det var samma mål bara 
en lite trasslig stig.”  

4.1.3 Kärleken till fotbollen som idrott och livsstil 

Alla spelare pratade om en kärlek till fotbollen både som idrott och allt 

som den förde med sig runt omkring i den livsstilen som det innebar för 

dem att vara fotbollsspelare. Det spontana svaret på varför de ville nå 

sina mål var då allt som oftast för att de älskade fotbollen.  

”Det var inte att jag skulle kunna gå igen, utan det var att jag 
skulle kunna spela fotboll igen liksom.”  

”Att det är så roligt. Det är så roligt att vinna en match. 
Liksom att få göra ett mål eller bara liksom att man sitter där 
16 spelare i bussen, samma kläder och sen att man går ut som 
ett lag. Det är en sådan teamkänsla!” 

Alla spelarna har spelat fotboll sedan de var barn och de pratar om hur 

fotbollen alltid har varit en väldigt stor del av deras liv som de har 

älskat. Det har inneburit en livsstil där mycket i livet har kretat runt 

fotbollen vilket har varit en självklarhet för dem. Just detta gör det 

viktigt för dem att kunna spela igen, att fotbollen på ett sätt har varit en 

identitet för dem och att det har varit som en livsstil för dem. 

”Alltså jag älskar ju fotboll! Då skulle jag inte kunna tänka 
mig ett liv utan fotbollen, faktiskt. Så att det var nog det att jag 
inte kunde tänka mig ett liv utan fotbollen som fick mig att 
fortsätta kämpa.” 

”För att jag brann så mycket för fotbollen. Det var mitt liv 
ända sedan jag vart liten så här, kompisar vi har åkt ner till 
fotbollsplan och spelat fotboll på vardagarna så här efter 
skolan. Så jag var alltid först på träningarna och sist hem. För 
att jag tyckte att det var så roligt så jag ville verkligen komma 
tillbaka.” 

 



 

 

 

19 
 

 

4.1.4 Tillhörighet och gemenskap i laget 

Något som också verkar vara en stor motivationsfaktor är laget och att 

de vill komma tillbaka för att få vara en del av den gemenskapen. Här 

var det sociala mycket viktigt och många av spelarna kunde gå till 

träningarna bara för att träffa laget samtidigt eftersom de hade många 

av sina kompisar där.  

”Det var verkligen som en liten familj. Så det var lite svårt att 
bara sluta med det där och komma in på annat. Det var min 
drivkraft, jag ville komma tillbaka för lagets skull.  Vara med i 
den gemenskapen och vara delaktig i allt de gjorde.” 

Här fanns i vissa fall en rädsla i att kanske förlora sina vänner om man 

inte kunde vara med i laget och spela fotboll. Men att gå till 

fotbollsplanen för att få vara en del i gemenskapen var inte en 

självklarhet för alla. Vissa tyckte att det var motiverande att se sitt lag 

träna och att få vara en del i det trots att man körde 

rehabiliteringsträning medan andra tyckte att det var otroligt jobbigt att 

vara på fotbollsplanen och se sitt lag eftersom man inte fullt ut var en 

del i lagets gemenskap eftersom man var skadad. För de som gärna 

utförde sin rehabiliteringsträning på fotbollsplanen var detta ett sätt att 

visualisera sina mål och gjorde att de kämpade ännu hårdare för att nå 

dit och kunna vara med ute på planen.  

”Och sen så när jag äntligen kunde börja rehab-träna med 
fotbollen så kände jag att när jag stod där och tränade de här 
tråkiga övningarna för att bli starkare i knäet och såg när de 
gjorde sina träningar så var det att; ja men snart är jag också 
med och tränar med dem. Om jag fortsätter med det här så 
kommer jag också vara en av dem snart. Så det var verkligen 
så här motiverande och inspirerande att få träna och kolla 
över när mitt lag tränade.” 
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De som däremot tyckte det var jobbigt kände sig inte som en del i 

gemenskapen eftersom de ändå körde sin rehabiliteringsträning vid 

sidan av eller inne i ett gym samtidigt som man såg vad man gick miste 

om som skadad vilket gjorde det väldigt jobbigt att vistas vid 

fotbollsplanen.  

”Men det blir så jobbigt liksom när man inte kan vara med 
och jag kände det att man träffade dem knappt ändå för jag 
var på gymmet och de var ute.”  

En tjej beskriver hur hon har delade känslor inför att befinna sig på 

fotbollsplanen då hon dels känner sig lite utanför, men ändå vill vara 

där för att hon är rädd att tappa kontakten ännu mer samtidigt som laget 

ger henne motivation. Andra menade här att de aldrig skulle gå till en 

träning om de inte kunde vara med fullt ut med laget i alla deras 

övningar. En spelare ansåg här att det hade varit enklare att utföra sin 

rehabiliteringsträning på fotbollsträningarna om det hade funnits en 

tränare som bara ägnade tid åt de skadade spelarna och deras behov. För 

nu när hon var på träningarna så kände hon inte att tränaren pratade till 

henne och henens behov utan bara till de friska spelarna vilket gjorde 

att hon inte kände en tillhörighet och gemenskap med de övriga i laget.  

”Ja om jag hade haft någon form av rehabtränare där. Som 
bara ägnade tid åt de skadade. För man behöver det, man 
behöver den mentala styrkan att det finna någon där för en 
annan. För när han pratar, när tränaren pratar till laget så 
pratar han inte till mig. Han pratar liksom inte till det jag 
behöver. Så just nu i början så tror jag att man behöver det.”  

Att man inte känner gemenskap och tillhörighet verkar också vara 

problemet med att utföra rehabiliteringsträningen hemma. Vissa spelare 

har försökt att utföra sin rehabiliteringsträning hemma och då själva 

köpt in en del redskap. Men enligt många av dem är det ensamt och 
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omotiverade att träna så. En spelare poängterar då hur viktigt det är med 

en stark motivation och en klar målsättning för att man ska orka med att 

utföra rehabiliteringsträning hemma. Sett till miljön har många menat 

att det är enklare att gå till ett vanligt gym och utföra sin 

rehabiliteringsträning eftersom de då kan träna tillsammans med sina 

andra vänner och få känna en tillhörighet och gemenskap där. Men 

samtidigt påpekar vissa spelare att även det kan vara svårt eftersom det 

inte alltid finns alla maskiner som krävs för övningarna finns där.  

4.2 Målsättningen för rehabiliteringen 

4.2.1 Delmål  

Något som var viktigt för spelarna var att ha en målsättning att jobba 

mot för att kunna motivera sig till att utföra rehabiliteringsträningen och 

en viktig del i det var att sätta upp delmål på vägen mot sitt mål. För var 

det något som alla var överens om så var det att det var mycket enklare 

att motivera sig och utföra sin rehabiliteringsträning när man kände att 

det gick framåt. Och här blev delmål något viktigt för att kunna se att 

det gick framåt, även om det bara var små framsteg. För när det stora 

målet ibland kunde kännas långt borta var det bra att hitta något litet att 

fokusera på och att då klara av de små målen kunde stärka dem och 

motivera till att även klara av de stora målen. 

”Så de här målen då, de var en morot för sig själv och nu har 
du fixat detta, nu kan du fixa det andra också.”  

I deras träning tyckte några av spelarna att det då på ett sätt kunde vara 

bra att man körde samma övningar på samma maskiner hela tiden, även 

om det blev tråkigt i längden, för att de då kunde se när de förbättrades.  
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”Men sen var det samtidigt lite roligt på maskinerna för du 
märkte ju när du fick höja. Shit idag tar jag 5 kilo mer, det är 
häftigt. Typ sådana här saker. Så det var ju väldigt viktigt att 
man fick se det.”  

”Man peppade sig själv och hittade små delmål. Det var 
samma övningar hela tiden på det här testet men då såg man 
ju att det gav liksom resultat.”  

För det var annars en av de största anledningarna till att de tappade sin 

motivation, just att samma övningar utfördes under så lång tid. För en 

spelare blev det också ett sätt att sätta upp delmål då hon utförde sin 

rehabiliteringsträning med sitt lag och kunde då lättare motivera sig då 

hon efter hand har kunnat börja vara med och köra styrka och löpningar 

med laget som en del av sin rehabiliteringsträning.  

”Då blev det väl lättare att göra rehab grejer och sådant 
också för man strävade hela tiden för att vara med ytterligare 
på en övning. Precis hela tiden. Man fick hitta så där 
smågrejer som man ville nå till.” 

4.2.2 Tidsbestämda mål 

Många av spelarna beskriver hur det är lättare att motivera sig till att 

utföra rehabiliteringsträningen när man känner att det går framåt och 

man börjar närma sig sitt mål. 

”För då visste man att nu kommer jag komma tillbaka inom 6, 
jag kanske kommer tillbaka om 6 månader /…/ Och då var jag 
så här: shit jag måste träna varje dag! Och så gjorde jag det 
och kom ganska långt. Så det är nog lättare när man ser målet 
ganska nära. Och svårare när det är ganska långt ifrån. 

Men de verkar också tycka att det är enklare att motivera sig om man 

har en tidsaspekt på när man kommer nå sitt mål. Bland annat så tyckte 

en spelare att det var lättare att motivera sig i sin rehabiliteringsträning 

inför en operation eftersom hon då hade ett datum att sträva mot. En 
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annan tjej beskriver hur hon hade sitt mål att kunna vara frisk från sin 

knäskada igen efter 9 månader och det var bara det som gällde. En tjej 

som nu har rehabiliteringstränat i två år tror att det var bra att hon från 

början fick höra att det skulle ta runt ett år att bli frisk. Då kände hon att 

det var värt att jobba för och lättare att motivera sig än om hon fått höra 

två år direkt då hon förmodligen hade gett upp. Och just att 

rehabiliteringen tar längre tid än man tänkt sig och att målet då känns 

långt borta verkar var något som flera upplever minskar deras 

motivation.  

”Bara att ta sig ut när det kändes så långt ifrån liksom. Då 
var det att, ja vad är detta för mening.” 

Men även om spelarna i de flesta fall tycker att det är enklare att 

motivera sig när man är nära målet upplevde ändå någon spelare att det 

ibland kunde bli att hon slappnade av när hon kände att hon närmade 

sig ett mål och kände att det borde räcka så här.  

4.2.3 Realistiska mål  

Sett till de målsättningar som spelarna har satt upp så har den hos den 

hon många förändrats över tid. I början har de allra flesta haft 

målsättningar om att kunna spela fotboll och prestera igen. Men efter ett 

tag har några av dem som varit skadade länge börjat sänka sina 

målsättningar. Då har målsättningar som att må bra, att komma igång 

med träning, ha normal funktion i knät och att kunna vara med i lagets 

gemenskap blivit allt viktigare. Att kunna spela fotboll igen och att 

sträva uppåt i divisionerna har då för vissa av spelarna inte varit lika 

viktigt längre.  

”Och sen så med tiden blev det att jag kanske förstår att jag 
inte kan komma tillbaka till den toppen jag var på. Men jag 
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vill ändå kunna spela, vara med på något sätt. /…/ Först satte 
jag upp det stora målet att jag skulle komma tillbaka till 
fotbollen då igen. Och sen så liksom små mål att ja, men jag 
får inte ha för höga krav på mig när jag kommer tillbaka, det 
får gå dåligt och sådant, bara du får vara med och spela.” 

Att man sänkt målen har i vissa fall berott på att man insett att man 

kanske kommer återfå samma funktion som innan skadan och då 

anpassat målsättningen efter ens förutsättningar men vissa har också 

känt att det inte är värt risken att skada sig igen. De har alltså satt och 

fått anpassat mål utefter vad som har varit realistiskt utefter deras 

förutsättningar. 

Här beskriver några av spelarna hur svår det är att sätta upp realistiska 

mål när man inte vet vad man kan förvänta sig. Några pratar här om hur 

svårt det är att sätta mål och motivera sig när det är ovisst om typen av 

skada, hur allvarlig den är och om man kommer att behöva opereras. 

Man vet då inte vet vad man kan förvänta sig och vad som är realistiska 

mål att sätta upp. En spelare berättar hur hon har tränat på fastän det har 

gjort ont eftersom läkarna har sagt att det är en viss skada och hon har 

satt upp sina mål efter det, men nu när det börjat utredas på nytt och är 

osäkert om typen och graden av skada är jättesvårt att motivera sig till 

att rehabiliteringsträna eftersom hon inte vet vad hon kan förvänta sig. 

Ytterligare en tjej beskriver samma problem med att motivera sig och 

sätta upp mål då hon nu inte vet vad hon tränar för då graden av skadan 

fortfarande inte är fastställd. Men de är alla överens om att det är 

enklare att motivera sig till att utföra träningen om man har ett mål att 

sträva mot även om det kan vara svårt att sätta upp ett realistiskt mål 

när det är ovisst kring skadan. 
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4.3 Socialt stöd i rehabiliteringen 

För alla spelare så har familj och vänner hela tiden varit ett stort stöd i 

deras rehabiliteringsträning och att de visade att de brydde sig, stöttade 

och hejade på i rehabiliteringsprocessen gav motivation för att orka 

med rehabiliteringsträningen. Från familj och vänner har de flesta aldrig 

upplevt någon press utan bara stöd. Visst att de har velat att de ska 

uppnå sina mål, men inte för deras skull utan för spelarens egen skull.  

”De vill ju mitt bästa så vill jag nå dit så är det klart att de vill 
att jag skulle nå dit. Men det var aldrig så där att de; kom igen 
nu, vi vill att du ska spela fotboll eller så. Det kände jag 
aldrig. Utan det var mer att det var så att jag ville det.” 

”Det är ju det som ändå får en att fortsätta. Visst man har ju 
mål själv, men det gör det ju enklare när man har många runt 
sig.”  

Detta har varit skönt och många beskriver hur viktigt det är med 

personer som stöttar upp runt omkring en, speciellt när det går tungt och 

blir motgångar i rehabiliteringsträningen. Många pratar nämligen om att 

man börjar ifrågasätta sig själv som person och vad man klarar av när 

det blir motgångar i rehabiliteringsträningen och att stödet från personer 

runt omkring då blir extra viktigt. En spelare berättar också hur hon 

hade en kompis som skadat sig samtidigt som henne och att hon var 

hennes motivation igenom hela rehabiliteringsprocessen. Att 

träningskompisen blev då ett stort stöd och nästan den främsta 

anledningen till att hon gick till gymmet varje vecka eftersom de 

träffades där och tränade ihop. 

”Man behöver det sociala runt omkring, någon som står och 
peppar på en liksom. De dagarna det var tungt att gå till 
gymmet så var de där och nej kom igen du ska fixa detta!”  
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För många har också stödet från laget varit en viktig del av deras 

rehabiliteringsträning och att de har pushat på, stöttat och brytt sig har 

gett motivation för att fortsätta rehabiliteringsträna. En spelare 

beskriver hur laget betytt mycket eftersom de fått henne att känna sig 

behövd och värdefull som en del i laget vilket har gett henne motivation 

och vilja till att komma tillbaka. 

”Det kändes verkligen skönt för mig att känna att de 
fortfarande brydde sig så och ville att jag skulle komma 
tillbaka. Alla saker de sa gav mig mer motivation till att 
komma tillbaka, än om jag bara skulle träna och ingen skulle 
bry sig eller fråga hur det gick eller så där.” 

När det gäller tränarna så har stödet därifrån varierat. Men de som har 

haft ett stöd från sina tränare har upplevt det som väldigt skönt. De har 

då frågat hur det går för dem och hur de mår, inte bara på 

fotbollsträningarna utan även utanför fotbollen vilket har varit väldigt 

uppskattat av de som har fått det stödet. En av spelarna beskriver hur 

hennes tränare själv tog kontakt med hennes sjukgymnast, var med på 

ett träningspass hos sjukgymnasten och var på så sätt engagerad och 

stöttande i hela rehabiliteringsprocessen. Sett till deras sjukgymnaster 

så har de allra flesta upplevt kontakten där emellan som väldigt bra då 

sjukgymnasterna ofta har förklarat meningen med övningarna, anpassat 

dem efter deras förmåga och stöttat i både med och motgång. 

4.4 Press under rehabiliteringen 

4.4.1 Extern press 

Men samtidigt som spelarna upplever stöd från omgivningen i många 

situationer så finns det gånger då de upplever en press. Och hur pressen 

upplevs är olika då den ibland kan ge motivation men ibland också 

minska motivationen. Att alla runt omkring spelaren försöker vara 
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stöttande och visa att de bryr sig genom att fråga hur de mår och hur det 

går med rehabiliteringsträningen kan skapa en yttre påfrestning som 

sänker motivationen även om intentionerna egentligen är goda. Även 

om de menar väl och spelarna oftast uppskattar deras stöd så kan det vid 

vissa tillfällen uppfattas som påfrestande av spelarna eftersom det 

påminner dem om deras skada.  

”Det var roligt att de frågade för att det visar ju att de bryr 
sig. Men det var fortfarande inte roligt att höra det för man 
ville komma tillbaka och visste att man inte kunde liksom.” 

”Man känner ju att man har ju stor press ändå även om alla 
säger ta det lugnt så har man ju ändå en press.” 

De berättar här hur de ibland upplever det som jobbigt att hela tiden 

behöva svara nej på frågan om de snart är klara med sin 

rehabiliteringsträning. Vissa av spelarna har också upplevt en extern 

press genom den rädslan som finns i att förlora sina vänner om de inte 

kan vara med i laget och spela fotboll igen. Några av spelarna har 

ibland också upplevt en press i att snabbt komma tillbaka till fotbollen 

och att snabbt vara tillbaka på deras tidigare prestationsnivå. Bland 

annat skapas det en press på att komma tillbaka snabbt eftersom man är 

rädd för att förlora sin plats i laget. En av spelarna berättar hur hon 

kände då en annan spelare fick hoppa in på hennes plats: 

”Då blir man ju på ett sätt att man känner att går det bra för 
henne då kanske man inte har sin plats längre för att man är 
skadad. Då blir man ju liksom, som den tävlingsmänniska som 
man är, jag ska komma tillbaka och något annat får bara inte 
finnas.” 

Pressen på att komma tillbaka snabbt har någon spelare också upplevt 

från sin tränare och detta menar hon är den största orsaken till att hon 



 

 

 

28 
 

 

idag har tappat glöden för fotbollen och inte längre har som mål att 

komma tillbaka till fotbollen igen.  

”Hon ställde liksom väldigt höga krav på en att man skulle 
komma tillbaka snabbt. Så då kände man lite så där, jag 
kommer ju inte komma tillbaka snabbt så fråga mig inte 
liksom.”  

”Om hon frågade när man kommer tillbaka och man säger 
nej, då blir det liksom.. Då blir hon lite sur liksom /.../ Så det 
var lite tråkigt för jag ville bara gå dit för att träffa laget 
liksom. Inte för att höra att hon var besviken för att man inte 
hade kommit tillbaka.”  

Vissa spelare har också upplevt en press från sin sjukgymnast då de i 

vissa fall har velat att de ska lägga av med fotbollen och det blir en 

krock mellan deras egna mål och sjukgymnastens åsikt. Här beskriver 

dock en tjej hur detta bara har motiverat henne ännu mer och hur hon 

har tänkt att hon ska bevisa sjukgymnasten fel.  

”En sådan som säger till en; lägg av! Då tänker man mer 
bara; ja jag ska visa dig liksom! Du ska få läsa om mig i 
tidningarna sen! Så det är väl det man känner, man blir mer 
peppad på att bevisa dem fel.” 

En tjej har också upplevt detta som jobbigt då det har blivit en konflikt 

mellan vad sjukgymnasten och tränaren ansåg vara rätt angående om 

hon skulle fortsätta eller inte. För hennes del fick hon då ta en roll som 

medlare där emellan vilket hon upplevt som jobbigt och pressande. I ett 

fall beskriver en av spelarna också hur sjukgymnasten kunde bli 

besviken och negativ om hon inte gjorde framsteg i sin 

rehabiliteringsprocess. Detta gjorde att hon knappt ville gå dit, men 

samtidigt blev det en motivationsfaktor i att hon inte ville göra sin 

sjukgymnast besviken och därför utförde sin rehabiliteringsträning.  
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”Det kan också ha varit en motivationsfaktor också. Att nu ska 
jag till honom på tisdag till sjukgymnasten och då måste jag 
träna innan det så han ser att jag har tränat.”   

En annan tjej beskriver också hur hon motiverades av sjukgymnasten 

och då eftersom hon hade en bokad timme med sin sjukgymnast varje 

vecka och att man då inte ville svika sjukgymnasten eftersom hon var 

där bara för henne. Några av spelarna kunde också känna en press från 

omgivningen i att ta det lugnt och inte stressa i sin rehabilitering. De 

kände själva att de kunde mer än vad de fick och villa framåt så snabbt 

som möjligt men bromsades alltid av sjukgymnast, tränare, laget och 

familjen vilket de upplevde som jobbigt. Men samtidigt är de 

tacksamma för alla gånger de blivit stoppade eftersom de i efterhand 

alltid insett att de haft för bråttom många gånger. 

Den externa pressen verkar också komma från laget där även om laget i 

sig inte sätter upp några krav på spelaren så känner spelaren ett ansvar 

inför sitt lag. Några av spelarna upplever till exempel en press eftersom 

de har haft en nyckelroll i laget och därför känner ett ansvar gentemot 

sina lagkompisar i att komma tillbaka snabbt, även om lagkompisarna 

inte kräver det av dem.  

”Jag tror att jag var en väldigt viktig del i laget. Jag hade 
varit kapten i flera år och sådär. Så jag ville fortfarande visa 
att jag var den som kunde vara med och pusha och stötta. Och 
liksom alla i laget betyder ju väldigt mycket för de andra. Och 
man vill ju bidra på sitt sätt. Så även om jag inte kunde vara 
med och bidra på plan just då, så ville jag ändå finnas där och 
stötta, pusha och träna ändå.” 

En annan tjej beskriver här hur hon var den som spred glädje i laget och 

kände där ett ansvar i att fortsätta göra det även om hon var skadad. De 

tycker också att det då blir viktigt att man tar ett ansvar och är på 
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träningarna och visar upp att man vill tillbaka och att tränar hårt för det 

vilket då bidrar till att öka moralen i laget.  

”Ja men man känner liksom att man har ett ansvar så där att 
ta genom att komma tillbaka. I alla fall försöka att komma 
tillbaka och inte bara ge upp.”  

Samtidigt kan några av dem känna ett ansvar i att visa att det går att 

komma tillbaka efter en skada och på så sätt vara en förebild för andra i 

laget som skadar sig. En tjej berättar hur två andra blev skadade strax 

efter henne och då sökte sig till henne för att stöd och motivation varpå 

hon kände ett ansvar gentemot dem i att vara en förebild och visa att det 

går att bli frisk.  

”Och då kände jag liksom att de också behövde få lite 
motivation. Så för mig var det viktigt att fortsätta med 
rehabiliteringen för att visa dem att det gick att komma 
tillbaka.” 

Några av spelarna pratar just om hur viktigt det är med förebilder och 

hur bevis på att andra har klarat det innan ger motivation. Även om man 

själv har varit skadad innan och tagit sig tillbaka så verkade det vara en 

motivationsfaktor eftersom man visste att det gick. Tvärt om kunde 

också exempel på när det inte gått så bra göra att man fick minskad 

motivation till att utföra sin egen rehabiliteringsträning. En tjej berättar 

här hur hon sett en av a-lagets spelare få samma skada som henne och 

hur hon inte kunde komma tillbaka till samma nivå vilket var jobbigt 

för henne att se då hon just skulle börja med sin rehabilitering. 

4.4.2 Intern press  

I många fall vill spelarna själva så mycket att det kan leda till att de 

skapar en press på sig själva. De vill nå sina mål, de vill vara en god 
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förebild, de vill kunna prestera om de kommer tillbaka m.m. vilket gör 

att vissa av dem sätter en press på sig själva som de upplever som 

jobbig. Många av spelarna verkar också uppleva en inre press när det 

kommer till att utföra rehabiliteringsträningen.  De beskriver här hur de 

gör träningen för att de vet att de måste göra den och inte för att de 

själva vill vilket i sin tur gör det svårare att motivera sig. Detta eftersom 

att det inte är roligt att träna när man känner att man måste det, utan att 

det är roligare att träna när man känner att man är sugen på det. 

”Jag vet ju att jag måste gå igenom det här för att kunna 
springa liksom. Eller för att kunna må bra i knäet och benet 
liksom. Men ja. Det blir ju bara ett måste och då får man göra 
det liksom.” 

”Men så vet man ju att det är någonting som jag behöver 
göra. Men det blir ju mer som ett måste liksom än något som 
jag tycker är kul, och då blir det ju inte så lätt att motivera sig 
liksom.” 

Några beskriver hur det är svårt att motivera sig till att göra träningen 

när man vet att det är tråkiga övningar som kanske gör ont, men att de 

samtidigt vet att de mår bättre efteråt och därför utför den ändå. Flera 

av spelarna menar också att de tappar motivationen då det blir rutin och 

ett måste då de gör samma övningar varje dag under så lång tid. En tjej 

beskriver här hur det då kan vara lätt att hon glömmer bort sitt mål och 

att kämpa för det ju längre tiden går och att det blir mer av ett måste.  

”Alla veckor ser likadana ut med samma övningar hela tiden 
och så att vissa gånger kände jag att ja men nu gör jag det här 
för att jag måste och sen ska jag gå och göra någonting annat, 
jag vill bara få det här gjort. Men i början var det nu ska jag 
kämpa för att komma tillbaka till fotbollen nu ska jag göra 
mitt bästa från början. Så att ju mer tiden gick, ju mer gör jag 
det bara för att jag måste.” 
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Känslan av att rehabiliteringsträningen blir ett måste upplevs även av de 

som säger sig ha kunnat påverka sin träning genom att ha en dialog med 

sin sjukgymnast och att träningen har anpassats efter deras förmåga. 

Känslan av att rehabiliteringsträningen är ett måste verkar vara extra 

påtagligt när miljön som rehabiliteringsträningen utförs i inte var 

stimulerande. Flera av spelarna beskrev bland annat sjukgymnastikens 

lokaler som tråkiga, instängda och mörka samtidigt som det var svårt att 

ta sig dit när man var skadad vilket gjorde det svårare att motivera sig 

till att ta sig dit och utföra rehabiliteringsträningen vilket ytterligare 

bidrog till känslan av att träningen var ett måste. 

Samtidigt verkar det också finnas en press i att hålla sin motiverad och 

fortsätta med sin träning hela tiden. En tjej beskriver hur lätt det var att 

hamna i en negativ spiral när man tappade motivationen och tränade 

dåligt varpå det bara blev ännu svårare sen när man väl tog tag i 

träningen igen då man märkte att man gått bakåt och sedan fick ännu 

svårare med träningen och motivationen. Hon poängterade då hur 

viktigt det var att jobba mentalt för att hela tiden hålla sig motiverad så 

att spiralen inte gick neråt utan istället uppåt. För som alla var överens 

om så var det enklare att motivera sig när det gick bra och framåt i 

rehabiliteringsträningen men samtidigt var det en press i att hela tiden 

få det till att gå framåt. 

”Då känns det som att målet med att komma tillbaka till 
fotbollen är väldigt jobbig och lång. Och då kanske man inte 
är lika motiverad och går lika ofta till gymmet och då 
försämras det ännu mer. Och då måste man ta sig upp igen 
och då blir det dubbelt så jobbigt. Så att det kan gå väldigt 
långt ner, men det gäller ju att man ska hålla sig där upp 
liksom.” 
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Spelarna motiverades i sin rehabiliteringsträning av motiven till varför 

de utförde rehabiliteringsträningen, målsättningen med 

rehabiliteringsträningen, det sociala stödet från personer runt omkring 

dem samt av en extern och intern press. De motiv som de angav för att 

utföra sin rehabiliteringsträning fungerade som en motivationsfaktor 

och de motiv som de angav var att ha möjlighet till självbestämmande, 

att nå personliga mål inom fotbollen, en kärlek till fotbollen som idrott 

och den livsstilen som det innebär samt tillhörigheten och gemenskapen 

i laget. Sett till målsättningarna de hade så verkade de ha fungerat som 

en motivationsfaktor i sig och de nämnde här hur delmål, realistiska 

mål och tidsbestämda mål kunde göra det lättare att motivera sig. De 

sociala stöd de har fått från familj, vänner, tränare, lag, sjukgymnast 

med flera har också varit en motivationsfaktor som framförallt har varit 

viktig när de har stött på motgångar i sin rehabilitering. Men även om 

de flesta bara har upplevt ett stöd från sin omgivning har även vissa 

upplevt en press från omgivningen som då ibland kan ta bort 

motivationen helt men ibland också fungera som en motivationsfaktor. 

Denna externa press har då ibland uppkommit av att exempelvis tränare 

har pressat dem till att komma tillbaka snabbt men också uppkommit 

från att de själva känt ett ansvar inför sitt lag. De har i vissa fall också 

upplevt en inre press i att de känner att de måste hålla sig motiverade 

hela tiden och att de måste utföra sin rehabiliteringsträning. Här 

beskriver de hur den inre pressen kan dra ner motivationen, men 

samtidigt blir det en motivationsfaktor till att ändå utföra 

rehabiliteringsträningen. Sammanfattar vi dessa motivationsfaktorer 

kan vi se hur både interna faktorer (så som motiv, mål och inre press) 
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och externa faktorer (så som socialt stöd och extern press) påverkar 

spelarnas motivation.  

5. Diskussion 

5.1 Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevda motivationsfaktorer 

hos damfotbollsspelare i samband med rehabilitering efter en 

idrottsskada och i vilken utsträckning som dessa motivationsfaktorer 

kan ses som autonoma. Resultatet visade här på att 

motivationsfaktorerna som spelarna upplevde var motiven till varför de 

utförde rehabiliteringsträningen, målsättningen med 

rehabiliteringsträningen, det sociala stödet från personer runt omkring 

dem samt av en extern och intern press. Sett till de motiv spelarna har 

för att utföra sin rehabiliteringsträning så stämmer dessa väl överens 

med de motiv för att återvända till sin idrott som Podlog & Eklund 

(2006) fann i sin studie. Även de beskriver motiv som att nå personliga 

mål, en kärlek till sin idrott, att behålla sin idrottsidentitet och 

gemenskap med laget men också att bibehålla sin fysik som ett motiv. 

Det motiv som inte fanns med i deras studie var det att spelarna ville ha 

möjlighet till självbestämmande över sina liv och sin tillvaro. Men detta 

motiv stämmer bra in i Ryan & Deci (2000) självbestämmandeteori och 

att varje individ strävar mot att vara självbestämmande och uppleva en 

kontroll över sina egna liv. En spelare pratar här om att hon hade mått 

så mycket sämre om hon inte hade haft möjligheten att kanske kunna 

komma tillbaka till fotbollen någon gång. Detta visar också på hur 

viktigt självbestämmandet är för det personliga välbefinnandet vilket 

också är helt i linje med Ryan & Deci (2000) självbestämmandeteori. 
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En av grundpelarna som utgör graden till vilket ett beteende är 

självbestämt i självbestämmandeteorin är, tillsammans med kompetens 

och självständighet, just tillhörighet vilket också var ett av de kanske 

viktigaste motiven till varför man ville utföra sin rehabiliteringsträning. 

För så gott som alla spelare pratade någon gång om hur viktigt laget var 

för dem och hur gärna de ville vara en del av den gemenskapen som 

fanns där och få känna tillhörighet. Och om de inte kunde känna den 

tillhörigheten med laget eftersom de var skadade och inte kunde vara 

med på planen så var det många som istället sökte sig till gym eller 

andra miljöer där de kunde känna en tillhörighet med andra grupper. 

Det faktum att många av spelarna kände sig ensamma i sin 

rehabiliteringsprocess och då inte upplevde en tillhörighet till laget fullt 

ut är något som också Podlog, Dimmock & Miller (2011) funnit i sin 

studie. De menar här att spelare som genomgår rehabilitering efter en 

idrottsskada kan känna sig isolerade från laget, lagkompisarna och 

ledarna och att känna tillhörighet och att vara en del av ett lag kan vara 

fördelaktigt för rehabiliteringsprocessen. Framförallt för spelare som 

identifierar sig starkt med sin idrott.  

Att man inte känner tillhörighet eller att man gärna vill känna 

tillhörighet är kanske då det som avgör om spelarna trivs med att utför 

sin rehabiliteringsträning på fotbollsplanen eller inte. Podlog & Eklund 

(2006) menar nämligen att framgången för en idrottares återgång till 

idrott kan vara relaterat till i vilken utsträckning som den miljön runt 

omkring dem uppfyller deras psykologiska behov med kompetens, 

självständighet och tillhörighet vilket är grunderna i ett självbestämt 

beteende. Hos de spelare som då gärna vill utföra sin 

rehabiliteringsträning med laget och i samband med den ordinarie 

fotbollsträningen kanske detta är ett sätt för dem att utföra sin 



 

 

 

36 
 

 

rehabiliteringsträning i en miljö som fyller deras behov av tillhörighet. 

Och tvärt om för de spelare som helst undviker fotbollsplanen så kanske 

detta är ett resultat av att de inte känner full tillhörighet till laget då de 

är skadade. På samma sätt kanske det blir med deras behov av en miljö 

som stimulerar deras känsla av självständighet där fotbollsplanen kan 

ge blandade känslor då vissa upplever ett självbestämmande i att 

befinna sig där då det innan deras skada var en miljö som var självvald 

medan andra kanske inte upplever självbestämmande där eftersom de 

själva inte har valt sin skada och därmed själva inte valt att inte kunna 

delta. Samma resonemang kanske kan förklara varför vissa föredrar att 

träna på gymmet i stället för i sjukgymnastikens lokaler. Gymmet och 

miljön där kanske då bidrar till en ökad känsla av kompetens, 

självständighet och tillhörighet (Podlog & Eklund 2006) eftersom det är 

en miljö som de själva hade kunnat välja att gå till även om de inte var 

skadade. Sjukgymnastikens lokaler tvärt emot kan leda till en känsla av 

minskat självbestämmande och på så sätt inte en inre motivation till att 

utföra träningen då det inte är en miljö de annars själva hade valt att 

vistas i. I vilket fall blir hur spelarna upplever de miljöerna som de utför 

sin rehabiliteringsträning viktigt eftersom en miljö som stimulerar 

känslan av kompetens, självständighet och tillhörighet bidrar till en 

ökad autonomi och en inre motivation (Podlog & Eklund 2007) 

Spelarna pratade också om målsättning som en viktig del i deras 

rehabiliteringsträning där målsättningen i sig verkade fungera som en 

motivationsfaktor oavsett vad målen innehöll. Detta resonemang stödjs 

av Christakou & Lavallee (2009) som menar att målsättning fungerar 

som en motivationsfaktor eftersom det ökar ansträngningen i strävan att 

nå målet, det ökar fokus och riktning av uppmärksamheten och det ökar 

idrottarens uthållighet varpå det blir en viktig del i 
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rehabiliteringsträningen efter en idrottsskada. Samtidigt har man kunnat 

se hur en målsättning med sin rehabilitering bidrar till en ökad 

följsamhet av rehabiliteringsträning och ett ökat självförtroende i att tro 

att man klarar av att nå målen (Christakou & Hardy 2002). Här beskrev 

spelarna ett ökat självförtroende då man kände att det gick framåt i 

rehabiliteringsprocessen vilket de själva kunde styra genom att hela 

tiden sätta upp små delmål. Och det självförtroendet de fick genom att 

nå sina delmål och känna framgång gav dem motivation till att nå sina 

stora mål. Samtidigt menat Christakou & Lavallee (2009) att idrottare 

som tror sig kunna nå sina mål i högre utsträckning sätter upp specifika 

och kortsiktiga mål. Alltså ger delmålen och känslan av framgång ett 

ökat självförtroende, men det ökade självförtroendet ger också en ökad 

förmåga att sätta upp delmål. Relationen mellan att sätta upp delmål 

och ökat självförtroende i och med den framgångskänsla de ger verkar 

alltså fungera åt båda hållen och kan på så sätt skapa en positiv spiral 

som ökar spelarnas möjligheter till att nå sina mål. 

När det handlar om mål så verkade spelarna ofta sänka sina 

målsättningar efter en tid som en anpassning efter deras förmåga. Detta 

blev ett sätt för dem att hela tiden sträva mot en realistisk målsättning 

som de kände att de har en möjlighet att uppnå. Att de anpassade sina 

mål efter sin förmåga kan enligt Christakou & Lavallee (2009) ha varit 

bra då de menar att mål som är realistiska att uppnå skapar positiva 

förväntningar och en tro på att de kan nå målet vilket i sin tur ökar 

motivationen och följsamheten till rehabiliteringsprogrammet. Att 

målen de sätter upp är realistiska är också bra ur en 

motivationssynpunkt då det tillsammans men bland annat tidsbestämda 

mål, som också var viktigt för spelarna, ingår i den princip för 

målsättning som benämns SMARTS. I SMARTS-principen ingår det att 
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målen ska vara specifika, mätbara, aktionsinriktade, realistiska, 

tidsbestämda och självbestämda och det fungerar som ett sätt att 

optimera målsättningar (Podlog, Dimmock & Miller 2011). På så sätt 

blir det också en bra metod att arbeta utefter för att öka motivationen då 

målsättningen i sig kan fungera som en motivationsfaktor. Podlog, 

Dimmock & Miller (2011) föreslår här att sjukgymnaster ska försäkra 

sig om att spelarnas målsättningar är just specifika, mätbara, 

aktionsinriktade, realistiska, tidsbestämda och självbestämda för att 

optimera målsättningen och dess effekter på motivationen. 

Sett till det sociala stöd som spelarna upplevde som viktigt för deras 

motivation från familj, vänner, laget med flera så menar också Podlog, 

Dimmock & Miller (2011) att detta är en viktig del i en 

rehabiliteringsprocess eftersom det bidrar till att motverka känslor av 

isolering och istället bidrar till att känna gemenskap och tillhörighet. 

Och sett till självbestämmandeteorin av Ryan & Deci (2000) så var just 

tillhörighet en av grunderna, tillsammans med självständighet och 

kompetens, för att man skulle uppleva autonomi och ha ett självbestämt 

beteende. Detta kan då förklara varför spelarna upplevde stödet från 

personerna runt omkring dem som motiverande och det kan då också 

öka den inre motivationen och autonomin då det ökar känslan av bland 

annat tillhörighet. När det kommer till upplevt stöd går det också att dra 

paralleller mellan spelarnas upplevelser i mötet med sin sjukgymnast 

och hur de beskriver stödet från dem med beskrivningarna från Pizzari, 

McBurney, Taylor & Felle (2002). De beskrivningar som då varit 

genomgående är att sjukgymnasterna allt som oftast är trevliga, 

kunniga, stödjande och att de allra flesta har haft en bra upplevelse av 

mötet med sin sjukgymnast vilket har hjälpt dem i deras 

rehabiliteringsprocess. Sjukgymnasten har då både inneburit ett 
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informativt och emotionellt stöd vilket har bidragit till att spelarna 

motiverats till att utföra sin rehabiliteringsträning. Podlog, Dimmock & 

Miller (2011) menar här att sjukgymnasten har en viktig roll i att vara 

ett socialt stöd som utmanar spelaren till att hålla sig motiverad, ger 

positiv feedback och informerar. De understryker också här vikten av 

att ge socialt stöd genom de ovan nämnda formerna eftersom att de kan 

vara avgörande för idrottarens känsla av tillhörighet och därmed också 

dess motivation och upplevda självbestämmande. Sett till det sociala 

stödet så pratade spelarna också om hur viktigt stödet var när de 

upplevde motgång i sin rehabiliteringsprocess. Mohd Nor (2001) visade 

här på hur betydande motivationen var i perioder av liten eller ingen 

förbättring och då kan vi också se betydelsen av det sociala stödet när 

förbättringarna uteblir eftersom den är så betydande för motivationen. 

All den externa press som spelarna beskriver, både från lag, tränare, 

sjukgymnaster med flera, är en faktor som kan ha stor betydelse för 

deras motivation och därmed också för utgången av rehabiliteringen. 

Och enligt Podlog & Eklund (2006) är en press utifrån något som 

många idrottare verkar uppleva under sin rehabiliteringsprocess. De har 

då sett hur pressen kan komma från tränare och lagkamrater men också 

för att delta i speciella tävlingar vilket stämmer överens med vad vissa 

av spelarna i denna studie upplevde. Ser vi till 

självbestämmandekontinuumet av Ryan & Deci (2000) så innebär en 

yttre press också en yttre motivation eftersom den drivs av yttre 

belöningar och bestraffningar vilket i sin tur leder till ett beteende som 

inte är självbestämt. Belöningarna och bestraffningarna kan i spelarnas 

fall då handla om hur man blir bemött av exempelvis sjukgymnasten då 

den antingen är positiv och glad om spelarens har gjort framsteg men 

möts av en negativ och besviken sjukgymnast om framstegen uteblivit. 
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Här blir det viktigt att tränare, sjukgymnaster med flera som är 

involverade i spelarens rehabiliteringsprocess har en medvetenhet om 

hur deras beteende kan leda till att en yttre press skapas. Kan de då 

istället för att skapa en press bidra till att öka spelarens känsla av 

kompetens, självständighet och kunskap så kan detta få en positiv 

inverkan på motivationen. Detta eftersom det i förlängningen kan ha 

negativ inverkan på motivationen och därmed också utfallet av 

rehabiliteringsträningen. Men den externa pressen som spelarna 

upplever kan också grunda sig i en yttre motivation där de drivs av inre 

belöningar och bestraffningar enligt självbestämmandekontinuumet av 

Ryan & Deci (2000). Det handlar fortfarande om en yttre motivation 

men graden av självbestämmande är något högre. Det kan då handla om 

att spelarna känner ett ansvar inför laget i att exempelvis stötta dem, 

göra dem glada, skapa moral eller vara en god förebild. Det är ingenting 

som laget kräver utav dem utan det är ett beteende som ger dem en inre 

belöning då de känner att de bidrar och gör skillnad i laget men det är 

fortfarande en form av yttre motivation eftersom de känner ett ansvar 

och ibland ett måste i att exempelvis visa sig på träningarna för att bidra 

till att skapa moral i laget.   

Den inre pressen som skapas av spelarna själva handlar mycket om att 

de så gärna vill nå sina mål, de vill vara en god förebild och de vill 

kunna prestera på fotbollsplanen om de en dag kan spela igen. Denna 

upplevda inre press stämmer väl överens med pressen som Podlog, 

Dimmock & Miller (2011) beskriver där pressen grundar sig i att man 

vill uppfylla personliga krav på både kvalitet och prestation. Sett till 

varför den upplevda pressen, både den externa och interna, bidrar till en 

minskad motivation är kanske det i första hand ett resultat av att 

känslan av självständighet, som är en av delarna i 
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självbestämmandeteorin tillsammans med tillhörighet och kompetens, 

minskar. Här menar Podlog & Eklund (2007) att vetskapen om att 

spelarna upplever intern och extern press visar på att autonomi spelar en 

viktig roll i rehabiliteringen och i utgången av den. Podlog, Dimmock 

& Miller (2011) beskriver nämligen hur känslan av självständighet 

framförallt påverkas av både extern och intern press på att återvända till 

idrotten.  

Den inre pressen som de sedan beskriver i att ständigt hålla sig 

motiverad för att inte hamna i en negativ spiral där dålig motivation 

leder till att man rehabiliteringstränar mindre och försämras vilket leder 

till ytterligare nedsatt motivation och att man tränar ännu mindre och så 

vidare är detsamma fenomen som Vealey (2005) beskriver i sin 

motivationscykel. Han menar här att om något är kul så gör vi det 

oftare, och om vi gör något oftare så blir vi bättre på det, och om vi blir 

bättre på det så blir det roligare och så vidare. Alltså verkar det finnas 

två sidor av motivationscykeln där den dels kan skapa en negativ spiral 

som en av spelarna beskrev, men också leda till en ökad motivation i 

exemplet som Vealey beskrev och som så gott som alla spelare beskrev 

då de menade att det går lättare att motivera sig och roligare att utföra 

träningen då det går framåt. Utmaningen här ligger då i att göra 

rehabiliteringsträningen kul så att spelaren vill göra den oftare och på så 

sätt blir bättre på det den gör och får en förbättring som kan leda till att 

spelaren så småningom kan bli skadefri. 

Spelarna upplevde också en inre press då rehabiliteringsträningen sågs 

som ett måste i deras liv. Ser vi hur detta förhåller sig mot 

självbestämmandekontinuumet av Ryan & Deci (2000) så är det ett mer 

självbestämt beteende än det som skapades utifrån den externa pressen, 
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men det är samtidigt inte ett helt självbestämt beteende. Motivationen 

till varför de utför rehabiliteringsträningen är fortfarande en yttre 

motivation men det finns samtidigt en möjlighet att de utför träningen 

för deras egen skull eftersom att de vet att det är bra för dem och 

eftersom att de har ett personligt intresse i att bli skadefria. Trots den 

yttre motivationen gör det personliga intresset i att bli skadefri att 

beteendet blir självbestämt i något större utsträckning. Kanske är det så 

nära autonomi och inre motivation det går att komma i en 

rehabiliteringsprocess då deltagandet i den förmodligen aldrig är helt 

självbestämt och inspireras av glädjen till aktiviteten i sig. Här ligger en 

utmaning för att kunna optimera rehabilitering efter en idrottsskada 

genom att kunna stimulera till autonomi och inre motivation där 

beteendet är självbestämt. Detta eftersom det vid en idrottsskada och 

rehabilitering framförallt är autonomi och inre motivation som 

resulterar i att rehabiliteringen utförs och efterföljs (Levy, Polman & 

Clough 2008; Duda, Smart, & Tappe 1989; Dishman & Ickes 1981; 

Chan & Hagger 2012). Här får tränare och sjukgymnaster med flera 

som är involverade i upplägget spelarnas rehabiliteringsprocesser en 

betydande roll i att bidra till en ökad autonomi hos spelarna där de 

agerar utifrån egna intressen, har integrerade värderingar och drivs av 

en inre motivation. Detta kan då resultera i bättre följsamhet av 

rehabiliteringsträningen och förhoppningsvis en utgång av den som 

innebär att spelaren når sina mål.  

5.2 Metod 

Utifrån syftet med studien och de frågeställningar som sattes upp 

ansågs kvalitativa intervjuer vara den mest lämpade metoden eftersom 

det bidrar till ökad kunskap om mänskliga fenomen så som 

uppfattningar, erfarenheter, upplevelser och tankar (Granskär & 
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Höglund-Nielsen 2009). Den kvalitativa ansatsen bidrog på så sätt till 

en mer nyanserad bild och gav en större förståelse för spelarnas 

upplevelser än vad en kvantitativ studie kunde ha gjort.  

Målet var från början att intervjua några fler än de sex spelare som nu 

deltog i studien. På grund av svårigheter i att få tag i respondenter som 

kunde ställa upp på en intervju inom tidsramen för studien så blev detta 

ej möjligt. Men då intervjuerna analyseras framgick det att materialet 

var tillräckligt. Det som dock kan ses som en felkälla i detta 

sammanhang är att spelarna hade kommit olika långt med sina 

rehabiliteringsprocesser. Det hade kanske då gått att se skillnader i 

motivation beroende på hur långt de kommit med sin rehabilitering om 

respondenterna hade varit fler. Men då (Striegel & Hedgpeth 1996) 

menar att det är efter 2 veckor som motivationen blir betydande så blir 

alla intervjuer relevanta trots skillnaderna i tid sedan skadetillfället. 

Sett till intervjutillfällena tog i princip alla intervjuerna lika lång tid 

vilket kan ses som en fördel då det inte verkade skilja sig i kvalitet på 

intervjuerna mellan de första och de sista. Här kan pilotintervjuerna ha 

spelat en betydande roll och bidragit till att öka och se till att alla 

intervjuer höll samma kvalitet. Ytterligare en fördel som upplevdes vid 

intervjutillfället var den att författaren hade en förkunskap och 

erfarenhet av att själv ha spelat fotboll. Detta bidrog till ett bra flyt i 

intervjun utan att spelarna behövde stanna upp för att förklara enkla 

saker. Förkunskapen och erfarenheten var kanske också det som 

möjliggjorde användandet av en semi-strukturerad intervjuguide då 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att kunskap och intresse från 

författarens sida är en förutsättning för att kunna ställa följdfrågor och 

på så sätt utnyttja den semi-strukturerade intervjuguiden fullt ut. Utifrån 
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den semi-strukturerade intervjuguiden fick samtliga respondenter svara 

på grundfrågorna medan följdfrågorna kunde se annorlunda ut. Detta 

var ett sätt att säkra upp att intervjuerna skulle svara upp mot syftet på 

studien samtidigt som det understödde att ställa följdfrågor som kunde 

underlätta för respondenten att dela med sig av information (Carter, 

Lubinsky & Domholdt 2011). Sista frågan tog upp om respondenten 

ansåg att något viktigt inte hade berörts i intervjun varpå de fick 

möjligheten att göra tillägg. Detta kan enligt Gillham (2008) leda till att 

ytterligare material kommer fram. En fördel kan här också ses i att 

intervjuerna utfördes på en för respondenten bekväm tid och plats 

eftersom det enligt Kvale & Brinkmann (2009) bidrar till att deras 

känsla av kontroll och trygghet ökar och kan leda till att intervjuerna 

blir med öppna och sanningsenliga. 

 

6. Konklusion 

Motivationsfaktorerna som upplevdes var motiven till varför de utförde 

rehabiliteringsträningen, sina målsättningar, det sociala stödet samt av 

en extern och intern press. Dessa motivationsfaktorer bidrog i olika 

utsträckningar till en autonom motivation men sett över lag så var inte 

motivationen autonom fullt ut. Detta eftersom de drevs av en yttre 

motivation där rehabiliteringsträningen utfördes för att de var tvungna 

men i viss utsträckning ändå kunde uppleva autonomi eftersom de hade 

ett personligt intresse i att blir skadefria. 
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7. Implikationer och fortsatt forskning 

Resultaten från denna studie kan bidra till att öka förståelsen för vad 

som motiverar och påverkar motivationen hos damfotbollsspelare som 

genomgår rehabiliterings efter en idrottsskada. Framförallt hos personer 

som är involverade och ansvariga för spelarnas rehabiliteringsprocess 

så som sjukgymnaster och tränare. Detta eftersom de är en viktig del i 

att bidra till ökad känsla av kompetens, självständighet och tillhörighet 

som i sin tur ökar autonomin, den inre motivation och ett självbestämt 

beteende vilket får positiva konsekvenser för rehabiliteringsprocessen. 

En ökad medvetenhet från deras sida dels om spelarnas motivation men 

också om hur deras agerande påverkar motivationen kan då vara 

gynnsamt. Fortsatt forskning föreslås därför fokusera på hur 

sjukgymnaster, tränare med flera som är involverade i 

rehabiliteringsprocessen ska agera för att kunna bidra till ökad 

autonomi och en känsla av självbestämmande hos skadade 

damfotbollsspelare. 

 

8. Tillkännagivelse 

Jag vill tacka de sex damfotbollsspelare som ställt upp på intervjuer och 

jag önskar dem lycka till med sin fortsatta rehabiliteringsträning. Jag 

vill också tacka min handledare Ulrika Tranaeus som varit behjälplig 

med värdefull feedback hela tiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Självbestämmandekontinuumet 

Ryan & Deci (2000) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Hur länge hade du spelat fotboll när du blev skadad? 

2. Vad för typ av skada är det du har? 

3. Hur länge sedan var det skadan inträffade? 

4. Hur länge har du rehabiliteringstränat? 

5. Har du några tidigare erfarenheter av skador? 

6. Berätta lite om själva skadetillfället och det som följde direkt efter! 

Frågor 

1. Hur tänkte du när är du insåg att du var skadad? 

2. Hur upplevde du att personer runt omkring dig reagerade på att du 

var skadad? 

a. Hur upplevde/upplever du kontakten med din sjukgymnast? 

b. På vilket sätt har din tränare varit inblandad i din 

rehabilitering?  

c. Hur upplever du att laget inverkar på din 

rehabiliteringsprocess? 

d. På vilket sätt har familj och vänner varit involverade i din 

rehabilitering? 

3. Kan du berätta om du har något speciellt mål med rehabiliteringen? 

a. Hur kom du fram till detta mål?  

b. Hur viktigt är det för dig att nå ditt mål? 

c. Upplever du att det är viktigt för personer runt omkring dig 

att du når målet? 

d. Vad händer om du når/inte nå målet?  

4. Vad är det som gör att du vill nå detta mål? 

5. Kan du berätta om hur det är att utföra rehabiliteringsträningen? 

a. Hur insatt upplever du att du själv är i ditt träningsprogram?  
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b. Hur mycket upplever du att du själv kan styra över kring din 

rehabilitering? 

6. Kan du berätta om hur det är när det blir motgång i rehabiliteringen? 

a. Berätta hur du gör för att fortsätta rehabiliteringsträningen i 

motgång? 

b. Kan du ge exempel på gånger när det känns mindre kul? 

c. Hur upplever du att sjukgymnast/tränare/laget o.s.v. 

reagerar om det blir motgångar för dig i din rehabilitering? 

7. Kan du berätta om hur det är när det blir medgång i 

rehabiliteringsprocessen? 

a. Berätta hur du gör för att fortsätta rehabiliteringsträningen i 

medgång? 

b. Kan du ge exempel på gånger när det känns mer kul? 

c. Hur upplever du att sjukgymnast/tränare/laget o.s.v. 

reagerar om det blir medgångar för dig i din rehabilitering? 

8. Är det något viktigt angående din skada, rehabiliteringsprocess etc. 

som vi inte har diskuterat eller som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Förfrågan om deltagande i studie 

Förfrågan om deltagande i studien: Upplevda 

motivationsfaktorer hos damfotbollsspelare i samband 

med rehabilitering efter en idrottsskada 

Denna studie görs som ett examensarbete i kursen Magisteruppsats 30 

hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med studien är att undersöka 

upplevda motivationsfaktorer hos damfotbollsspelare i samband med 

rehabilitering efter en idrottsskada. Detta eftersom en ökad förståelse 

för motivation i samband med rehabiliterings kan vara till nytta för 

sjukgymnaster, tränare m.fl. som är en del i rehabiliteringsprocessen så 

att de kan bidra till att underlätta för idrottare i deras rehabilitering.  

Om du väljer att delta i studien kommer du att kallas till en intervju som 

tar ca 45 min och kommer utföras i ett ostört rum i lämplig lokal. Lokal 

och tid för intervjun kommer vi överens om så att det passar så bra som 

möjligt för dig. Intervjun kommer att ljud-inspelas och du kommer efter 

intervjun ges möjligheten att få läsa igenom den utskrivna intervjun om 

så önskas och göra ändringar eller tillägg. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ange varför. Under intervjuerna har du också rätt att låta bli att 

besvara någon fråga utan att behöva ange varför. All data kommer efter 

intervjuerna att förvaras inlåst och ingen obehörig kommer att ha 

tillgång till materialet. I redovisningen av resultatet kommer du vara 

anonym och då det förekommer citat kommer de inte gå att härleda till 

någon individ eller idrottsförening. Då arbetet är avslutat kommer du 

ges möjlighet att ta del av resultatet. Om du har ytterligare frågor kan 

du kontakta antingen student eller handledare. 
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Bilaga 4. Översikt av innehållsanalys 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Kategori Tema 

Även om jag inte vill 
komma tillbaka just nu 
så vill jag ändå längre 
fram veta att jag kan 
spela 

Att ha möjligheten att 
spela igen om man vill 
i framtiden 

Att själv få 
bestämma 
över sitt liv 
och 
idrottande 

Att ha 
möjlighet till 
självbestämma
nde 

Motiv till att 
utföra 
rehabiliterin
gsträningen 

Så jag tror det kan vara 
väldigt mycket att, jag 
ville komma någonstans 
i fotbollen 

Vill bli frisk för att 
komma någonstans i 
fotbollen 

Ville nå 
mål inom 
fotbollen 

Att nå 
personliga mål 
inom fotbollen 

Motiv till att 
utföra 
rehabiliterin
gsträningen 

Så att det var nog det att 
jag inte kunde tänka mig 
ett liv utan fotbollen som 
fick mig att fortsätta 
kämpa 

Att inte vilja vara utan 
fotbollen fick henne att 
kämpa 

Fotbollen i 
sig 
motiverade 
till att 
utföra 
träningen 

Kärleken till 
fotboll som 
idrott och 
livsstil 

Motiv till att 
utföra 
rehabiliterin
gsträningen 

Det var min drivkraft, 
jag ville komma tillbaka 
för lagets skull 

Laget blev drivkraften 
till att ta sig tillbaka 

Vill 
tillbaka till 
gemenskap
en i laget 

Tillhörighet 
och 
gemenskap i 
laget 

Motiv till att 
utföra 
rehabiliterin
gsträningen 

Man peppade sig själv 
och hittade små delmål. 
Det var samma övningar 
hela tiden på det här 
testet men då såg man ju 
att det gav liksom 
resultat 

Satte upp delmål med 
träningen och såg då 
enklare hur den gav 
resultat 

Delmål 
viktiga för 
att märka 
av 
framgång 

Delmål Målsättninge
n för 
rehabiliterin
gen 

Så det är nog lättare när 
man ser målet ganska 
nära. Och svårare när det 
är ganska långt ifrån 

Hur nära målet känns 
avgör hur lätt det känns 
att träna 

Tidsaspekt
en viktig 
för att 
känna 
motivation 

Tidsbestämda 
mål 

Målsättninge
n för 
rehabiliterin
gen 

Med tiden blev det att 
jag kanske förstår att jag 
inte kan komma tillbaka 
till den toppen jag var 
på. Men jag vill ändå 
kunna spela, vara med 
på något sätt 

Insikt i att målet att 
spela igen var för högt 
och anpassade det då 
till att kunna vara med 
på något sätt 

Målen 
anpassas 
efter 
förmågan  

Realistiska 
mål 

Målsättninge
n för 
rehabiliterin
gen 
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Man behöver det sociala 
runt omkring, någon 
som står och peppar på 
en liksom. De dagarna 
det var tungt att gå till 
gymmet så var de där 
och nej kom igen du ska 
fixa detta 

Det sociala stödet där 
någon pushar på dig är 
viktigt för att orka 
fortsätta 

Socialt 
stöd viktigt 
för 
motivation
en 

 Socialt stöd i 
rehabiliterin
gen 

Det kändes verkligen 
skönt för mig att känna 
att de fortfarande brydde 
sig så och ville att jag 
skulle komma tillbaka. 
Alla saker de sa gav mig 
mer motivation till att 
komma tillbaka, än om 
jag bara skulle träna och 
ingen skulle bry sig eller 
fråga hur det gick eller 
så där 

Det var skönt att ha ett 
socialt stöd där de 
visade att de brydde sig 
vilket gav motivation 
till att komma tillbaka 

Socialt 
stöd viktigt 
för 
motivation
en 

 Socialt stöd i 
rehabiliterin
gen 

Man känner ju att man 
har ju stor press ändå 
även om alla säger ta det 
lugnt så har man ju ändå 
en press 

Känner press utifrån 
även om den inte är 
uttalad 

Upplever 
press 
utifrån 

Extern press Press under 
rehabiliterin
gen 

Men så vet man ju att 
det är någonting som jag 
behöver göra. Men det 
blir ju mer som ett måste 
liksom än något som jag 
tycker är kul, och då blir 
det ju inte så lätt att 
motivera sig liksom 

Man utför träningen för 
att man måste och inte 
för att det är kul vilket 
drar ner motivationen 

Upplever 
inre press 
då 
träningen 
blir ett 
måste 

Intern press Press under 
rehabiliterin
gen 
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