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Abstract 

Syftet är att skapa förståelse för vad elitidrottare upplever, hur de påverkas av sin skada, samt 

vilken betydelse som sociala relationer har i rehabiliteringen. Studien är genomförd med en 

kvalitativ metod där åtta elitidrottare (fem kvinnor och tre män) inom idrotterna fotboll och 

innebandy har intervjuats. Resultatet av studien visar att samtliga idrottare upplevde att 

skadan isolerade och begränsade dem. De fick planera sina liv efter skadan. Idrottarna 

värdesatte relationen till sina familjer och vänner mest eftersom att de upplevde att det var 

dem som fanns där för idrottarna när de själva kände behov av att prata om skadan och 

känslor. 

Nyckelord: idrottsskada, rehabilitering, socialt stöd, elitidrott 
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla idrottare som ställt upp på intervju. Med er 

hjälp och ert engagemang blev studien möjlig.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Jesper Andreasson som varit till stort hjälp under uppsatsens 

skrivandeprocess. Dina råd och din vägledning har varit mycket betydelsefull för oss.  

Tack också till de föreningar och personer som har hjälpt oss att få tag i och komma i kontakt 

med de idrottare som intervjuats.  

 

Det här ämnet är något som vi båda brinner för och det har varit oerhört givande att få skriva 

om psykologiska aspekter i skaderehabilitering. Det har gett oss kunskaper som vi kommer 

bära med oss i framtiden. 
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1. Inledning 
Fysisk aktivitet och idrottande har länge varit en del av många människors intresse. De äldsta 

idrotterna vi känner till utövas fortfarande och nya idrotter föds. Idrotten finns också överallt. 

På skolgårdarna, gräsplanerna, idrottshallarna och arenorna. Det finns en platsför alla att 

utöva idrott. Men på dessa platser är det också oundvikligt att skona utövarna från 

idrottsskador, för även idrottsskadorna finns överallt.  

Några kända fall av svenska idrottsstjärnor som råkat ut för en idrottsskada är Kajsa 

Bergqvist, Henrik Larsson och Anna Holmlund. Vad dessa tre karaktärer har gemensamt är att 

de alla var uträknade. Kajsa Bergqvist var 28 år vid skadetillfället och hade siktet inställt på 

det stundande olympiska spelet som skulle äga rum i Aten senare under sommaren. När 

hälsenan gick av grusades de drömmarna och media ifrågasatte om hon skulle ha 

motivationen att komma tillbaka. Kajsa visade att tvivlarna hade fel och stod överst på pallen 

i VM i Helsingfors året därpå.  

Henrik Larsson var en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsspelare vid 33 års ålder. Då 

kom den förödande korsbandsskadan. Han hade varit tveksam till spel i landslaget, men hade i 

sista stund bestämt sig för att delta i europamästerskapet som ägde rum under sommaren 

2004. Nu trodde många att det var det sista de hade sett av ”Henke”, men återigen fick de som 

tvivlade visa sig ha fel. Bara ett och ett halvt år efter korsbandsskadan lyckades Barcelona 

vinna Champions League med en 35-årig skåning i huvudrollen. ”Henke” byttes in i den 

andra halvleken och låg bakom båda Barcelonas mål i 2-1-segern över Arsenal.  

Anna Holmlund hade precis tagit sig tillbaka efter en korsbandsskada. Hon hade inlett 

världscupen med två tredjeplatser och den 12 januari noterade hon säsongens bästa insats med 

en andraplats. Hon hade tagit sig tillbaka på den nivån som hon var innan skadan och allting 

verkade gå hennes väg. Då hände det som inte fick hända. Ännu en korsbandsskada och 

säsongen var förstörd. Skulle hon verkligen ha motivationen till att komma tillbaka ännu en 

gång? Efter två tuffa år med två korsbandsskador så stod hon ändå på startlinjen i OS i Sotji. 

Hon lyckades med det omöjliga och bärgade ett brons.  

Vad är det då som ligger till grund för en lyckad rehabilitering? Vad är det idrottare är i behov 

av för att kunna återgå till idrotten? Det framhävs mycket om den fysiska rehabiliteringen 

inom idrotten, men något som har visat sig minst lika viktigt är den psykologiska 

rehabiliteringen, som nästan aldrig nämns. Det spelar egentligen ingen roll hur bra ett 

rehabiliteringsprogram är om inte idrottaren har motivationen och psykologiska verktyg för 
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att fullfölja processen. Som nämns i artikeln "Psychological Rehabilitation from Sport 

Injuries": 

The psychological trauma following an injury is often more difficult for the affected athlete than the 

physical trauma 

Jane Crossman 1997 

Detta är tre exempel över svåra skador som drabbat svenska idrottsstjärnor de senaste 10 åren. 

Men det som drabbas av skador, verkligheten är att idrottsskadorna även förekommer för 

barn, ungdomar och amatörutövare. Om man inte själv varit skadad någon gång så har med 

största sannolikhet en lagkamrat eller tävlingskollega varit det. T.ex. rapporterar Urban 

Johnson (2008) att siffror från Storbritannien visar att skador som går att hänvisa till fysisk 

aktivitet är den största gruppen av skador. Inom denna grupp var idrottsskadorna den största 

andelen, de utgjorde 33 % av alla inrapporterade skador. (Johnson 2008) En studie från 

Australien visar att 20 % av alla barn under åren 1989–1993 var tvungna att besöka sjukhus 

för behandling av skada som drabbat dem under idrottslig aktivitet (Finch et al. 1998). Även i 

Sverige visar en kartläggning från 2007 att 104 400 personer uppsökt vård vid akutmottagning 

eller jourcentral vid sjukhus för behandling av idrottsrelaterad skada. Tre år senare 

rapporterades ingen anmärkningsvärd skillnad i antal personer som sökt vård för skada 

orsakad av idrottsutövning. (Socialstyrelsen 2008, 2011) Detta tyder på att idrottsskadorna i 

Sverige varken minskar eller ökar, vilket indikerar att skador är och kommer vara en naturlig 

del av idrotten även imorgon. Med alla dessa idrottsskador, ca 100 000 svåra varje år 

(Socialstyrelsen 2011) följer således en rehabiliteringsprocess för att idrottarna skall kunna 

återgå till sin idrottskarriär eller sitt vardagsliv. 

I vår studie har vi valt att fokusera på den rehabiliteringsprocess som elitidrottare genomgår 

efter en svår idrottsskada, med särskilt fokus på upplevelser, socialt stöd och syn på sig själva. 

Anledningen till att varför just elitidrottare är fokus för studien är att på elitnivå finns 

förutsättningar för en omfattande organisation att förse de skadade idrottarna med både fysisk 

och psykologisk rehabilitering.  
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2. Syfte och frågeställningar 
I följande kapitel presenteras det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Det framgår också dispositionen av studien samt tydliggörande av begrepp som 

används i studien. 

2.1 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur elitidrottare som drabbats av svåra idrottsskador påverkas 

av sin skada, vilka upplevelser de har och vilken betydelse som sociala relationer tillskrivs i 

rehabiliteringen. 

Svår idrottsskada utgår i denna studie från Hassmén, Hassmén & Plates (2003) definition. De 

definierar hur allvarlig skadan är genom hur lång konvalescenstid som krävs för att återgå till 

full träning. 1-7 dagar ses som en mindre allvarlig skada, medan en medelsvår skada läks på 

en vecka till en månad. En svår skada håller en idrottare ifrån sin idrott i mer än en månads 

tid. I studien kommer vi att använda denna definition av svår skada. (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003) 

Elitidrottare är i studien definierat utifrån Smålands idrottsförbunds definition. De skriver att 

elitnivå eller elitidrottare är idrottare som regelbundet tävlar på seniornivå på näst högsta eller 

högsta nationella nivå inom sin idrott. (Smålands Idrottsförbund 2013) 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever idrottarna sin skadeperiod och hur påverkar den dem? 

2. Vilket socialt stöd upplever idrottarna under rehabiliteringen och vilka relationer har 

varit viktiga för dem under denna period? 

3. Hur har idrottarnas syn på sig själva och sin kropp påverkats av skadeperioden? 

 

2.3 Disposition 

Genomgående i studien kommer frågeställningarna att utgöra ramen för de olika kapitlen. 

Frågeställning 1 till och med 3 kommer att behandlas i nummerordning i kapitlen bakgrund & 

tidigare forskning, resultat samt analys/diskussion. I början av varje kapitel kommer en 

kortare ingress förklara vad som presenteras i varje kapitel.   
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3. Bakgrund & tidigare forskning 
Kapitlet ämnar beskriva och argumentera för studiens relevans, presentera tidigare forskning 

inom relevanta ämnen för studien samt beskriva studiens teoretiska bakgrund. Den tidigare 

forskningen redovisas efter frågeställningarnas ordning enligt kategorierna: Idrottares 

upplevelser och känslor av svår idrottsskada, socialt stöd, socialt stöd och rehabilitering samt 

perspektiv på kroppen.  

  

Som tidigare beskrivits är idrottsskador en del av den idrottsliga verksamheten i Sverige. 

Barn, ungdomar och vuxna, ingen är förskonad från dem. Som tidigare nämnts är dock 

elitidrotten särskilt förknippat med idrottsskador. En studie gjord på svenska 

elitfotbollsspelare, både män och kvinnor, visade på att 76 – 79 % av männen skadades under 

en säsong. Siffran för kvinnor var något lägre, 65 % rapporterades skadade under säsongen. 

Samtliga skador klassades som skador som förhindrade spelarna från att prestera på sin 

tidigare nivå. (Hägglund 2007) Liknande siffror har även rapporterats i studier från 

Storbritannien och Finland (Johnson 2008). Siffror från friidrotten avslöjar liknande siffror. 

Svenska idrottare (292) rankade topp 10 i sina idrotter studerades under en säsong och studien 

visar på att 68 % av idrottarna var skadade någon gång under säsongen. Svåra skador utgjorde 

hälften (51 %) av alla rapporterade skador och tvingade idrottarna att frångå sin normala 

träning under minst tre veckor. (Jacobsson et. al. 2013) 

 

3.1 Idrottares upplevelser och känslor av svår idrottsskada 

Förutom de fysiologiska hinder som uppstår vid en svår idrottsskada upplever idrottare även 

psykologiska hinder under rehabiliteringsprocessen. Kübler-Ross presenterade redan 1969 i 

sin bok On death and dying en femstegsmodell för vilka känslor en människa går igenom 

efter en sjukdom eller förlust av närstående i livet. De fem stegen i modellen är förnekelse, 

ilska, förhandling, depression och accepterande. (psychcentral.com) Weinberg & Gould 

(2007) menar att dessa känslor även är relevanta för personer som råkat ut för en idrottsskada. 

De menar att en person som råkat ut för idrottsskada ofta upplever flera av de nämnda 

reaktionerna under en rehabiliteringsprocess. Få följer dock ett tydligt mönster eller reagerar 

enligt ordningen i modellen och nödvändigtvis förekommer heller inte alla reaktioner menar 

Weinberg & Gould (2007). 

Relevansen för att Kübler-Ross femstegsmodell även går att hänföra till idrotten styrks också 

av Wagman & Khelifa (1996) som redogör i en artikel om olika känslotillstånd en skadad 
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idrottare kan hamna i. De nämner stress, ångest, ilska och depression. Även rädsla 

förekommer, rädsla för att inte bli fullt frisk, rädsla för att skada sig igen, rädsla för att förlora 

sin position och rädsla för att förlora social support från familj, vänner och lagkamrater. En 

annan vanlig reaktion efter en skada är att idrottaren förnekar att den är skadad. (Wagman & 

Khelifa 1996) I Foundations of Sport and Exercise Psychology av Weinberg & Gould (2007) 

redogör författarna för ytterligare reaktioner en idrottare kan få efter en idrottsskada. De 

nämner identitetskris, att idrottaren identifierar sig helt eller nästan helt som just idrottare, 

vilket gör att när idrottaren inte längre kan delta i sin idrottsliga aktivitet förlorar personen en 

del av sin identitet. Vidare nämns rädsla och ångest/oro, som även behandlas av Wagman & 

Khelifa (1996). En tredje reaktion som kan uppstå menar Weinberg & Gould (2007) är ett 

bristande självförtroende, då idrottaren inte längre kan träna, prestera eller hålla sig i god 

form. En sista reaktion som nämns är att idrottare förväntar sig att de skall komma tillbaka till 

sin idrott och prestera på samma nivå som innan. Idrottare ställer ofta för höga krav och 

förväntningar på sig själva när de väl genomgått rehabiliteringsprocessen. (Weinberg & 

Gould 2007) 

Från föregående stycken kan utläsas att skador är ett naturligt inslag i idrottsvärlden och 

således även rehabilitering. Det finns flera reaktioner och känslor som kan uppstå när en 

idrottare råkar ut för en skada. Därför är inte bara rehabilitering av den fysiska skadan av vikt 

för en lyckad rehabiliteringsprocess utan även en psykologisk process. Som nämns i artikeln 

"Psychological issues in sport injury rehabilitation: Current knowledge and practice": 

It is critical to the ultimate goal of recovery and return to competition that athletes be rehabilitated 

both physically and psychologically 

Wagman & Khelifa 1996 

 

3.2 Socialt stöd 

I en studie ämnad att undersöka definitioner av socialt stöd gjord av Williams et. al (2004) 

uppdagades det att 30 olika definitioner fanns att hitta i litteraturen, varav 25 av dessa 

användes nyligen i studier och undersökningar. I en analys av definitionerna framkom ett 

antal kategorier som definitionerna behandlade. Dessa var bl.a. tidsaspekt (kort eller 

långsiktig) och timing, relationer och sociala band, stödjande resurser (emotionellt, materiellt, 

informativt etc.), effekterna av stödet (positivt eller negativt), upplevt stöd, faktiskt stöd samt 

belåtenhet av socialt stöd. (Williams et. al 2004) . 
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Hunt (2011) har definierat socialt stöd som: ”A transactional communicative process, 

including verbal and/or nonverbal communication, that aims to improve an individual´s 

feelings of coping, competence, belonging and/or esteem.” Hunt (2011) menar alltså på att 

socialt stöd bör ses som en process, att det kan ske både verbalt och icke verbalt och ämnar att 

främja en individs copingstrategier, kompetens, tillhörighet samt självkänsla.  

Hunt (2011) menar att när socialt stöd behandlas bör faktiskt och upplevt socialt stöd också 

diskuteras. Det faktiska sociala stödet utgörs av vad det stöd en individ tillhandahåller i termer 

av vad som sägs, vad som ges och konkreta handlingar för individen. Det upplevda stödet 

syftar till det stöd som individen upplever finns tillgängligt, ofta beskrivs det som positivt 

eller negativt upplevt stöd och ska upplevas som att det den individen behöver finns om hen 

vill ta del av det. (Hunt 2011) 

 

3.3 Socialt stöd och rehabilitering 

Forskning angående socialt stöd och skaderehabilitering visar på att det sociala stödet har en 

påverkande roll i en idrottares rehabiliteringsprocess. Detta fastställer Gould (2000) i en 

artikeln Psychology of Sports Injuries och menar att en viktig del i en idrottares rehabilitering 

är att förse denne med ett socialt stöd. Han nämner att kommunikation, empati, information 

och att se till att idrottaren inte blir isolerad är viktiga faktorer. Det sistnämna, angående 

isolering styrks också av Wrisberg & Fischer (2005) som i studien Staying Connected to 

Teammates During Rehabilitation framhäver tips om hur man kan tillgodose ett gott 

tillhörighetsstöd för den skadade idrottaren genom att även under rehabiliteringen involvera 

hen med lagkamraterna. Att ett starkt socialt stöd har en positiv effekt för en idrottares 

rehabilitering påvisas också av Yang et. al. (2010) som i en studie menar att socialt stöd bl.a. 

bidrar till minskad stress och ökad motivation under rehabiliteringsperioden. I samma studie 

där 256 college studenter undersöktes visar författarna på vilka personer som ofta har en 

nyckelroll i en rehabiliteringsprocess. Det framkom att idrottare förlitar sig mer på det sociala 

stödet från coacher, sjukgymnaster och läkare när de skadat sig. (Yang et. al. 2005) 

Podlog & Eklund (2007) har gjort en kvalitativ studie där 14 professionella coacher i 

Australien och Nya Zeeland intervjuades angående coachers perspektiv på idrottares 

skaderehabilitering. De kom fram till att det var viktigt för idrottarna att erhålla socialt stöd 

från flera olika källor för att underlätta den psykologiska hanteringen av situationen. De 

visade också på att eftersom tränare har en nära kontakt och relation till den skadade kan 
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dessa också ha en stor positiv inverkan på attityder och beteende kring 

rehabiliteringsprocessen. (Podlog & Eklund 2007) Detta påvisas t.ex. av Bianco (2001) som 

intervjuade tio kanadensiska alpinåkare angående det sociala stödets roll i 

rehabiliteringsprocessen efter idrottsskada. Resultaten visade att socialt stöd från tränaren var 

viktigt för uppmuntran om förbättring, hålla sig till realistiska perspektiv och ramar, 

fokusering på framtida möjligheter och inte nutidens svårigheter samt motivering och 

uppmuntran till att följa rehabiliteringsprogram. (Bianco 2001). Podlog & Eklund (2007) 

rapporterar också om en studie där det visade sig att idrottare med socialt stöd från flera 

källor, inkluderat tränaren, gynnades fördelaktigt av detta i rehabiliteringsprocessen. Samma 

studie visade att idrottarna uttryckte en önskan om att få olika typer av socialt stöd under olika 

perioder i rehabiliteringsprocessen. T.ex. var önskan om emotionell support stor i början av 

processen. För att effekten av den sociala support en idrottare får tillgång till ska maximeras 

behöver tre faktorer stämma överens; typ av social support, timingen då den ges samt 

mängden. (Podlog & Eklund 2007) 

Några artiklar behandlar idrottares uppfattning om socialt stöd. I en studie gjord av Corbillon 

et. al. (2008) där 72 studenter intervjuades angående socialt stöd från deras coacher och 

lagkamrater under skadeperioden. Resultaten av studien visade idrottarna upplevde att samma 

typ av socialt stöd var mer eller mindre betydande beroende på om det var deras coach eller 

lagkamrat som försåg idrottaren med det. (Corbillon et. al. 2008) Bone & Fry (2006) stödjer 

också att upplevelsen av det sociala stödet är betydande för utgången av rehabiliteringen. De 

undersökte sambandet mellan upplevt socialt stöd och tron på att deras rehabiliteringsprocess 

ska bli lyckad och fann att om idrottarna upplevde ett starkt socialt stöd hade de också större 

tro till att rehabiliteringen skulle bli lyckad. (Bone & Fry 2006)  

 

3.4 Perspektiv på kroppen 

Thing (2006) genomförde en studie om korsbandsskadade kvinnliga handbollsspelare och 

deras väg tillbaka från skada. 17 handbollsspelare i åldern 19-33 år intervjuades och i studien 

fann man två saker extra tydliga. Den första var osäkerheten kring att komma tillbaka. Många 

av spelarna var osäkra på om de ville komma tillbaka och idrotta på samma nivå eller högre 

igen. De såg sin skada som ett handikapp och skadan hade inte bara lämnat ärr på kroppen 

utan även i själen. Rehabiliteringsprocessen har varit så tuff och jobbig mentalt att ingen vill 

uppleva den igen, vilket leder till att många upplevt tvivel kring att komma tillbaka till 
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idrotten igen. Det andra ämnet som belystes i studien var synen på sin kropps kapacitet. Det 

kom fram att man tidigare sett på sin kropp som ett redskap för att nå framgång och uppnå 

resultat inom handbollen. Efter skadan ser man istället sin kropp som oanvändbar och 

misslyckad och man har svårt att röra sig i den sociala miljön som finns kring idrotten. Detta 

leder till att man håller sina tankar om att lägga av för sig själv, då man inte vill bli utmålad 

som ett offer i en värld där man inte får visa sin svaghet. 

 

 

3.5 Teoretisk bakgrund 

Skaparna av teorin är Podlog & Eklund (2007) som har kommit fram till att det finns fyra 

olika typer socialt stöd som är viktiga att förse skadade idrottare med i deras 

rehabiliteringsprocess. De fyra olika typerna av socialt stöd har Podlog & Eklund (2007) 

kategoriserat enligt; emotionellt, materiellt, informativt och tillhörighetsstöd.  

Emotionellt stöd beskrivs som positiv uppmuntran, empati, att motarbeta orealistiska 

förväntningar samt att visa ett genuint intresse för den skadade. Materiellt stöd beskrivs som 

att förse den skadade med tillgång till material och tjänster. Det kan t.ex. vara tillgång till gym 

för rehabiliteringsträning, ekonomisk hjälp, tillgång till idrottspsykologer, sjukgymnast eller 

liknande. Det informativa stödet handlar om att förse den skadade med kunskap, förståelse, 

råd och vägledning kring händelseförloppet. Det kan t.ex. innebära att visa bilder på och 

förklara skadan, göra fysiska tester för att se förbättring, eller utforma ett 

rehabiliteringsprogram. Tillhörighetsstödet syftar till att förhindra att den skadade känner sig 

isolerad och istället se till att denne fortfarande är en del av en gemenskap. (Podlog & Eklund 

2007)  

Angående syn på sig själva och sin kropp beskriver Larsson & Fagrell (2010) perspektiv på 

kroppen genom olika tider i historien. Dominerande var länge synen på kroppen som antingen 

subjekt eller objekt. Subjektkroppen, den levda kroppen, utgår från att min kropp är en del av 

mig. Jag kan känna och uppleva genom min kropp. Perspektivet om kroppen som objekt tycks 

snarare präglas av att jag kan kliva ur kroppen och betrakta den som ett objekt, något som inte 

är en del av mig. Ibland kallas de olika synsätten även den inre kroppen och den yttre 

kroppen, subjekt respektive objekt. Senare ansågs detta inte vara tillräckligt för att förstå 

kroppen, filosofer ansåg att det fanns ett glapp. Att uppleva kroppen som subjekt eller objekt 

har senare utmanats av att se på kroppen genom att se på och förstå rörelse. Där är tre 

dimensioner dominerande: funktion, upplevelse och betydelse. Funktionen är kopplad till 
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synen på kropp som objekt. Det är rörelsens objektivitet som står i centrum, dess utförande i 

förhållande till vad som skall utföras. Funktionen tränas och mäts. Upplevelsen av en rörelse 

är å andra sidan kopplad till det subjektiva synsättet på kroppen. Hur man upplever rörelsen, 

styrt av känslor och uppfattning. Betydelsen av rörelsen är kopplat till vad rörelsen förmedlar 

och innebär i ett socialt sammanhang. Rörelser betraktas som språk, de kommunicerar något 

och kan tolkas på olika sätt. (Larsson & Fagrell 2010)  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Vi argumenterar 

för metodval och urval samt framhäver aspekter om validitet, reliabilitet samt etik. Kapitlet 

avslutas med en kritisk metoddiskussion. 

 

5.1 Metodval 

I metoddelen går det att anta två grundläggande angrepp. Den ena är kvantitativ forskning och 

den andra är kvalitativ forskning. Den kvantitativa och kvalitativa forskningen fyller på 

många sätt samma syfte då dessa vill skapa en större förståelse för hur människor fungerar 

och hur strukturer är uppbyggda. I den kvantitativa ansatsen är det främst samband för en 

population som är primärt. Det är en stor data som ska samlas in och utifrån det ska forskaren 

generalisera för att kunna hitta samband. (Bryman, 2011; Hassmén & Hassmén 2008) 

I den kvalitativa ansatsen antar forskaren en mer involverande roll än i den kvantitativa 

forskningen. Bryman (2011) hävdar att syftet med den kvalitativa forskningen snarare är att 

producera beskrivande data. Forskaren vill få in djupgående och detaljerad information och 

därför är intervjuer förknippat med en kvalitativ ansats. Det handlar också om att forskaren 

vill få en större förståelse kring människors agerande och deras föreställningar om saker som 

de upplevt. (Bryman 2011) 

 

Utifrån vårt syfte har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Som vi i ovanstående stycke 

presenterade förknippas den kvalitativa metoden enligt Bryman (2011) med att forskarna är 

ute efter förståelse och djupgående information kring människors upplevelser. Även Patel & 

Davidsson (2011) menar på att en kvalitativ metod ger forskaren möjlighet till djupare 

förståelse och insikt. Hassmén & Hassmén (2008) vittnar också om att användningen av en 

kvalitativ metod syftar till att nå förståelse för människans tillvaro. En kvalitativ metod passar 

därför studien då den ämnar undersöka personers upplevelser och känslor under 

rehabilitering. Syftet med studien är att skapa förståelse kring vad för erfarenheter och 

upplevelser elitidrottare har av skaderehabilitering. Vi som forskare har därför valt en 

kvalitativ metod. 

  

Hassmén & Hassmén (2008) skriver i boken ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” att en 

intervju kan placeras in på en linje mellan två ytterligheter: Helt öppna eller helt 

strukturerade. Valet av vilken intervjuform bestäms utifrån frågeställningen och hur man får 

tillförlitliga svar på dem. Vidare menar författarna att om syftet är att undersöka 



16 
 

intervjupersonens verklighetsbild istället för att ställa sina frågor mot en teori bör 

intervjuformen vara åt det öppna hållet på linjen. (Hassmén & Hassmén 2008) 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett flexibelt sätt att genomföra 

intervjuer. Intervjuaren lutar sig mot olika teman som ska beröras under intervjun. Frågorna 

behöver därefter inte komma i någon bestämd ordningsföljd, stor frihet ges istället till 

intervjuaren att disponera frågorna efter situationen. T.ex. om en följdfråga är på sin plats 

istället för att gå vidare till nästa fråga. (Bryman 2011) Då intervjuerna i denna studie riktar 

sig mot intervjupersonernas upplevelser, känslor och egna tankar om sin rehabilitering anser 

vi att semistrukturerade intervjuer passar bäst. Som tidigare nämnt ger semistrukturerade 

intervjuer oss också friheten att följa upp oklarheter och kunna gå djupare in i de olika temana 

genom t.ex. följdfrågor eller att bryta från intervjuguidens upplägg för att främja flytet i 

samtalet.  

 

5.2 Urval 

För studien har ett bekvämlighetsurval antagits. Ett bekvämlighetsurval gör det smidigt för 

forskaren att hitta de personer som ska intervjuas och väljer de personer som passar in i ramen 

och som finns tillgängliga. Faktorer som spelar in på att man väljer bekvämlighetsurval är 

tillgänglighet och att representativitet inte är lika viktigt då intervjuernas mål är att göra 

djupgående analys. (Bryman 2011) 

I och med att ett bekvämlighetsurval antogs för studien började vi med att vända oss till vårt 

närmsta kontaktnät. Personer vi känner som är involverade i elitföreningar kontaktades för att 

få information om potentiella intervjuobjekt eller kontakter som hade mer insikt i föreningen. 

Vi listade själva de elitföreningar som fanns tillgängliga geografiskt för studien och 

kontaktade dem med en förfrågan om de hade någon i deras organisation som uppfyllde 

kraven för intervjuobjekt. Sex intervjupersoner fick vi kontakt med via vårt egna kontaktnät, 

två intervjupersoner togs kontakt med via förfrågan till föreningar. I urvalet hade vi inga 

tankar angående en jämn fördelning mellan kvinnor och män, därför att vi ansåg att kvinnor 

som män är elitidrottare, intervjupersonerna i studien är enade som elitidrottare. I och med 

den kvalitativa ansatsen ansåg vi det inte heller relevant att bedriva någon diskussion om 

likheter eller skillnader mellan kvinnor och män då generaliserbarheten i en kvalitativ studie 

ofta är begränsad. En jämförelse mellan könen anser vi snarare andas en kvantitativ studie. 

Detta låg till grund för att ena kvinnor och män som endast elitidrottare i studien.  
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De personer som vi sedan intervjuade kontaktades via telefon eller meddelande för att 

informera om studien och vad vi var intresserade av. Tid och plats för intervjuerna bestämdes 

också på detta sätt. Sex av intervjuerna genomfördes på café medan två genomfördes i 

anslutning till träningsanläggningen. Risken som finns i att genomföra intervjuer i sociala 

sammanhang som på café är att lagkamrater eller personer i intervjupersonens närhet kan röra 

sig i samma miljö. Detta kan göra att intervjupersonen inte svarar på samma sätt som den 

hade gjort om det bara varit vi själva. Vi kunde inte notera att det scenariot hände eller att 

intervjupersonen kände sig obekväm. Samtidigt valde vi aktivt att sitta så avskilt som möjligt 

på caféet. 

Totalt intervjuades åtta elitidrottare i studien. Ålderspannet var från yngst till äldst 19 

respektive 28 år (födda 1994 samt 1986) Två idrotter, fotboll och innebandy är representerade 

i studien. Vi valde att inte intervjua fler än en person från samma lag för att undvika ett 

upprepande empirimaterial.  

Intervjupersonerna i studien ska uppfylla följande krav: 

 Haft eller har en svår skada – varit borta från idrotten i minst en månad. 

 Delta i seniorverksamhet på elitnivå. 

 Vara aktiv inom en lagidrott.  

 Skadan skedde efter 1 januari 2012.  

Vi valde att avgränsa intervjuobjekten till personer som var aktiva inom lagidrotter därför att i 

en individuell idrott förhåller man sig i större utsträckning till sig själv och är inte beroende av 

andra på samma sätt som i en lagidrott. Lagidrottare är i behov av och har naturliga relationer 

med fler personer än en individuell idrottare då lagidrottaren har lagkamrater, fler 

tränare/ledare etc. Därför var det intressant för studien att skapa förståelse för vilka relationer 

som är viktiga för idrottare under rehabilitering och hur/om de förändrades. Vi tok också i 

beaktning att som idrottare i en lagidrott har du lagkamrater att förhålla dig till när du ska 

tillbaka, det är inte självklart att du har kvar din plats i laget när du genomgått 

rehabiliteringen, medan du som individuell idrottare själv har kontroll över när du kan tävla 

igen. Vi trodde därför att lagidrottare bättre kunde relatera till och besvara frågor angående 

hur skadan påverkat dem och om relationer förändrades.  
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5.3 Validitet 

I intervjufasen av studien har vi verkat för en hög grad av validitet, genom att anta en 

semistrukturerad intervjumetod gav vi oss möjlighet att korrigera frågor eller följa upp en 

fråga med följdfråga för att säkerställa att intervjupersonerna svarade upp på syftet med den 

ställda frågan. Ingen intervju avslutades innan intervjupersonerna själva fått möjlighet att 

klargöra eventuella frågor, tveksamheter eller funderingar angående studien. Antagandet av 

kvalitativ metod har därför varit fördelaktigt för att höja validiteten i studien då vi kunnat vara 

involverade och påverka utgången av intervjuerna. En kvalitativ metod hade istället gått miste 

om djupgående information eller säkerställning av att frågorna besvaras som de är syftade till. 

Det hade också varit svårt att tolka icke-verbala uttryck, t.ex. möjliggjorde våra 

semistrukturerade intervjuer oss reagera på ansiktsuttryck och kroppsspråk för att ställa 

följdfrågor. Vi kan inte hävda att resultatet av vår studie är representativt för samtliga 

lagidrottare på elitnivå. Det är snarare en indikator på vad för upplevelser och erfarenheter 

som kan förekomma under skaderehabilitering. Det empiriska materialet är tolkat utifrån en 

subjektiv bedömning, det finns därför utrymme för andra att tolka materialet på ett annat sätt 

än vad som har gjorts i studien.  

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att de teman och frågor som intervjuguiden 

innehöll gav tillfredställande svar för att besvara studien frågeställningar. Med en pilotstudie 

har intervjuaren chans att upptäcka eventuella problem och brister i intervjuguiden och 

revidera den till dess att den faktiska undersökningen ska äga rum. Det ges också möjlighet 

för intervjuaren att skapa sig en vana och säkerhet i ämnet för att känna sig trygg när 

undersökningsintervjuerna ska påbörjas. (Bryman 2011) 

Under pilotstudien framkom det att skadan som respondenten berättade om hade skett för 

cirka sju år sedan. I och med detta kunde hen inte svara så pass utförligt och ingående på vissa 

frågor som vi hade önskat. Därmed valde vi att göra en avgränsning att intervjupersonerna för 

studien skulle ha råkat ut för sin skada efter 1 januari 2012. Det vill säga cirka två och ett 

halvt år tillbaka i tiden. Vi valde att göra denna avgränsning för att öka validiteten i studien. 

 

5.4 Reliabilitet 

Reliabilitet som begrepp är ofta kopplat till olika mätningars pålitlighet. Reliabilitet kan 

diskuteras utifrån intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om huruvida en 
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undersökning eller studie kan repeteras. Intern reliabilitet handlar istället om det är ett 

forskarlag som genomför undersökningen, om de är överens om hur de ska tolka empirin. Vi 

kan argumentera för att den interna reliabiliteten i vår studie är god då vi båda närvarar vid 

intervjuerna samt vid tolkandet av empirin. Bryman (2011) menar på att det är svårt att uppnå 

en hög grad av extern reliabilitet i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att återskapa 

den sociala miljön och de sociala förutsättningarna som varje intervju präglas av. Så är fallet i 

vår studie.  Även om någon annan skulle anta samma forskningsmetoder med samma 

intervjupersoner är det möjligt att liknande resultat inte hade återskapats.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

En intervjuguide utformades för att säkerställa att fokus riktas mot det väsentliga för studien 

och att risken för att missa något centralt minimeras (Hassmén & Hassmén 2008). 

Intervjuguiden tematiserades enligt de fyra temanen: Bakgrund om idrottaren, 

skadeföreteelsen, sociala relationer samt syn på sig själv. Detta för att följa frågeställningarna 

genom intervjun och på så sätt skapa en röd tråd. Varje tema påbörjas av en inledande fråga 

av typen: ”Kan du berätta om…?” Kan du beskriva dina upplevelser kring…?” (Hassmén & 

Hassmén 2008) 

Vi hade ingen relation till någon av de enskilda intervjupersonerna, då vi aldrig hade träffat 

dem innan. Vi upplevde dock att eftersom vi hade gemensamma kontakter med flera av 

intervjupersonerna blev klimatet och samtalet snabbt lättsamt innan de inspelade intervjuerna 

startade. Vi upplevde under intervjuerna att idrottarna hade mycket att berätta om och vi var 

därför försiktiga med att avbryta idrottarna. Ofta inledde idrottarna ett längre resonemang med 

sig själva för att till slut komma fram till hur de tänkt eller känt och kunde då svara på den 

fråga som vi ställt.  

 

5.6 Etisk diskussion 

Hassmén & Hassmén (2008) skriver om vikten av nyttjandekravet i en studie. Det grundar sig 

i att all den information och data som samlas in endast ska användas till studiens ändamål. 

Om den används i andra sammanhang så kan det skada en persons privatliv och integritet. I 

vår studie har vi innan varje intervju varit tydliga med att intervjun kommer att spelas in, men 

att det endast är vi som har tillgång till den transkriberade intervjun. Inspelningarna har 
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överförts till en privat mapp i Dropbox som endast vi författare har tillgång till. Detta är även 

i linje med det som Bryman (2011) beskriver som nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet 

grundar sig i att alla personer som intervjuas kommer behandlas anonymt. Vi kommer i denna 

studie inte nämna någon vid namn eller citera någon person så att det går att spåra 

intervjupersonernas identitet. Detta gjorde vi klart med samtliga intervjupersoner innan 

intervjun startade. I studien har vi t.ex. bytt ut namn i citat till ”xxx” och refererat till 

intervjupersonerna enligt IP1, IP2 etc. 

Vi var också noggranna med att uppfylla de två kraven utöver nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer. Dessa är informationskravet samt 

samtyckeskravet. Detta innebär att vi har informerat varje intervjuperson om studiens syfte 

samt gjort det tydligt för intervjupersonerna att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta 

intervjun när de vill. Ingen intervjuperson valde dock att avbryta intervjun. (Vetenskapsrådet 

2002) 

 

5.7 Metodkritisk diskussion 

Bryman (2011) menar på att det svårt att vara helt objektiv i en studie. Det är omöjligt att inte 

lägga in egna värderingar och det blir extra tydligt i en kvalitativ studie där man ska tolka 

resultat och svar från respondenter. Det är något som vi har varit väl medvetna om i hela 

studien och därför har vi försökt att tona ner våra egna värderingar så mycket som det är 

möjligt. Bryman (2011) menar att bara för att studien inte är helt objektivt utformad så 

betyder det inte att forskningen inte kan bidra till något.  

Lekvall & Wahlbin (2001) skriver om olika mätfel som kan uppstå när man genomför 

intervjuer. Ett vanligt problem som kan dyka upp är att respondenten inte riktigt svarar på den 

ställda frågan. Detta kan bero på att personen tolkat frågan fel, inte hört vad intervjuaren sa 

eller att den är ofokuserad. Genom valet av semistrukturerade intervjuer så kunde vi enkelt 

följa upp med följdfrågor när vi ansåg att den intervjuade tolkat den ställda frågan på ett annat 

sätt än som var syftet från första början. I frågan om att intervjupersonen kan tappa 

koncentrationen så försökte vi att begränsa intervjutiden till 60 minuter Detta testade vi 

genom att hålla en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna skulle genomföras. I de fall då vi 

upplevde att intervjupersonerna hade mer att berätta lät vi dock inte den tänkta begränsningen 

till 60 minuter avbryta intervjun.  
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Något som kan diskuteras över är relevansen för användandet av vissa källreferenser. T.ex. 

återfinns källor från 1969 samt från den senare delen av 90-talet i studien. Vi menar dock på 

att detta snarare berikar studien. Detta för att vi i de fall som mindre aktuella källor använts 

har vi försökt belysa att forskning och förståelse för psykologisk rehabilitering går att spåra 

längre bak i tiden. Vi har också påvisat att Kübler-Ross femstegsmodell från 1969 går att 

applicera inom idrottsskador samt genom aktuella källor påvisat att den fortfarande appliceras 

inom området. 
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6. Resultat 
Studiens genererade empiri kommer i detta kapitel att redovisas i ordning utifrån de tre 

frågeställningar studien utgår ifrån. Redovisningen sker genom de tre teman: Upplevelser av 

skadeperioden och hur den påverkar idrottaren, socialt stöd och relationer, samt idrottarnas 

syn på sig själva och sin kropp.  

 

6.1 Upplevelser av skadeperioden och hur den påverkar idrottaren 

Ett övergripande resultat av intervjuerna är att en skada inte bara för med sig negativa 

upplevelser och känslor utan också lärdomar och insikter som anses positiva. Idrottarna anser 

också att skadorna inte bara påverkat dem negativt, även positiva insikter går att skönja ur 

resultatet. Vidare i kapitlet kommer resultatet av intervjuerna att presenteras angående vad 

idrottarna upplevt och hur skadan påverkat dem under rehabiliteringsprocessen. Det kommer 

lyftas fram både positiva upplevelser och negativa upplevelser samt hur skadan har påverkat 

idrottarna.   

En av de upplevelser som idrottarna fick av skadeperioden var att de fick en insikt i vad deras 

idrottande betydde för dem. De förstod hur mycket de uppskattar att vara frisk och kunna 

idrotta. Sju individer nämner detta, nedan visas exempel: 

… men jag är glad varje dag jag är skadefri nu och liksom njuter… 

IP2 

Idrottarna har lärt sig att njuta ännu mer av att kunna idrotta. Det var en reaktion som flera 

nämnde att de fick i samband med återkomsten till idrotten. Studien kan inte styrka att den 

känslan fortsatt präglat idrottarna långsiktigt, men det var en vanligt förekommande reaktion 

efter skadeperioden.  

En åsikt som några intervjupersoner hade var att de kunde sätta skadan i perspektiv och se 

positivt på när i tiden skadan skedde. För dessa inträffade skadan precis i slutet på säsongen 

och de kunde därför uppskatta att de hade en vintersäsong på sig att rehabilitera innan 

säsongen sedan skulle börja igen. En av intervjupersonerna nämner följande: 

Det kommer i rätt tillfälle, man försöker sätta det lite i perspektiv också i livet… oktober, det är 3 

matcher kvar så det var nog väldig tur att det hände just då för min egen del tror jag. 

IP8 
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Intervjupersonerna hade en accepterande syn på att skador är en del av idrotten och kunde 

uppskatta att skadan inträffade vid en fördelaktig tidpunkt på året.  

En upplevelse som flera intervjupersoner hade var att de upplevde en ovisshet. Det artade sig 

på olika sätt, bl.a. ovisshet över vilken diagnos som skulle ställas på deras skada, ovisshet 

över vart man skulle vända sig samt ovisshet över besked angående framsteg eller bakslag i 

rehabiliteringen. Följande åsikter kom från två intervjupersoner: 

Först sa dem att det var uttänjt ledband och att jag skulle vara borta i 4 – 6 

veckor… på akuten då… så då var man ju glad… sen så när jag kom till 

sjukgymnasten så säger han samma sak… och sen så träffar jag ortopeden och ska 

bara dubbelkolla och då säger han att… eller hon och han, det var två stycken… att 

korsbandet var av, de kände några minuter där då och sa att det var av. Så det var 

ju chock. För det hade jag ju inte hört innan. 

IP4 

En annan upplevelse och tanke som flera intervjupersoner drabbades av efter skadan är en 

uppgivenhet. Det går att utläsa ur följande: 

Alltså precis när det händer då tänker man ju såhär, fan. Nu vet man att det är kört typ, då ser man 

bara mörker alltså. Det tar säkert ett par dar att smälta det, man är helt förstört när det händer. Fan 

vi skiter i det här liksom. 

IP1 

Det handlar om en uppgivenhet som artar sig genom att idrottarna upplever att deras karriärer 

nu är slut. Flera nämner också att de har haft svårt att ta in det som hänt. Idrottarna har haft 

tankar som: det kan inte vara sant, det kan ju inte hända mig. De har haft svårt att greppa 

situationen och ser bara mörker. Flera av intervjupersonerna menar dock att denna negativa 

upplevelse snart förändras till en känsla av accepterande, att nu är situationen som den är, man 

får göra det bästa av situationen. 

Något som samtliga intervjupersoner vittnar om är att skadan har påverkat deras livsstil. Dels 

i form av begränsad rörlighet med t.ex. kryckor men för vissa har det även inneburit 

sjukskrivning eller behov av att gå upp i tjänst. De upplever att skadan kontrollerar ens liv och 

man måste anpassa sig och planera utefter skadan, tänka på det i allting man gör. Den hindrar 
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en från det sociala livet som promenader med kompisar, gå en runda på stan eller att bara ta 

sig till jobb eller skola. 

… absolut en anpassning, och det är ju, det är ju vardagssaker också. Man kan inte ligga på knä och 

man kan inte hålla på som man brukar. Cykla till jobbet, nej jag får ta en buss och… ja ni vet sånna 

saker.  

IP1 

Samtliga upplever alltså sig kontrollerade och styrda av skadan snarare än att de själva kan 

styra och hantera sin vardag. Det råder dock skilda åsikter bland dessa om det är saknaden av 

en normal vardag eller saknaden av att kunna idrotta som påverkar dem mest.  

En aspekt som skadan inneburit är att flera idrottare påverkats på så sätt att de upplevt ett 

annat perspektiv på idrottande. Det skiljer sig även här, för vissa syns det genom att de börjat 

prioritera andra saker än idrotten i sina liv. Det kan utläsas genom följande:  

Men jag vill kunna gå en lång promenad utan att känna nånting jag vill kunna simma mer än två 

längder utan att få ont jag vill kunna cykla till jobbet utan att känna nånting.. asså det är ju sånna 

saker. Det är inte bara sånna stora grejer som det påverkar utan man vill ha en vardag där knät inte 

gör sig påmint så är det… 

IP1 

Andra har framhävt vikten av att ha något vid sidan om idrotten, något att falla tillbaka till om 

en skada skulle innebära slutet för deras idrottskarriär. 

… jag har ju som sagt förra året börjat med utbildning utanför fotbollen så… hade jag inte haft nått 

vid sidan om fotbollen så kanske på nått sätt hade fått lite panik liksom. 

IP8 

 

6.2 Socialt stöd och relationer 

Resultatet angående socialt stöd och relationer kommer att presenteras utifrån de 

kategoriseringar som av socialt stöd som studien utgått ifrån. Först presenteras emotionellt 

stöd, följt av materiellt stöd, informativt stöd samt tillhörighetsstöd. För varje kategori 

presenteras hur det sociala stödet har tagit form och vilka personer som har varit bidragande 

till stödet. Det redovisas också om idrottarna saknat socialt stöd och från vissa de hade önskat 

mer engagemang i så fall.  
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6.2.1 Emotionellt stöd 

Något som samtliga intervjupersoner upplevt är ett emotionellt stöd i form av vetskapen att 

det finns någon för dem som de kan prata med. Samtliga intervjupersoner har upplevt att det 

är familj, vänner eller livspartner som har stått för det stödet. Det kan exemplifieras enligt 

följande:  

Det är väll vänner och familj… dem vet jag ju att… jo det tror jag. Det är dem som har funnits med 

hela tiden… nu har det väll gått ett halvår men det är dem som har funnits hela tiden och det är dem 

man är mest nära med som har funnits när det har behövts. 

IP4 

Flera vittnar om att de inte vill bli uppmålade som offer och att folk i deras närhet ska tycka 

synd om dem och behandla dem annorlunda än innan. De förespråkar snarare vikten av att ha 

någon i deras närhet som de kan prata med när de själva känner att de har behov av det. 

 

Några intervjupersoner har upplevt det som positivt och till stor hjälp i deras rehabilitering att 

de har kunnat genomföra den med någon annan som befinner sig i samma situation. Att det 

finns någon annan där som förstår vilka känslor och tankar de går igenom. I samtliga fall är 

det en lagkamrat som varit den personen. En av dem påvisar det såhär: 

Dels att vi har kunnat träna ihop och sen att man kan fråga henne om allting och hur hon känner och 

hon har ju frågat mig med. 

IP7 

Någon som har förståelse för den situation den skadade är i, som kan ge tips och hjälp till 

motivation i rehabiliteringen har nämnts som bidragande till en lyckad process. 

Flera intervjupersoner menar att de upplevt ett stöd som hjälpt dem i återkomsten till idrotten 

på så sätt att de inte blivit pressade att påskynda processen utan istället blivit uppmanade att 

låta processen ta den tid det tar. Det är främst från familj, tränare och lagkamrater som detta 

stöd upplevts. En intervjuperson beskriver det enligt följande: 

… men de har nog haft förståelse liksom… för att det att jag måste rehaba den ordentligt. För att 

kunna komma tillbaka liksom. 

IP2 



26 
 

De har fått hjälp i att motarbeta orealistiska förhoppningar och framgångar, det ansågs som 

behjälpligt för att inte själva påskynda återkomsten till idrott och riskera bakslag i 

rehabiliteringen.  

Flera intervjupersoner menar att de har saknat stöd från deras tränare. De menar att 

uppmärksamhet eller empati har saknats, vilket kan utläsas ur följande:  

… men när man sitter där på bänken och spelarna har egna omgångar så går dem runt, liksom u-

svängen runt istället för att säga liksom hur känns det. Det är så enkelt att säga liksom. 

IP3 

Andra nämner också att de upplever sig nervärderade eller osynliga. Det har visats sig genom 

att tränarna inte brytt sig om hur rehabiliteringen går utan bara fokuserat på när idrottarna är 

tillbaka. 

… jag har ju bara haft xxx så och han var ju väldigt mycket att man inte fanns, alltså det var ju inte 

mycket snack… inte mycket alls det var som man var genomskinlig så… 

IP5 

Tränarna har lagt mer fokus på när de får användning av de skadade idrottarna i träning och 

match igen än att bry sig om och intressera sig för hur rehabiliteringen går.  

Några menar dock att de inte tycker att stöttande i form av empati och omtanke är deras 

tränares roll. De anser att tränaren snarare ska fokusera på de som är tillgängliga till match än 

de som är skadade. Även om de gärna hade upplevt en högre grad av engagemang.  

 

6.2.2 Materiellt stöd 

Flertalet av intervjupersonerna har upplevt ett materiellt stöd från sin förening i form av hjälp 

med att komma i kontakt med sjukgymnastik och läkare. Två av dessa nämner också att de 

fick hjälp av en idrottspsykologisk rådgivare eller mental coach genom föreningen.  

Några av intervjupersonerna upplever att de har saknat ett materiellt stöd angående kontakt 

med sjukgymnastik, läkare etc. En av dessa uttryckte att hen verkligen hade behövt det stödet. 

Följande citat beskriver detta: 

Man har aldrig varit skadad innan, man har ingen aning vad man ska göra, vem ska jag ringa till, 

hur ska den här processen gå till asså… man vet ju ingenting… 
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IP4 

Hen kände sig utelämnad, hen visste inte var hen skulle vända sig och kände en osäkerhet 

över vad som väntade hos läkare och i rehabiliteringsprocessen. De upplevde att de saknade 

hjälp från föreningen att hantera detta.  

En av intervjupersonerna nämner specifikt att hen saknade materiellt stöd i form av ett gym av 

bra kvalité. Det fick konsekvenser då det innebar att hen fick göra sin rehabilitering avskilt 

från laget och träningsanläggningen. Vilket innebar en ökad isolering från det övriga laget och 

en försämrad relation. 

 

6.2.3 Informativt stöd 

Samtliga intervjupersoner menar att de upplevde stort förtroende till sina sjukgymnaster. Det 

var ett starkt informativt stöd att de gav råd och vägledning men också att de bidrog med 

förståelse angående skadan och rehabiliteringsprocessen. Hälften av intervjupersonerna har 

också detta informativa stöd genom den relation de haft med lagkamrater som också varit 

skadade. Stödet från lagkamrat har t.ex. uttryckts enligt följande: 

Ja det gjorde vi, sen hjälpte vi varandra också med olika övningar och sånt typ. Vi gav tips och sånt 

där. 

IP2 

Det har gett dem möjlighet att utbyta kunskap om skadan, rehabiliteringen samt att de har 

kunnat berätta om sina känslor och upplevt förståelse från dem. En av dessa fyra nämner 

också att hen tagit del av bloggmaterial om samma skada som hen rehabiliterade för att se vad 

andra upplever och gör i deras rehabilitering. 

 

6.2.4 Tillhörighetsstöd 

Flertalet intervjupersoner hävdar att de har känt att deras tränare eller förening uppmanat dem 

att delta på träningar eller matcher. De har känt att tränare eller föreningen hjälpt dem att 

fortsätta vara involverade och känna sig bidragande på andra sätt än att själva delta i träningar 

och matcher.  

Så jag hade jättebra stöd där fullt ut och de försökte hitta saker som jag kunde vara med och, coacha 

lite i vårat u-lag, om jag ville. Och jag var med mycket på bänken och satt som assisterande coach 
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för de ville ha mig där… så de hittade lösningar så det var fint gjort av dem eller vad man ska säga. 

Så där kände jag absolut ett stöd. 

IP1 

Flera intervjupersoner har uttryckt uppskattning och beskrivit det som positivt att de blivit 

involverade på andra sätt, det har gjort att de fortfarande upplevt sig betydelsefulla. 

Något som är gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de upplevt att de, mer eller 

mindre, hamnat utanför laget och gruppen. De har upplevt det som jobbigt att se sina 

lagkamrater träna medan de själva fått göra rehabilitering i gym eller vid sidan om planen. 

Samtliga intervjupersoner har känt en saknad av att delta i och kunna påverka lagets 

prestationer.  

Jag brukar tänka på det när jag satt inne i gymmet och det var ljust när de gick in till träningen… så 

såg inte dom in i gymmet och sen lite senare när träningen var slut så var det tvärtom… så jag såg 

liksom inte ut... reflektionen i glas jag vet i fasen… ljust ute och sådär... det var som att man inte 

riktigt syntes… 

IP1  

Det är genomgående för alla intervjupersoner att relationen till laget blivit svagare. De flesta 

nämner att de hamnat utanför snacket och jargongen, på grund av att de inte spenderar lika 

mycket tid med laget i omklädningsrum, matcher, uppvärmningar etc. 

 

6.3 Syn på sig själva och sin kropp 

Här presenteras vad idrottarna har svarat i frågor rörande hur skadeperioden påverkat deras 

syn på sig själva och sin kropp. Resultatet redovisas i kategorierna: Syn på sig själva och syn 

på sin kropp. 

 

6.3.1 Syn på sig själva 

Flera intervjupersoner hävdar att skadeperioden inneburit att de har fått en mer realistisk syn 

på sig själva som idrottare. De har fått mer respekt för att en idrottsskada även kan drabba 

dem, ingen kan räkna med att vara skonad från dem som idrottare. 

För förut kände jag att, fan jag kommer ju inte få en bristning liksom.. jag har ju aldrig fått en 

bristning, så jag kommer ju inte heller få det liksom… men nu tänker man lite annorlunda på det. 
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IP2 

Flera nämnde också att de, innan skadan, kände sig oövervinnliga och kunde aldrig tänka sig 

att dem skulle bli skadade. Men i och med skadan har respekten och förståelsen för att 

idrottsskador är en del av idrotten och kan drabba vem som helst vuxit. 

Hälften av intervjupersonerna har fått en förändrad syn på sig själva angående hur dem ser på 

sitt idrottande i förhållande till andra saker i livet. De har satt sitt liv i ett längre perspektiv 

och nämner mer att de vill kunna återgå till ett liv där deras skada inte gör sig påmind än ett 

liv där de kan prestera i sin idrott.  

… man vill ha tillbaka att kunna leva ett normalt liv igen… och göra vad man vill liksom. 

IP4 

Det är mer vardagliga saker som idrottarna upplever att de vill komma tillbaka till och tänker 

många år framåt i tiden, att de då inte vill påverkas av en skada som de ådrog sig i ung ålder.  

Flera intervjupersoner har under skadeperioden haft en syn på sig själva utifrån att de inte vill 

bli sedda som ett offer. Det vill inte att andra ska tycka synd om dem på grund av att de är 

skadade. Flera tycker också att deras skada inte är så allvarlig, att de är lyckligt lottade 

jämfört med andra som haft det mycket värre. Detta trots att flera intervjupersoner haft skador 

som hållit dem borta från idrotten i långa perioder samt vid flera tillfällen.  

… jag tänker att det är värre med dom som vart mer skadade än jag har vart. Jag har ändå haft tur. 

IP2 

Idrottarna menar att de inte vill bli särbehandlade för att de är skadade. De uppskattar mer när 

människor i deras omgivning behandlar dem som att skadan inte har skett än att de frågar, 

fokuserar och gör skadan påmind för dem. 

6.3.2 Syn på kroppen 

En gemensam faktor går att skönja angående hur idrottarna ser på sin kropp. Samtliga 

intervjupersoner pratar om sin kropp, ofta den skadade kroppsdelen, utifrån ett 

objektperspektiv. Att de ser på sin kropp utifrån, som att, t.ex. deras knä, inte är en del av 

dem, utan ett objekt. Flera refererar t.ex. till ”det här knät”, ”anpassar mig efter knät”, ”var 

nått fel i knät” istället för att tala om skadan som en del av dem själva, alltså i form av ”mitt 

knä”, ”anpassar mig efter mitt knä” etc. 
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En annan huvudsaklig syn som flera idrottare haft angående sin kropp är att de känner att de 

inte längre har makt över den. De känner att den skadade delen av sina kroppar gör att de inte 

kan använda sin kropp på det vardagliga och enkla sätt som de tidigare gjort. Flera känner sig 

isolerade, att skadan de har fängslar dem, antingen fysiskt genom rörelsehindring eller mentalt 

genom att de hyser stor rädsla över att de kommer göra skadan värre. Som tidigare nämnt, att 

idrottana känner saknad av att delta och påverka lagets prestationer, kan denna syn på kroppen 

som fängslade hänföras till en saknad av att kroppen tidigare gav möjlighet till att träna och 

prestera.  
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7. Analys/Diskussion 
I kapitlet kommer studiens empiri att analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning och 

teori. Kapitlet inleds av en allmän analys av empirin för att sedan behandla de tre 

frågeställningarna enskilt utifrån kategorierna: Upplevelser av skadeperioden och hur den 

påverkar idrottaren, socialt stöd och relationer samt syn på sig själva och sin kropp. 

 

Utifrån studien kan vi se att samtliga intervjupersoner under sin skaderehabilitering har känt 

sig isolerade. Det har artat sig på två sätt, dels genom det fysiska hinder som skadan utgjort 

för idrottarna. Skadan har gjort att de inte kunnat styra sin liva som de velat, utan behövt 

anpassa sig och planera sin vardag efter de begränsningar skadan inneburit. Isoleringen har 

också visat sig på så sätt att idrottarna känt att de hamnat utanför laget. De upplever att 

eftersom de inte spenderar lika mycket tid med lagkamraterna har de, mer eller mindre, känt 

saknad av att ingå i gemenskapen och den jargong som råder i omklädningsrum, 

uppvärmningar och kring laget i allmänhet.  

Wagman & Khelifa (1996) menar att en rädsla för att förlora socialt stöd från sin omgivning 

ofta infinner sig när en idrottare skadar sig och tvingas till rehabilitering. Utifrån vår studie 

kan inte Wagman & Khelifas (1996) påstående styrkas, där emot är diskussionen om upplevt 

kontra faktiskt socialt stöd värt att diskuteras utifrån detta. Wagman & Khelifa (1996) menar 

alltså på att en rädsla för att förlora socialt stöd ofta infinner sig för idrottare, vilket kan 

hänföras till upplevt socialt stöd, som Hunt (2011) menar på har betydelse. Idrottarna i vår 

studie visar snarare på en avsaknad av faktiskt socialt stöd. De har hamnat utanför laget och 

dess gemenskap, det är inte bara en rädsla eller en upplevelse om att det kan, eller kommer att 

ske, som Wagman & Khelifa (1996) diskuterar utifrån.  

Å andra sidan, vår studie ringar bara in idrottarnas erfarenheter av deras skaderehabilitering, 

och de menade på att de hamnade utanför gruppen. Hade studien även ringat in idrottarnas 

tränares erfarenheter från deras skadeperiod kanske de hade menat på att idrottarna 

fortfarande var inne i lagets gemenskap och inte alls isolerade på samma sätt som idrottarna 

själv beskriver det. Skillnaden här är att tränarna bara kan utgå från sin upplevelse av 

rehabiliteringen, huruvida idrottarna var involverade eller isolerade. Alltså hur de tror 

idrottarna har upplevt det sociala stödet i form av tillhörighet till laget. Idrottarna själva där 

emot, kan säga hur det faktiskt varit. Eftersom det är dem som varit berörda av att inte vara 

närvarande med laget lika mycket tid. På så sätt kan Hunts (2011) tankar om att socialt stöd 

behöver vägas utifrån faktiskt och upplevt stöd styrkas.  
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Ovanstående diskussion blir än mer intressant eftersom att vår studie också visar på att flera 

idrottare, trots att de kände saknad av tillhörighet till laget även upplevde att tränaren eller 

föreningen de tillhörde ansträngde sig för att se till att idrottarna blev involverade på andra 

sätt, när de inte längre kunde delta själva på träningar och matcher. Saker som att de fick 

hjälpa till att coacha under matcher, hålla träningar för ungdomslag och fungera som en 

mentor för yngre spelare i sitt lag gjorde att de fortfarande kände sig delaktiga och bidragande 

i sina lag. Det går att hänföra till Gould (2000) som menar att det är viktigt att motverka 

idrottares upplevelse av att vara isolerade i rehabiliteringen. Detta framhäver också Wrisberg 

& Fischer (2005) som visar på vikten av att idrottare får känna sig involverade under 

rehabiliteringsperioden. Men utifrån vår studie kan vi då utläsa att dessa metoder för att 

fortsatt hålla idrottarna involverade och bidragande inte varit tillräckliga för att stötta 

idrottarnas fortsatta känsla av tillhörighet till laget. Det är möjligtvis så att mycket av 

gemenskapen och jargongen i ett lag skapas och upplevs genom de sociala sammanhangen 

bortom träning och match. T.ex. innan och efter dessa aktiviteter, i omklädningsrum, resor 

osv. När då tränare och föreningar involverat idrottarna genom att låta dem vara med på 

matcher och träningar kan de ha upplevt att idrottarna känt fortsatt tillhörighet till laget. Men 

vad idrottaran faktiskt upplevt, är att de saknat gemenskapen och jargongen i laget eftersom 

dessa åtgärder inte möjliggjort för dem att vistas i de sociala sammanhangen där denna 

gemenskap upplevs. 

Tydligt utifrån vår studie är att skadade idrottare värdesätter relationen till nära och kära mest. 

Familj och vänner har haft viktiga roller för samtliga idrottare. Några har även nämnt att 

andra varit viktiga för dem i rehabiliteringen men det är ingen som har utelämnat familj eller 

vänner från de relationer som de uppskattat och de som bidragit mest. Dock motsätter sig 

detta Podlog & Eklunds (2007) påstående, att det är idrottares tränare som oftast har en nära 

relation och därmed kan påverka och ha stor inverkan på idrottarna i deras rehabilitering. 

Istället har idrottarna i vår studie framhävt att familj och vänner haft mest inverkan i deras 

rehabilitering. Det går att argumentera för att detta kan bero på att flera idrottare i vår studie 

upplevde att deras tränare var mindre engagerade i deras rehabilitering, och därmed var det 

inte dem som stod idrottarna närmast angående rehabiliteringen, utan deras familj och vänner. 

Tydligt har också varit att idrottarna föredrar ett socialt stöd där de själva är initiativtagare. De 

vill veta om att någon finns där för dem när de behöver stöd, men de vill inte att dessa 

personer är påtryckande eller ger idrottaran och deras rehabilitering onödig uppmärksamhet. 
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De vill ha stöd tillgängligt när de själva känner behov av det. För många idrottare har tränarna 

agerat på ett oönskat sätt angående. De har varit mer intresserade av att veta när idrottarna är 

redo för spel eller när de är klara med sin rehabilitering, istället för att intressera sig för hur 

rehabiliteringen går eller hur det känns. Det kan möjligen vara så att det Thing (2006) 

presenterat har betydelse här. Att idrottare inte berättar om deras känslor för de inte vill 

framstå som veka eller ynkliga i den stereotypa idrottsmiljön där man ska visa sig stark. 

Idrottarna i vår studie kanske berättar om sina känslor om rehabiliteringen för familj och 

vänner, för det är mer socialt accepterat där än i idrottsmiljön.  

Om detta ställs mot den teori som Podlog & Eklund (2007) presenterat angående olika typer 

av socialt stöd så kan ses att utifrån vår studie var idrottarna eniga om att det var familj och 

vänner som var viktigast för dem i deras rehabilitering. Det var det emotionella stödet från 

dessa personer som värdesattes mest. Dock är studien kvalitativ och det kan därför inte sägas 

att fallet som vår studie visar på gäller för en större population av elitidrottare. Vad som dock 

bör diskuteras utifrån detta är att det är av stor vikt för tränare runt om i landet att ha god 

kännedom om sina idrottare. För att kunna veta från vilka personer som idrottarna önskar det 

emotionella stödet ifrån, när under rehabiliteringsprocessen som idrottarna har mer eller 

mindre behov och om de föredrar uppmärksamhet och omtanke från sin omgivning eller som 

fallet i vår studie visar, att de hellre upplever att det finns stöd tillgängligt för idrottarna när de 

själva tar initiativ och känner behov av det.  

 

7.1 Upplevelser av skadeperioden och hur den påverkar idrottaren 

Något som framkommit av studien är att idrottare tenderar att skämmas över att utmålas som 

offer när de blivit skadade. De refererar till att andra har haft eller har det värre och de vill 

inte påverka laget negativt när det är jobbigt i rehabiliteringen. De vill inte heller att andra ska 

göra skadan påmind för dem, de vill hellre själv ta initiativ om när och hur mycket de vill 

prata om skadan men vill sedan att den inte ska kännas vid i samtal med andra. Dessa känslor, 

av skam och ängslighet över att utmålas som ett offer går att återse i studien av Thing (2006) 

där handbollsspelare hade upplevt samma känslor. En anledning, menar Thing (2006) är att 

det råder en viss kultur inom idrotten om att vara stark och inte vika ner sig. Det menar också 

Mankad et. al.(2009) att skadade idrottare upplever en rädsla av att framstå som ynklig och 

undviker därför att prata om skaderelaterade känslor. Vi kan se i vår studie att flera idrottare 

tenderar att tysta ner sin egen misär för att undvika att bli sedda som offer. Det gör de genom 
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att framhäva andra som haft eller har det värre och det går att skönja en skam i att visa sig 

svag eller ynklig. Något som kan diskuteras är om det är signifikativt för lagidrottare att 

känna detta. Både Thing (2006), Mankad et. al.(2009) samt vår egen studie är gjord med 

lagidrottare och det går därför bara att spekulera i om samma scenario råder för individuella 

idrottare.  

Det gäller att tränare har god kännedom om det klimat som råder inom laget de är tränare för. 

Kanske är det, som bl.a. Thing (2006) visat på, att klimatet präglas av en idrottskultur där man 

förväntas visa sig stark och modig och då gäller det att tränaren är medveten om detta för att 

kunna hjälpa idrottare att prata om och ventilera känslor kring skadan i andra miljöer än i 

laget. Å andra sidan, Utifrån Podlog & Eklunds (2007) teori om tillhörighetsstöd kan det 

argumenteras för att tränare istället bör verka för att skapa ett öppet och tillåtande socialt 

klimat. För att skadade idrottare ska känna fortsatt gemenskap och tillhörighet till sitt lag kan 

vi se utifrån vår studie att de behöver närvara i de sociala sammanhangen runt om träning och 

match. Till exempel i omklädningsrum. Klimatet i dessa sammanhang behöver därför vara 

just öppna och tillåtande för att idrottarnas närvaro ska gynna dem, få dem att känna 

tillhörighet och gemenskap och inte att de blir stämplade som ynkliga för att de är skadade.  

Flera idrottare i studien vittnar om att de upplever en rädsla efter skadan. De handlar om 

rädsla för att inte kunna idrotta mer på grund av skadan, rädsla för att skada sig igen samt 

rädsla för att behöva leva ett fortsatt liv där skadan utgör ett hinder i deras vardag. Att uppleva 

dessa känslor efter idrottsskada nämner Wagman & Khelifa (1996) som en av flera känslor 

som är vanliga att uppleva. Även Thing (2006) berör ämnet genom att påvisa att skadade 

idrottare ofta upplever tveksamhet och tvivel kring att återgå till idrotten igen, vilket grundar 

sig i en rädsla att behöva gå igenom processen igen. Detta kan ligga till grund för att kritisera 

den femstegsmodell som Kübler-Ross (1969) presenterat och som Wagman & Khelifa (1996) 

menat går att översätta till idrottsskador. I modellen behandlas stegen förnekelse, ilska, 

förhandling, depression samt accepterande som fem steg som alla någon gång känner i 

processen efter en skada. Kanske är det så att rädsla borde vara en del av en sådan modell. Å 

andra sidan, kan vår studie styrka det faktum att modellen kan appliceras för idrottsskador. 

Wagman & Khelifa (1996) menar på att alla går igenom minst två av dessa steg någon gång i 

en skaderehabiliteringsprocess vilket stämmer bra sett till resultatet av vår studie. Flera 

idrottare vittnade om att de inte kunde ta in det som hänt dem, de kunde inte tro det var sant 

och såg det som otroligt att det skulle hända dem. Det kan alltså påstås att de befann sig i ett 

stadie av förnekelse. Vad vi sedan kan utläsa av studien är att flera av dessa idrottare också 
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senare i rehabiliteringen anammade skadan, accepterade det faktum att de nu är skadade, 

insåg att de inte kan få skadan ogjord med att dem kan påverka processen för att bli friska. 

Alltså kan det hänföras till att de gick från att förneka skadan, som är ett steg i modellen till 

att acceptera den som är ett senare.  

 

7.2 Socialt stöd och relationer 

Av studiens resultat framgår också att idrottarna kände ett starkt förtroende till sjukgymnaster. 

Det gällde främst ett informativt stöd angående kunskap om skadan, råd och vägledning i 

rehabiliteringsprocessen samt förståelse för vad skadan innebär. Det gjorde att idrottarna hade 

lättare för att anförtro sig till sjukgymnasterna och kände sig trygga i den kontakten. Detta går 

även att se i Yang et. al. (2010) studie där det visade sig att idrottare förlitade sig mest på sina 

sjukgymnaster, läkare och tränare. Vad Podlog & Eklund (2007) hävdar är dock av vikt i 

denna fråga. De menar att ett effektivt socialt stöd är av rätt typ, i rätt timing och i rätt mängd 

för idrottaren. Vår studie visar på att i fråga om informativt stöd var relationen och kontakten 

med sjukgymnasterna viktigast, där fann de störst förtroende. Men när de sökte ett emotionellt 

stöd, var det inte sjukgymnaster, utan familj, vänner och livspartner som var den primära 

källan till emotionellt stöd. Vilket styrker Podlog & Eklunds (2007) tes om att det spelar in 

vem idrottare söker det sociala stödet ifrån, utifrån vilken typ av socialt stöd de behöver. Vår 

studie är samstämmig med Yang et. al. (2010) studie om att idrottare har stort förtroende för 

sjukgymnaster, men enligt vår studie gäller det endast informativt stöd. När idrottarna istället 

beskrivit vilka som varit viktiga angående emotionellt stöd har de istället framhävt familj, 

vänner och livspartner som viktiga relationer.  

Något som också kan diskuteras utifrån socialt stöd är om det har betydelse från vem det 

sociala stödet kommer ifrån. Ett sådant resonemang styrks av Corbillon et. al.(2008) som i 

studien visar på att samma typ av socialt stöd kan vara mer eller mindre betydande beroende 

på om det kommer från idrottares tränare eller lagkamrater. Liknande resultat påvisar vår 

studie. De idrottare som kunde utföra rehabiliteringen med en lagkamrat i samma situation 

uppskattade att deras lagkamrat pushade och motiverade dem i rehabiliteringen. Dock, 

uppskattade dem inte samma typ av stöd från andra i sin omgivning, familj, vänner, tränare 

etc. Från dessa parter önskade idrottarna mer att de skulle finnas där, vara tillgängliga att 

lyssna när idrottarna ville prata och ventilera sina känslor kring rehabiliteringen. Anledningen 

till detta, utifrån studien, kan vara att lagkamraten som idrottarna rehabiliterar med har 
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förståelse för de känslor och tankar som en skadad idrottare ofta har. De lägger därför större 

vikt vid och önskar ett pushande och motiverande emotionellt stöd från dessa, till skillnad från 

det mer passiva emotionella stöd som de föredrar från deras familj, vänner etc. 

I relation till Podlog & Eklunds (2007) teori om informativt stöd som en viktig del i 

rehabiliteringen får detta konsekvenser för hur tränare och föreningar bör hantera sina 

skadade idrottare. Det är såklart inte önskvärt att ha flera skadade idrottare i ett lag, men om 

så är fallet bör de sammanföras. Det kan ses utifrån vår studie att skadade idrottare 

uppskattade att de kunde ventilera känslor och tankar med andra som förstod vad de gick 

igenom. I vår studie var det lagkamrater som också var som kunde skapa förståelse kring de 

skadade idrottarnas känslor och därför upplevdes den relationen som viktig och bidragande i 

idrottarnas rehabilitering. Det är därför av stor vikt att tränare eller föreningar skapar 

förutsättningar för situationer där idrottare kan utbyta tankar och känslor med någon som har 

förståelse för situationen.  

 

7.3 Syn på sig själva och sin kropp 

Något anmärkningsvärt som intervjuerna genererade var att samtliga intervjupersoner valde 

att prata om sin skada, sin skadade kroppsdel utifrån ett objektperspektiv. De pratade inte om 

”mitt knä” utan om ”det där knät” etc. Vi kan anta, utifrån vår studie att detta är något som en 

idrottsskada för med sig, att idrottarna inte upplever att de är sin kropp, som 

subjektperspektivet innebär utan de ställer sig utanför sin kropp och ser på den skadade 

kroppsdelen utifrån. Det kan också hänföras till det Larsson & Fagrell (2010) beskriver om 

syn på kroppen utifrån rörelse och de tre kategorierna funktion, upplevelse och betydelse. 

Samtliga intervjupersoner i vår studie begränsade sig när de pratade om sin kropp till skadan, 

vad som krävdes av knät, eller lårmuskulaturen etc. för att dem skulle kunna utföra sin idrott 

igen. Det visade sig också att idrottarna hade ett fokus på funktionen i den skadade 

kroppsdelen genom att de beskrev vad de inte kunde göra, vad de var begränsade till eller vad 

de inte var dugliga till ännu. Detta kan liknas vid det Things (2006) studie visade på, att 

skadade handbollsspelare ser på sin kropp som oanvändbar och misslyckad. Likt vår studie 

fokuserade idrottarna inte på en helhetssyn på sin kropp utan på att ett visst område i kroppen 

var oanvändbart. De var också mer fokuserade på vad de inte var kapabla till snarare än att se 

vad de faktiskt kunde genomföra.  

Utifrån vår studie kan vi inte fastställa om detta synsätt är konstant för idrottarna, att de även 

har det innan. Men vad vi kan skönja ur studien är att de idrottarna som hade en pågående 
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rehabilitering, som ännu inte var nära att återgå till idrotten var tydligt mer fokuserade på 

kroppen som objekt och funktionen i sin skadade kroppsdel. De idrottare, som å andra sidan 

var nära återkomst till idrotten eller var helt tillbaka beskrev sin skada mer utifrån ett 

helhetsperspektiv, vad de kunde göra med sin kropp och upplevelser när de åter kunde 

använda sin kropp som ett verktyg för att prestera i sin idrott. De hade ett större fokus på den 

kategori som Larsson & Fagrell (2010) benämner som Upplevelser kring rörelse, ett synsätt 

som också är förknippat med subjektperspektivet.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide  

 

Inledning 

Berättar om studien och dess syfte. 

Anonymitet 

 Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om intervjupersonen vill. 

 Ingen intervjuperson kommer nämnas med namn eller kännas vid av bild 

 Endast vi kommer ha tillgång till den transkriberade intervjun. 

Tema 1 – Bakgrund om idrottaren 

Berätta lite om dig själv. Ålder, sysselsättning? 

Hur länge har du varit aktiv inom idrotten? 

Hur skulle du vilja beskriva din idrottskarriär såhär långt?  

Vad upplever du att du bidrar med till ditt lag?  

Har du tidigare erfarenheter från skaderehabilitering?  

 

Tema 2 – Skadeföreteelsen  

Kan du berätta om när du råkade ut för din skada? 

Förstår jag dig rätt om du menar att skadan var (olycka eller belastningsskada?) 

Vad var dina första tankar efter skadan?  

Vilken diagnos ställdes på din skada? Vad hade du för tankar och känslor kring det? 

Kan du se likheter med dessa tankar och känslor när du stöter på problem i vardagslivet? På 

vilket sätt? Beskriv gärna. 

Behövde du någon direkt behandling? Operation etc.? 

Påverkade skadan din syn på dig själv? Hur? /På vilket sätt? 

Upplevde du kontroll över situationen eller kände du behov av hjälp och stöd? Vad för stöd? 

Från vilka?  

Hur såg rehabiliteringen ut? 

Upplevde du din rehabilitering som utmanande eller för enkel? På vilket sätt var den…? 



42 
 

Kände du att du kontrollerade din kropp eller upplevde du att du fick anpassa dig efter den? 

På vilket sätt..? 

Tema 3 – Sociala relationer 

Hur upplevde du rehabiliteringsprocessen rent känslomässigt?  

Upplevde du att du hade behov av att prata med någon om dessa känslor? Fanns den hjälpen 

tillgänglig? Från vem?  

Kan du berätta om hur dina relationer förändrades under skaderehabiliteringen? Vilka 

stärktes? Blev svagare? Nya relationer?  

Vilka personer var inblandade i din rehabilitering? Sjukgymnaster? Läkare? Familj? Etc.  Vad 

bidrog dem med?  

Vilken roll hade dina vänner och familj i rehabiliteringen? Vad bidrog dem med?   

Hur upplevde du relationen till laget under denna period? Hur påverkade det dig? 

Hur upplevde du relationen till din tränare under denna period? Hur ofta hade ni kontakt? 

Vem tog initiativ till kontakt? Upplevde du att din tränare var mer/mindre engagerad? Hur 

påverkade det dig?  

Upplevde du att du hade ett starkt/svagt socialt stöd under rehabiliteringen? Vilka bidrog till 

detta? På vilket sätt?  

Upplevde du starkare/svagare sociala relationer under perioder i rehabiliteringen? Vilka? 

Vilka relationer värdesatte/värdesätter du mest i rehabiliteringen?  

Upplever du att något försvårade återkomsten till idrotten? Hur reagerade du på det? Hur 

hanterades det?  

Tema 4 – Syn på sig själv 

Hur förändrades din vardag efter skadan?  

Hur förändrades din syn på idrott i förhållande till andra saker i livet?  

Hur tror du att synen på ditt idrottande har påverkats av skadan?  

Hur skulle du beskriva dig själv, Som idrottare? Som privatperson?  

Hur tror du att din idrottskarriär har påverkat sättet du beskriver dig själv? 

Vad upplever du för känslor när du får utföra din idrott? Hur förändrades dessa känslor när du 

inte kunde idrotta, bara se lagkamraterna?  

Vad upplever du att du har fått offra för ditt idrottande? Har det varit värt det? 

I vilka miljöer känner du dig betydelsefull?  
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Hur vill du att andra uppfattar dig? Vad gör du för att uppnå det?  

Vilka lärdomar om dig själv har du fått av skadeperioden?  

Övrigt 

Är det något ytterligare du vill nämna?  

Har du några funderingar eller frågor till oss?  

 

 


