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Abstrakt 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka beachvolleybollspelares upplevelse i 

samband med axelskada och vad som kan påverka tillbakagången till beachvolleyboll 

efter en axelskada. 

Design: En kvalitativ ansats har använts där djupintervjuer ligger till grund för studien. 

Urval: Fem medverkande som spelar eller har spelat beachvolleyboll på elitnivå deltog i 

studien. Samtliga har drabbats av axelskada där skadan hindrat dem från att träna/tävla 

på tilltänk nivå under minst 28 dagar. 

Resultat: Fynden av denna studie indikerar att den egna drivkraften hos individen, 

tillsammans med en tydlig målsättning och stöd från omgivningen är tre orsaker som 

bidrar till att öka chanserna att komma tillbaka till beachvolleyboll efter axelskada. 

Några av de medverkande tyckte att det var mentalt starkare och även tekniskt bättre 

efter rehabiliteringen. 

Nyckelord 
Drivkraft, idrottsskada, kvalitativ studie, self- efficacy 
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tack till min mentor Anders Laurell för guidning och hjälp under arbetets gång. Även ett 
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skrivarpass. TACK! 
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Abstract 

Aim of the study: The aim of this study was to examine beach volleyball player's 

experience regarding shoulder injury and what that affects the return to beach volleyball 

after a shoulder injury. 

Design: A qualitative approach was used where in-depth interviews were the basis for 

the study. 

Selection: Five participants who play or have played beach volleyball at elite level 

participated in the study. All have suffered shoulder injury where the injury prevented 

them from practice/compete at elite level for at least 28 days. 

Results: The findings of this study indicate that their inner urge along with a clear 

goalsetting and support from the environment are three reasons that contribute to 

increase the chances of getting back to beach volleyball after shoulder injury. Some of 

the participants expressed that they were mentally stronger and also technically better 

after the rehabilitation. 

Key words 
Self-efficacy, Sports injury, inner urge, qualitative approach 
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1 Inledning 

Volleyboll är en av världens största sporter med ca 150 miljoner spelare i över 200 

länder (Bahr & Bahr 1997). William G Morgan uppfann volleyboll 1895 men det var 

först 1986 som beachvolleyboll blev en av Federation Internationale de Volley-Ball, 

(FIVB) stödd variant och det dröjde ytterligare 10 år innan beachvolleyboll kom in i det 

olympiska programmet år 1996 (Ryman Augustsson 2008). 

När det kommer till skador inom beachvolleyboll tittade Bahr och Reeser (2003) på 

skadefrekvensen hos världseliten under FIVB World Tour. Man fann då en frekvens på 

3.1 skador per spelare per 1000 matchtimmar. Främst var det knä- vrist- och 

fingerskador, men även överbelastningsskador som ländryggsproblem och axelproblem 

dokumenterades. Skadefrekvensen var även signifikant högre under match än träning. 

En förklaring till detta kan vara att man sett en högre intensitet under match jämfört 

med träning och man tycks även ta mer risker i spelet under match än på träning 

(Verhagen et al. 2004). Liknande scenario ser man inom fotbollen där skadefrekvensen 

ökar under match jämfört med träning (Ekstrand 2010). När det kommer till axelskador 

visar en litteraturstudie att det framförallt handlar om impingementskador och 

funktionell instabilitet, dock är dessa studier utförda inom traditionell volleyboll (Reeser 

et al 2006). 

Verhagen et al. (2004) undersökte axelskador hos volleybollspelare i Holland. De 

konstaterade att axelskador orsakade längst avbrott från deltagande av sporten med ett 

avbrott på minst sex veckor. Långt ifrån alla idrottare återkommer till idrott efter en 

skada (Johnson 1997, Podlog & Eklund 2005). Återgången påverkas av många olika 

faktorer, där psykologiska faktorer utgör en stor del (Bandura 2004). 

En psykologisk faktor som spelar roll vid återkomst efter skada är self-efficacy. 

Begreppet förekommer ofta när man pratar om rehabilitering och återkomst efter skada. 

Redan på 70-talet beskrev Bandura self-efficacy som individens tilltro till sin egen 

förmåga att utföra en uppgift. Om individen tror att en handling kommer föra henne 

närmare målet är hon mer angelägen att utföra denna handling (Bandura 1977). Även 

Wiese-Björnsdal et al. (1998) förklarar begreppet när de refererar till Flint (1991) som 

menar på att self- efficacy är mer bundet till uppgiftsspecifika handlingar i jämförelse 

med det mer generella begreppet självförtroende. Har man upplevt och utfört en 

handling tidigare, har man kunskap och vetskap om den vilket medför högre grad av 
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self-efficacy. Wiese-Björnsdal et al. (1998) belyser att Shaffer (1991) kunde påvisa att 

idrottare som hade haft tidigare skador, upplevde högre grad av self-efficacy vid nya 

skador. Thomeé et al (2007) undersökte vad som avgjorde en persons grad av self-

efficacy och kom fram till att självupplevd funktion och Internal Locus of Control, 

alltså individens tro om att hennes handlingar kan påverka resultatet (Wallston et al. 

1978) har betydelse för self-efficacy. 

Har man en hög self-efficacy har man konstaterat att man lättare tacklar motgångar i 

rehabiliteringen (Bandura 1977). Såväl Johnsson (1997) som Bandura (2004) menar att 

hög self-efficacy bidrar till att man snabbare kommer tillbaka efter skada och till 

tidigare nivå på idrott. Shaffer (1991) genom Wiese-Björnsdal et al. (1998) konstaterade 

att tävlingsidrottare kom snabbare tillbaka till idrott än motionärer. 

Johnson (1997) kom fram till att om du var kvinna, yngre idrottare och om man saknade 

tidigare erfarenhet av skada, tenderade man att i större utsträckning inte återgå till idrott. 

Var du dessutom otillräckligt mentalt förberedd och hade en negativ syn till 

rehabilitering, kunde rehabiliteringen bli utdragen och problematisk. En annan studie 

har kunnat påvisa samband mellan hög inre motivation att återgå till elitidrott efter 

skada, medför en förnyad positiv attityd till sport och idrott. Yttre motivation att 

återkomma till sport efter idrott tenderade att medföra oro och bekymmer inför 

uppgiften (Podlog & Eklund 2005). 

1.1 Problemformulering 
Vetskapen om att axelskador orsakar lång tid borta från utövande av sport (Verhagen et 

al. 2004) i kombination med att många idrottare aldrig återkommer till sport efter skada 

(Johnson 1997, Podlog & Eklund 2005) gör just återkomst till beachvolleyboll efter 

axelskada till ett intressant forskningsområde. 

I skrivande stund finns fåtalet studier inom beachvolleyboll publicerade och ingen 

kvalitativ studie känd för författaren, som berör de emotionella reaktioner i samband 

med skada och vad som kan påverka återgång till idrotten. Med denna studie hoppas 

författaren bidra med kunskap och intresse för vidare forskning inom området. 

1.2 Teoretiskt ramverk 

1998 presenterade Wiese-Björnsdal et al. An integrated model of response to sport 

injury. Denna modell bygger på tidigare studiers sammantagna resultat beträffande 
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reaktioner i samband med idrottsskador. Den tar hänsyn till bland annat personliga- och 

yttre faktorer som spelar in vid rehabilitering av idrottsskador, och fungerade som ett 

teoretiskt ramverk för denna studie. Den första delen av modellen belyser de kognitiva 

värderingar i samband med idrottsskada, vilka bland annat innefattar self-efficacy. Den 

andra delen av modellen belyser den emotionella responsen vid idrottsskada. Då studien 

avhandlar reaktioner i samband med idrottsskada var modellen passande som teoretiskt 

ramverk. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka spelarens upplevelse i samband med axelskada och 

vad som kan påverka återgång till beachvolleyboll efter en axelskada. 

2 Metod 
En kvalitativ ansats har använts där djupintervjuer med fem medverkande ligger till 

grund för studien. Deltagarna spelar eller har spelat beachvolleyboll på elitnivå. Då 

syftet med studien var att undersöka upplevelsen av olika händelser lämpar sig 

kvalitativ ansats bäst (Trost 2010). 

Studien hade ett analytiskt induktivt angreppssätt, vilket innebar en kombination av 

induktivt och deduktivt angreppssätt. Detta är vanligt vid kvalitativa studier (Boolsen 

2009). Intervjuerna var utgångspunkten för att kartlägga upplevelsen i samband med 

axelskada och vad som kan påverka tillbakagången till beachvolleyboll efter en 

axelskada, samt jämföra dessa med det teoretiska ramverket. 

2.1 Urval 

Urvalet skedde genom bekvämlighetsprincipen, vilket innebar att författaren sökte upp 

de medverkande efter tillgänglighet (Deacon et al 1999). Samtliga deltagare hade 

drabbats av axelskada där skadan hindrat dem från att träna/tävla på tilltänk nivå under 

minst 28 dagar, dvs. en stor skada enligt Ekstrand (2010). 

Fem personer, fyra män och en kvinna mellan 27- 42 år som spelar eller har spelat 

beachvolleyboll på elitnivå tillfrågades om de ville delta i studien. Samtliga tackade ja 

efter att fått veta syftet med studien och att deras deltagande var frivilligt. De fick såväl 

muntlig som skriftlig information och de blev informerade om att de när som helst 
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kunde avbryta medverkandet utan att vidare skäl behövde anges. Skriftligt samtycke 

samlades in innan intervjun genomfördes och finns presenterat i bilaga A. 

I denna studie benämns skadan som en överbelastningsskada då skadan uppkommer 

efter långvarigt utövande med inslag av utövande under smärta. En akut traumatisk 

skada innefattar en skada som uppkom under matchsituation. En medverkande hade en 

överbelastningsskada som i förlängningen ledde till operativa åtgärder. Två 

medverkande hade akuta traumatiska skador varav den ena ledde till operativa åtgärder 

och den andra fick konservativ behandling i form av rehabilitering med sjukgymnast. 

En medverkande hade en överbelastningsskada och en hade en kombination av 

överbelastningsskada och akut traumatisk skada. Dessa behandlades med konservativ 

behandling i form av rehabilitering med sjukgymnast. Axelskadan samt rehabilitering 

skedde någon gång mellan år 2007-2012 för samtliga medverkande. 

2.2 Procedur 
Intervjuerna genomfördes semistrukturerat, vilket innebar att alla fick samma frågor 

men samtalet avgjorde i vilken ordning frågorna kom (Trost 2010). Trost (2010) menar 

på att det är intervjuaren som bestämmer innehållet i intervjun och den intervjuade 

bestämmer ordningen. Frågorna var i största möjliga mån öppna och inga förbestämda 

svarsalternativ fanns. Frågorna var formulerade ”vad hände/vad gjorde du då” istället 

för ”hur upplevde du….” då Trost (2010) menar på att man i större utsträckning får 

nyanserade svar på detta tillvägagångsätt. Frågorna finns presenterade i bilaga B. 

Intervjuerna utfördes via chatprogrammet Skype. De medverkande samt författaren 

befann sig i sina respektive hemmamiljöer under intervjun. Dessa spelades in med ljud- 

och bildupptagning. Varje intervju varade mellan 30-60 minuter och de medverkande 

fick möjlighet att prata så länge de ville utan att avbrytas. De medverkande fick även 

information om att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville, då en del frågor 

eventuellt berörde känsliga minnen och information. När intervjuerna transkriberades av 

författaren ändrades han/hon i tal, till hen i skrift. Detta för att i största möjliga mån 

förhindra identifikation av de medverkande eller personer som nämns i intervjuerna. En 

testintervju genomfördes för att optimera utförandet av intervjuerna samt möjlighet till 

feedback för testledaren. Denna exkluderades i studien. 

En innehållsanalys utfördes där intervjuerna klassificerades i mindre enheter; 

meningsbärande enheter. Dessa kondenserades och själva kärnan av den 



  
 

5 

meningsbärande enheten belystes. Därigenom kunde dessa kodas och således 

kategoriseras för att slutligen mynna ut i ett tema. Ett exempel ur innehållsanalysen 

presenteras i tabell 1. Graneheim och Lundmans (2004) studie utgjorde ramen för 

innehållsanalysen. 

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori  Tema 

man har ju alltid haft 

mer eller mindre ont i 

axeln, alltså som 

volleybollspelare eller 

beachvolleybollspelare 

så har man ju…..så är 

ju de en problematik 

Alltid mer eller mindre 

ont i axlarna som 

beachvolleybollspelare 

Alltid 

ont i 

axlarna 

Förslitningsskador 

förkommer ofta 

Skada 

 

2.3 Etiska principer 
Studien tog hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsprinciper samt erhöll ett 

rådgivande yttrande av Etikrådet Sydost att genomföra studien: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialkravet 

 Nyttjandekravet 

Då de medverkande fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, de olika 

momenten studien kom innefatta, samt att de när som helst kunde avbryta medverkandet 

i studien utan att vidare skäl behövde anges, uppfylldes informationskravet. De 

medverkande i studien fick själva avgöra över sin medverkan vilket är grundläggande 

för att uppfylla samtyckeskravet. Information om de medverkande kom att förvaras på 

författarens lösenordskyddade dator för att undvika att obehöriga fick tillgång till den, 

vilket innebär att konfidentialkravet uppfylldes. Ljud- och bildupptagningen av de 

medverkande raderades efter studiens avslut. De medverkande var på inget sätt i 

beroendeställning till författaren bakom studien, detta för att minimera känslan av tvång 

i medverkandet. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in i syfte att 

användas i denna studie, endast kom att användas i detta fall. 
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3 Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i sju teman som beskrev upplevelsen i samband med 

axelskada och vad som kan påverka tillbakagången till beachvolleyboll efter en 

axelskada. Dessa teman var; skada, smärta, rehabilitering, prehabilitering, målsättning, 

egen drivkraft och negativa omgivningsfaktorer. Temana presenteras under tre rubriker; 

upplevelser i samband med axelskadan, hur ser vägen tillbaka ut? och hur kommer man 

tillbaka? Kursiverad text är citat från interjuerna. 

3.1 Upplevelser i samband med axelskada 

De medverkandes upplevelser i samband med axelskadan delas in i två teman; skada 

och smärta. 

3.1.1 Skada 

De två medverkande som genomgick operativa åtgärder kunde inte utöva sporten eller 

fick modifierad träning parallellt med rehabilitering under sex månader efter operation. 

En av dessa kunde heller inte utöva sporten sex månader innan operationen pga. skadan. 

Samtliga deltagare kom dock tillbaka till samma nivå eller bättre efter rehabilitering 

även om det i vissa fall tog upp till fem år efter skadan inträffade. 

Samtliga medverkande hade tidigare erfarenhet av skador och rehabilitering. Den 

generella tonen genom intervjuerna var att skador är något som hör till och det inte var 

något ovanligt. Tankar och reflektioner som uppkom under intervjuerna var: 

”man har ju alltid haft mer eller mindre ont i axeln” 

”I och med att jag har en lång idrottskarriär bakom mig så skador hör ju till det livet så 

att det är inget konstigt att man skadar sig” 

Det fanns även en tolerans mot smärta och det var inte ovanligt att det medverkande 

spelade vidare trots skada, även fast de visste att det kunde medföra en förvärrad skada. 

En medverkande medgav att hen visste att det var dumt att spela en match men 

genomförde ändå matchen för att partnern skulle få spela. Andra reflektioner som 

uppkom på samma ämne var: 

”Jag hade en sån här känsla att jag borde ha struntat i sista tävlingen, men det var 

viktigt och sådär, så det är klart att man gjorde det” 
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”Man tror ju att det går en tävling till, men det enda man gör är ju att man gräver sig 

längre ner i gropen på något sätt” 

Två medverkande belyste att i många situationer finns det inget teamarbete kring 

rehabilitering och träning, vilket gör att spelaren själv får informera tränaren om 

eventuella restriktioner. Är då inte spelaren mentalt stark nog att stå emot tränarens 

press att träna eller spela match trots skada och restriktioner, kan det medföra att 

spelaren återgår till utövande tidigare än vad hen annars hade gjort. 

”Det är ju ofta ett problem när spelaren träffar den som tar hand om bedömning och så 

och sen kommer till tränare och berättar att såhär får jag göra och inte göra och hen 

ba ”vadå….jaja, men ok då gör vi nåt annat” och då är det frågan om idrottaren är 

stark nog att säga ja, nej eller inte och det är ju ganska sällan tror jag” 

Den generella tonen var att skador hör till och det finns en ignorans mot smärta. Många 

medverkande spelade även match trots skador. Det upplevdes även som att det inte 

fanns något teamarbete kring omhändertagandet av skadan vilket efterfrågades. 

3.1.2 Smärta 

Samtliga medverkande menar på att axelsmärta är vanligt inom beachvolleybollen. Att 

spela med någon grad av smärta hör snarare till normaltillståndet och att det mer handlar 

om hur mycket smärta man ska eller kan tolerera. En medverkande uttrycker sig på 

följande vis; 

”Alltså ALLA har, så är de, när vi börjar en träning och så börjar man med övningar 

och kanske man smashar in sig då, och så då är det först smashen…aj, oj, åh…så håller 

alla på. De första slagen är ju axeldödare liksom.” 

Den generella konsensusen var att axelsmärta hör till vanligheterna inom 

beachvolleyboll och att detta är något man får tolerera. 

3.2 Hur ser vägen tillbaka ut? 

Resultatet kan delas in i två teman; rehabilitering och prehabilitering. Dessa är 

presenterade nedan. 
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3.2.1 Rehabilitering 

Då samtliga medverkande hade haft tidigare skador hade de även tidigare erfarenhet av 

rehabilitering. En hade dessutom rehabiliterat sin axel vid ett tidigare tillfälle. En av de 

medverkande uttryckte att skador och rehabilitering är något av en ”dealbraker” och 

uttryckte sig på följande vis: 

”Antingen så viker man ner sig och så sen blir det ingenting och så slutar man eller så 

tar man sig igenom det och så blir man bara bättre” 

Den gemensamma koncensusen var dock att när man tagit sig igenom en rehabilitering 

är man mentalt starkare i idrottskarriären och man tacklar kommande skador bättre, 

vilket givetvis är en fördel. 

Fyra av de medverkande tyckte att det var av stor vikt att få träffa samma sjukgymnast 

under hela rehabiliteringen och att det gärna återkom till denne vid upprepade skador. 

Att känna förtroende för sin sjukgymnast uttryckte fyra av de medverkade är ett måste 

då det är mentalt tungt under delar av rehabiliteringen. Det kan dessutom vara en 

anledning till att byta sjukgymnast uppger en medverkande, om man inte känner 

förtroende för sin sjukgymnast. 

En medverkande uppgav att det var mentalt betungande att vara ensam i rehabiliteringen 

kontra att känna ett stöd från ett lag. Det gjorde att stödet från vänner och familj var 

extra viktigt i kombination med en förtroendeingivande sjukgymnast. 

”För mig var det självklart att jag skulle vara i Sverige och rehabba med dem som jag 

varit med tidigare, där man känner sig trygg och där man har familj och där man 

känner något stöd” 

Totalt uppehåll från utövandet och att kunna lägga full fokus på rehabilitering 

uppfattades även som ett skönt avbrott av en medverkande, samtidigt som en 

medverkande uttryckte att som elitidrottare är det alltid en kamp mot klockan. 

Bakslag i rehabiliteringen kan uppfattas som betungande men upplever man inte 

bakslag i rehabiliteringen kanske man går för långsamt fram i rehabiliteringen uttrycker 

samma person. En annan medverkande påtalade att det är tidskrävande att rehabilitera. 

Positiv input och framsteg i rehabiliteringen var motiverande tyckte samtliga. 
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”Framstegen driver, åtminstone driver mig väldigt mycket i min utveckling vad det 

gäller just rehab” 

Två medverkande upplever att det blev spelmässigt bättre efter rehabiliteringen, då de 

fick förbättra tekniken. Bristande teknik kan vara en orsak till skada uppger en 

medverkande. 

Den generella uppfattningen av de medverkande var att tränaren inte var särskilt 

involverad i rehabiliteringsprocessen. En medverkande uppgav att tränaren rådde hen att 

citat; 

”Kör dom övningar du tycker att du klarar av att köra och känner dig trygg med” 

Rehabiliteringen sköttes initialt i samråd med sjukgymnasten. Två medverkande uppgav 

att de hade kontakt med sjukgymnasten på distans då omständigheterna krävde detta 

och en medverkande fick själv avgöra när hen var spelredo igen. 

En medverkande tyckte det kändes skönt att förlänga rehabiliteringstiden och inte 

påskynda detta för att förhindra bakslag eller återfall av skada. Alla medverkande 

tränade alternativ träning under rehabiliteringstiden men ingen slutade träna helt och 

hållet. 

Ingen av de medverkade uppgav att det hade bristande motivation till rehabilitering eller 

återgång till sporten, däremot tyckte en att det var svårt att avgöra när man ska vila eller 

när man ska rehabiliteringsträna. Träningen är ibland ytterst noga planerad som den är. 

Tillkommer det dessutom rehabiliteringsövningar upplevde en deltagare att det var svårt 

att avgöra när man ska vila och när man ska lägga in rehabiliteringsövningar. Det kan 

innebära att det blir mer träningstimmar under rehabiliteringen än vad det vanligtvis blir 

uttryckte samma medverkande. 

”Man gör det man brukar göra plus att man lägger på rehabiliteringsövningar och de 

blir ju liksom mer. Det säger ju sig självt att det blir riskfyllt egentligen. Det tycker jag 

är en svårighet i rehabilitering i allmänhet faktiskt” 

Alla uppger att motivationen inte har varit bristande och att det är deras vilja att utöva 

sporten som har tagit dem tillbaka. Stöd från sjukgymnasten, vänner och familj har 

också nämnts som bidragande orsaker till återkomsten. 
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3.2.2 Prehabilitering 

En medverkande tyckte att förebyggande träning för axelskador, prehabilitering är något 

som var vanligt förekommande inom beachvolleyboll och att många utövare har 

kunskap om detta. 

”Jag fortsatte prehab med fast jag kanske kunde slå och sådär, men hade jag lagt av 

med dem så hade det nog kommit tillbaka direkt. Nu lägger jag till någon gång varje 

vecka ett sånt här prehabpass” 

Majoriteten av de medverkande tyckte dock att detta var ett område som kunde 

utvecklas och att det idag är en brist inom sporten. En medverkande uttryckte följande; 

”Att man kanske inom den här delen av vården åtgärdar problematiken, låt säga då min 

axelskada, rättar till, och nu ska de vara fine, ut och kör igen. Och då tänker jag i min 

värld så tänker jag jo, men det kanske jag kan göra, men vad är det som säger att inte 

det här kommer igen då, jag gör ju samma sak. Och där tycker jag väl att, där har man 

saker att utveckla” 

Den generella tonen var att förebyggande träning för axelskador är ett stort 

utvecklingsområde inom beachvolleyboll. 

3.3 Hur kommer man tillbaka? 

De medverkandes upplevelser och tankar kring återkomsten till beachvolleybollen kan 

delas in i tre teman; negativa omgivningsfaktorer, målsättning och egen drivkraft. 

3.3.1 Negativa omgivningsfaktorer 

Några medverkande påpekade att det är en speciell gruppdynamik i beachvolleyboll då 

man är ett lag på endast två personer och det sällan finns reservspelare att tillgå vid 

skada eller sjukdom. Detta uppfattades som pressande uttryckte flera medverkande. 

Några reflektioner var följande: 

”Jag kände mig inte tvingad, men i en sport där man är två och det är en ganska 

beroende sport, hen kan ju inte spela utan mig” 

”Man kan ju inte bortse från att den andras tillvaro hänger i ens händer, så det är klart 

att man känner en press i det” 
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En medverkande påtalade att det ofta är tydligt redan från början att är man skadad en 

längre period så spelar partnern med någon annan. Likaså spelar man själv med någon 

annan om partnern är skadad. Detta sågs som naturligt och tydligt redan från start men 

kunde givetvis kännas pressande. 

Tre medverkande uttryckte att de inte trodde att deras partner förstod vidden av deras 

skador. Dessa tre påtalade även att det kände press från partnern att träna och spela 

match. 

Andra omgivningsfaktorer som några av deltagarna tyckte påverkade hur snabbt man 

kom tillbaka till matchspel var om det var en viktig match att delta i. Några deltagare 

tyckte att det var svårt att säga ifrån och avstå från träning och matchspel när de kände 

press från partner och tränare. 

”Det är klart att hade det inte varit en turnering på hemmaplan så hade jag ju inte 

spelat den helgen” 

En deltagare uttryckte att deras tränare kunde pusha lite för hetsigt beträffande 

träningsdos, men tyckte samtidigt att detta kanske var en förutsättning för att uppnå bra 

resultat. En annan deltagare uttryckte att hen inte kände något som helst stöd från 

tränare eller partner beträffande skadan och att tränaren pressade till matchspel. 

”Men då kan jag säga att det var inte mitt eget beslut, och det är korkat. Men där var 

det liksom….där var det pressen från tränare och partner i det fallet. För där visste jag 

att jag gjorde något riktigt dumt med att spela liksom” 

Samma medverkande hade en negativ känsla till tränarens bemötande och att denne 

ville påverka rehabiliteringen genom att ha åsikter om hur rehabiliteringen skulle 

utföras. 

Det uppfattades som en indirekt press från partnern i och med sportens natur då man 

endast är två i laget. Likaså kan det vara pressande att gå tillbaka till matchspel om det 

är matchspel på hemmaplan. En del medverkande uppfattade inte att partnern förstod 

allvaret i skadan och några medverkande tyckte att tränaren och partner inte gav ett 

något stöd i rehabiliteringen. 
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3.3.2 Målsättning 

Samtliga medverkande hade en tydlig målsättning att komma tillbaka till beach-

volleybollen och en medverkande uttryckte följande; 

”Det var inget snack om saken, vägen tillbaka, ja de finns goda chanser att komma 

tillbaks. Det har aldrig varit någon tvivel eller så inte” 

En av de medverkande som genomgick operativa åtgärder uttryckte att målet med 

operationen var just att kunna spela beachvolleyboll igen. Samtliga medverkande tyckte 

att det var viktigt med målsättningen och en medverkande tyckte att målsättningen är 

det viktigaste i hela processen att komma tillbaka. Några tankar som uppkom var: 

”Målsättningen var så klar och jag tycke inte att det fanns alternativ egentligen” 

Samtliga medverkande hade samma mål; att kunna spela beachvolleyboll igen. Att ha 

en tydlig målsättning tyckte även samtliga var av stor vikt när man pratar om hur man 

kommer tillbaka. Dialog med sjukgymnasten tycktes underlättar i målsättningen. 

3.3.3 Egen drivkraft 

Fyra av de medverkande uttryckte att det var deras egen drivkraft som var den främsta 

orsaken till varför de tror att det kom tillbaka efter axelskadan. 

”De va min egen målsättning, och mina egna ambitioner som drev mig tror jag” 

En medverkande menar på att vill man göra något tillräckligt mycket så tycker man att 

det är kul, och då finns det inga hinder i form av skador eller rehabilitering. En annan 

medverkande beskrev det som att den pressen som fanns att komma tillbaka kom bara 

från hen själv, och inte i form av någon yttre press. 

Envishet, egna ambitioner och egen målsättning är andra faktorer som de medverkande 

tror bidrog till att de kom tillbaka till utövandet av beachvolleyboll. 

En medverkande menar även på att tidsaspekten är av vikt. Det tar tid att rehabilitera 

och man måste kunna ta sig den tiden. 

”Att ja ville spela väldigt, väldigt gärna och för att ja var envis helt enkelt. Antalet 

timmar ja lagt ner på rehab, tror jag är en förklaring till att ja kan spela idag igen, och 

att axeln är bra” 
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Den egna drivkraften var den främsta anledningen till återkomst enligt fyra 

medverkande. Tillsammans med tid, egen envishet och egen målsättning bidrog det till 

att man kommer tillbaka till sport efter skada. 

4 Disskussion 

4.1 Resultatdisskussion 
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen i samband med axelskada och vad 

som kan påverka tillbakagången till beachvolleyboll efter en axelskada. Den generella 

tonen från samtliga medverkande var att skador och specifikt axelskador var vanligt, till 

och med att det var något som hörde till sporten. Målsättning och den egna drivkraften 

tyckte de medverkande var de viktigaste faktorerna som påverkade återkomsten till 

sport efter skada. 

I An integrated model of response to sport injury från 1998 av Wiese-Björnsdal et al. 

fungerar som teoretiskt ramverk för denna studie. Som ovan nämnt bygger denna 

modell på tidigare studiers sammantagna resultat beträffande reaktioner i samband med 

idrottsskador. 

I modellen presenterad av Wiese-Björnsdal et al. (1998) beskriver man att idrottarens 

självuppfattning återspeglar hennes sinnesstämning och beteende beträffande skadan. 

Har idrottaren en låg självuppfattning eller självkänsla, kommer således reaktionen bli 

annorlunda i jämförelse med om idrottaren har en hög självkänsla. En av de 

medverkande i studien uttryckte att hen ansåg att antingen tar man sig igenom en skada 

och kommer ut som en starkare idrottare på andra sidan, eller så slutar man och kommer 

inte tillbaka efter skadan. Detta påstående tangerar således ovanstående resonemang. 

Gällande möjlighet till återhämtning såg samtliga medverkande det som en självklarhet 

att komma tillbaka till sporten efter avslutad rehabilitering. Att ha en tydlig målsättning 

tyckte många av de medverkande var en av de viktigaste bidragande faktorn. Förutom 

en tydlig målsättning var den egna drivkraften en viktig asspekt för de medverkande. 

Tid och envishet var två andra faktorer som de medverkande uppgav som bidragande 

orsak till återgång. En del medverkande uppgav att det kände sig mentalt starkare efter 

att genomgått axelrehabilitering och kommit tillbaka till sporten. Detta får stöd av viss 

annan forskning som ligger till grund för modellen där man inte kunnat påvisa lägre 

självförtroende hos idrottaren efter skada (Smith et al 1993, Brewer et al 1995) medan 
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annan forskning såg signifikant lägre självkänsla efter skada (Chan et al 1988, 

McGowan et al 1994) samtliga studier presenterade i modellen. 

Self- efficacy, individens tilltro till hennes förmåga att utför en viss handling (Wiese-

Björnsdal et al 1998). Begreppet är uppgiftsorigenterat, vilket innebär det att det endast 

kan appliceras på en specifik uppgift. Tidigare erfarenhet av rehabilitering ger således 

högre self-efficacy på rehabilitering menar Shaffer (1991) presenterad genom Wiese-

Björnsdal et al (1998). Samtliga medverkande i denna studie hade tidigare erfarenhet av 

skador och rehabilitering vilket då enligt ovanstående resonemang skulle vara en fördel. 

Detta stärks även av Jonsson 1997. Några av de medverkande tyckte att de var mentalt 

starkare och även tekniskt bättre efter rehabiliteringen, något som även det stödjs av 

tidigare forskning (Nordahl et al. 2014). Som tidigare nämnt har andra forskare påvisat 

att en faktor som bidrar till individens self-efficacy, är hennes Internal Locus of Control 

(Thomeé et al. 2007), alltså individens tro om att hennes handlingar kan påverka 

resultatet (Wallston et al. 1978). Några av de medverkade påtalade att det var deras 

envishet som bidrog till att det tog sig tillbaka, alltså deras aggerande och handling. 

Tillgängligheten av socialt stöd var av värde för de medverkande och en del uttryckte att 

det var av stor vikt att ha tillgänglighet till samma sjukgymnast som vid tidigare 

rehabilitering. En del medverkande påtalade att det var viktigt med stöd från familj och 

vänner. Upplevde man inte stöd från tränare och lagkamrat var stödet från familj, 

vänner och sjukgymnast extra viktigt tyckte en medverkande. Även Nordahl et al. 

(2014) och Thomeé (2007) kommer fram till liknande slutsatser där man menar på att 

stöd från omgivningen och tid att utföra rehabiliteringen är två viktiga aspekter som 

spelar roll för återkomst efter skada. Tre av de medverkande uppgav att det inte trodde 

att deras lagkamrat förstod vidden av deras skador. Detta kan eventuellt vara en orsak 

till varför de inte upplevde ett tillräckligt stöd från lagkamraten utan istället uppfattade 

partnern som pressande till träning trots skada. 

När de medverkande mötte motgångar i rehabiliteringen var behovet av socialt stöd 

större än när man såg en positiv utveckling i rehabiliteringen vilket också får stöd i 

modellen (Wiese-Björnsdal et al 1998). 

Wiese-Björnsdal et al (1998) presenterar även tankar kring den sociala dynamik som 

förekommer inom idrottsvärlden. De refererar bland annat till Frey (1991) som 

undersökte just fenomenet av att träna med smärta. Några fynd var att det ansågs vara 
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ett tecken på karaktär att spela trots smärta och att man tenderar att rationalisera smärta 

och skador som ”en del av spelet”. Den generella konsensusen bland de medverkande i 

denna studien, var att axelskador hörde till normen och att ”alla” upplevde mer eller 

mindre smärta i axlar. Några uttryckte även att det kunde vara svårt att inte spela mer än 

vad de borde pga. Skadam, då man vill ställa upp för partnern och tränaren. Att man är 

ett lag bestående av endast två personer kan också kännas som en press uttryckte några 

medverkande. Wiese-Björnsdal et al (1998) understryker att för att till fullo förstå de 

kognitiva värderingarna och den emotionella respons som förkommer i samband med 

idrottsskador, måsta man även ta hänsyn till den sociala dynamik och kultur som 

förekommer inom elitidrottsvärlden där det ibland händer att man uppmanas och pressas 

till att träna under smärta. Vetskapen om att ens partner spelar med någon annan om 

man är skadad, som en medverkande uppgav, är givetvis en faktor som kan pressa 

spelaren till träning och matchspel trots skada. 

4.2 Metoddiskussion 
För att uppnå hög tillförlitlighet i kvalitativa studier finns några stöttepelare att ta 

hänsyn till. Urvalet av medverkande ska vara tillräckligt stort för att ge en rättvis bild, 

men samtidigt inte för omfattande, så man kan bibehålla överblick av resultatet. I 

enlighet med tidigare forskning (Nordahl et al. 2014) och litteratur inom området (Trost 

2010) har denna studie 5 medverkande, vilket rekommenderas som ett minimum för 

kvalitativa intervjustudier. 

Graneheim et al. (2004) menar även att tillförlitligheten beror på hur väl 

intervjuanalysen tar upp lagom stora meningsbärande enheter, och huruvida författaren 

kategoriserat dessa korrekt eller ej. Citat från intervjuerna i texten kan bidra till att öka 

tillförlitligheten av intervjuanalysen, vilket förekommer i denna studie. Ett annat sätt att 

öka tillförlitligheten är att jämföra resultatet med tidigare studier Graneheim et al. 

(2004), något som stärker tillförlitligheten i denna studie. 

Samtliga intervjuer genomfördes och transkriberades på ett enhetligt sätt av en och 

samma författare vilket bidrog till ökad tillförlitlighet. En annan styrka i studien var de 

medverkandes entusiasm att delta och understödja till vidareutveckling beträffande 

skadeförebyggande träning samt ökad kunskap om faktorer som bidar till återkomst till 

sport efter skada. 
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Förbättringsområden beträffande intervjuanalysen skulle kunna vara en medförfattare 

att diskutera och analysera fynden tillsammans med. 

5 Konklusion 

Fynden av denna studie indikerar att den egna drivkraften hos individen, tillsammans 

med en tydlig målsättning och stöd från omgivningen är tre orsaker som bidrar till att 

öka chanserna att komma tillbaka till beachvolleyboll efter axelskada. Några av de 

medverkande tyckte att det var mentalt starkare och även tekniskt bättre efter 

rehabiliteringen. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga A. Skriftligt samtycke 

Information beträffande medverkande i studien 

”Upplevelser av återgång till idrott efter axelskada” 

Denna studie genomförs som ett led i Magisterexamen inom idrottsmedicin vid 

Linnéuniversitet, Kalmar. 

Studien syftar till att undersöka upplevelsen av återgång till idrott efter axelskada. Skadan 

skall ha varit av sådan karaktär att du var tvungen att avstå helt från träning/tävling, eller träna 

alternativ träning under en period. Studien kommer beröra din upplevelse av bemötandet i 

vården, bemötandet av tränare, bemötande av eventuella lagkamrater. 

Studien baseras på djupintervjuer av 5-10 idrottsutövare. De medverkande kommer vara helt 

anonyma i studien och inga namn kommer nämnas. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan att vidare skäl 

behöver anges. Intervjuerna kommer att äga rum under hösten 2013 och studien beräknas vara 

färdig i juni 2014

Ansvarig för studien: 

Sofie Bele 

Leg. Sjukgymnast 

Tel 0702-86 97 73 

sofie.bele@gmail.com 

 

Ansvarig handledare: 

Anna Hafsteinsson Östenberg 

Lektor vid Institutionen för 

idrottsvetenskap, Linnéuniversitete 

Tel: 0470-70 84 58 

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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Jag har läst och förstått innebörden av deltagandet i studien och ger mitt godkännande 

för att medverka: 

 

Ort och datum 
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Namn textat 

…………………………………… 

Underskrift 
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7.2 Bilaga B. Intervjufrågor 

 

Bakgrundsinformation 
Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter. Den kommer spelas in och efter uppsatsen 

är godkänd kommer ljudupptagningen raderas. Du kommer aldrig att nämnas vid namn i 

uppsatsen. En del av frågorna påminner om varandra. Det finns inget rätt eller fel svar 

utan du svara bara som du upplever och tolkar frågan. Ibland kommer jag be dig att 

utveckla ditt svar ytterligare. 

 

Bakgrundsfakta 

 Kön? 

 Ålder? 

 Hur länge har du spelat beachvolleyboll? 

 Hur länge har du tävlat på elitnivå? 

 

De olika enheterna 

a) Upplevelsen av skadebeskedet 

b) Upplevelsen av bemötandet av vårdpersonal 

c) Upplevelsen av bemötandet inom sporten 

d) Upplevelsen av rehabilitering 

e) Upplevelsen av återgång till matchspel 

 

Frågorna 

Upplevelsen av skadebeskedet 

1. Berätta om axelskadan 

2. Hur det gick till när det konstaterades att du hade en axelskada? 

3. Vad gjorde du då? (syftar till föregående fråga) 

4. Hur tänkte du då? Beträffande återkomst till idrotten? 

 

Upplevelsen av bemötande av vårdpersonal 

5. Vilken vårdpersonal träffade du först i samband med axelskadan? 

6. Vad hände i det mötet? (syftar till föregående fråga) 

7. Blev någon skillnad i bemötandet när det kom fram att du spelade 

beachvolleyboll på elitnivå? På vilket vis i så fall? 

 

Upplevelsen av bemötande inom sporten 

8. Hur gick det till när din tränare fick reda på din axelskada? 

9. Vad fick du för stöd av din tränare under axelskadan? 

10. Hade du någon partner eller lagkamrat när du skadade axeln? Vad hände när du 

berättade för hen om din axelskada? 

 

Upplevelsen av rehabilitering 

11. Fick du träffa någon rehabiliteringspersonal, sjukgymnast eller liknande i 

samband med axelskadan? 

12. Vad hände i det mötet? (syftar till föregående fråga) 

13. Visste hen att du spelade på elitnivå? 

14. Blev någon skillnad i bemötandet när det kom fram att du spelade 

beachvolleyboll på elitnivå? På vilket vis i så fall? 

15. Hur gick samtalet kring återgång till idrott? 



 

III 

16. Kom du tillbaka till sporten på den nivån du var innan axelskadan? 

 

Upplevelsen av återgång till matchspel 

17. Hur gick progressionen i rehabiliteringen till? 

18.  Hur gick det första gången du skulle spela en match efter axelskadan? 

19. Hur var bemötandet kring dig i samband med att du kom tillbaka till matchspel 

efter axelskadan? 

20. Hur var reaktionerna på din återkomst? 

21. Hur upplevde du att förväntningarna på dig var efter axelskadan? 


