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Abstract 

“Man skulle ju inte få för sig att söka upp någon som kan hjälpa en med psyket för då har 

man ju något fel på huvudet“ 

Det anses inte vara lika viktigt att lägga fokus på den psykiska rehabiliteringen under än 

skada i jämförelse med den fysiska återhämtningen. Trots att många som blir skadade 

upplever att den psykiska påfrestningen är den som ger störst effekt på individen. Syftet med 

studien är att undersöka och analysera vilka psykiskt upplevda känslomässiga effekter en 

fysisk skada kan medföra och hur den skadade i så fall ansåg sig vilja ha hjälp med att hantera 

dessa känslor. 

Resultatet av studien visar på att respondenterna upplevde liknande känslor under respektives 

rehabiliteringsprocess samt att majoriteten av de tillfrågade önskade att de fått hjälp av en 

psykolog eller mental tränare under denna tid för att underlätta återgången till idrotten. Det 

som även framkom i resultatet var betydelsen av hur mycket tränaren involverade sig väl 

under rehabiliteringen.  

Nyckelord: rehabilitering, KASAM, mental rehabilitering, idrottsskador, psykiska effekter 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att ställa upp på intervjuerna 

och bidragit till ett bra resultat. Utan er medverkan hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. 

Vi vill även tacka vår seminariegrupp som gett oss bra feedback och hjälp oss se arbetet från 

andra perspektiv. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg 

för vägledning under studiens gång.  

Vi hoppas att studien ska öppna nya dörrar för framtidens idrott för synen på den mentala 

rehabiliteringen vid en idrottsskada. 

Tack för visat intresse. 

För idrottsutvecklingen! 

Växjö Maj 2015 
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Inledning 

Bakgrund 

Så länge det finns idrott kommer det alltid uppstå idrottsskador och därför kommer behovet 

av rehabilitering alltid vara nödvändig. Under rehabiliteringen av en idrottsskada är det lätt att 

man fokuserar på den fysiska utvecklingen trots att forskningen pekar på att den psykiska 

rehabiliteringen är otroligt viktig (Crossman, 1997). De psykologiska faktorerna har en stor 

betydelse för återhämtningen i rehabiliteringsprocessen och den psykiska individuella 

reaktionen på skadan påverkar rehabiliteringen och återgången till idrotten (Ball, 2002).   

En individs känslomässiga hälsa handlar mycket om personens egen självuppfattning i 

relation till individuellt uppsatta mål, stämmer individens uppfattningar överens med utfallet 

är individen i känslomässig balans. Däremot kan olika miljöer och situationer skapa obalans 

då det gäller individens motivation, beteende och välbefinnande (Bandura, 2004). 

Som vi nämnde tidigare är det inte bara den fysiska faktorn som får betydelse då en 

idrottsskada uppstår utan det framkommer även en emotionell reaktion. Därför är det viktigt 

att det sociala stödet och atletens personliga inställning under rehabiliteringen bör 

uppmärksammas (Crossman, 1997). Idrottsskador förekommer i alla åldrar och antalet 

träningstillfällen blir fler och tiden för återhämtning minskar då atleterna vill komma tillbaka 

till idrotten så fort som möjligt samt att pressen från såväl tränare som medicinsk personal 

ökar. Detta leder till att det blir fler idrottsskador och det blir allt vanligare att snabbt ställa en 

diagnos och därmed påbörja en rehabilitering och återgå till idrotten (Emery, Finch & Keats, 

2012). När en skada väl inträffar får oftast den skadade träffa en sjukgymnast som lägger upp 

en rehabiliteringsplan vilket har syftet att hjälpa den skadade till att återkomma till aktivt 

deltagande och återhämta sig från sin skada. Rehabiliteringsplanen anses vara en snabb 

process då målet är att atleten ska få en så liten förlust av träningstid som möjligt, för att 

komma tillbaka i fysisk form (Johnson, 2008). Av alla de som skadar sig och söker medicinsk 

hjälp på grund av en idrottsskada, upplever ungefär en tredjedel att de har stora psykiska 

problem under rehabiliteringen vilket gör att det försvårar och fördröjer återgången till träning 

och tävling (Johnsson, 1995). Vi kan få en bättre förståelse om individens reaktioner under 

rehabiliteringen av en idrottsskada, då forskare har gjort en koppling mellan sociala och 

psykologiska aspekter. Forskarna har strukturerat upp förhållandet mellan dessa aspekter och 

har kommit fram till att individernas humörstörningar ändras över tiden under deras 
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rehabiliteringsprocess. Studien de gjort grundar sig i olika faktorer så som personliga, 

situationsförhållande, känslomässiga och beteendemässiga faktorer (Wiese-Björnstal, Smith, 

Shaffer & Morrey, 1998).   

Disposition 

I början av studien har vi valt att beskriva en bakgrund inom området för att skapa en bättre 

förståelse för läsaren om ämnet. Därefter tas syfte och frågeställningar upp för att tidigt i 

arbetet förklara vad studien utgår från och ska mynna ut i. Tidigare forskning är uppdelad i tre 

underrubriker för att lättare förstå texten. Områdena är emotionell påverkan vid en 

idrottsskada, atletens upplevda bedömning av idrottsskadan samt det sociala stödet från 

omgivningen. I metodavsnittet tas ämnesval upp samt tillvägagångssättet under studiens gång. 

Sedan presenteras den teoretiska angöringen i form av modellen KASAM. Efter detta 

redovisas svaren från respondenterna i en resultatdel som är indelad efter intervjuguidens 

olika teman. Därefter följer ett analys- och diskussionsavsnitt som sammankopplar teorin med 

det resultat som uppnåtts. I slutet av arbetet tas tankar om framtida forskning upp för att 

trycka på vikten av fortsatt forskning och betydelsen om den psykiska rehabiliteringen under 

en idrottsskada.  
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Syfte   

Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka psykiskt upplevda känslomässiga 

effekter en fysisk skada kan medföra och hur den skadade anser sig vilja ha hjälp med att 

hantera dessa känslor. 

Frågeställningar 

·      Vilka känslor har den skadade idrottsutövaren upplevt under sin skaderehabilitering? 

·      Hur har den psykiska hjälpen sett ut under rehabiliteringsprocessen? 

·      Hur anser den skadade idrottsutövaren vilja ha hjälp med den psykiska 

rehabiliteringsprocessen av de upplevda känslorna?   
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Tidigare forskning 

Emotionell påverkan vid en idrottsskada 

Under 1990- talet började forskare göra studier på smärta och skador inom idrotten. Tidigare 

studier har gjorts inom detta ämne men det var först under denna tid som ämnet blev mer 

aktuellt då psykologin inom idrotten uppmärksammades mer än tidigare (Loland, Skirstad & 

Waddington, 2006). Vid en skada påverkas inte enbart den fysiska kapaciteten, utan påverkar 

även och ger konsekvenser på den psykiska aspekten (Santi & Pietrantoni, 2013). Studierna 

handlade inte om den fysiska diagnosen utan om hur personer som skadats upplevde, kände 

och kunde hantera skadan både i föreningen, bland klubbkompisar och andra medicinska 

personer kopplade till idrotten. Det är inte förrän i början av 2000-talet som man började se 

koppling mellan människans biologi och idrottens kultur. Smärta har mer eller mindre tillhört 

idrotten på så sätt att det är inget man velat prata om, smärta är något som är tabu då det ses 

som en bromskloss i idrottstatusen och i idrottsidentiteten. ”Pain is an unpleasant sensory and 

emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms 

of such damage” (Loland m. fl. 2006, s 46). Som Stråhlman beskriver i sin avhandling 

“Elitidrott, karriär och avslutning” (1997) handlar det inte bara om den fysiologiska 

hälsoaspekten i en skada utan även om de psykologiska, det är en ny anpassning till en 

annorlunda livssituation med olika förutsättningar man inte förväntat sig. De fysiska skadorna 

behöver inte innebära konsekvenser för idrotten men de kan få avsevärda psykologiska 

konsekvenser, inte minst om tvivel om framtida utvecklingsmöjligheter. Att råka ut för en 

idrottsskada behöver inte betyda att det är slutet på idrottskarriären. De respondenter som 

blivit tillfrågade i Stråhlmans studie uttrycker en rädsla för att skadorna skulle göra sig 

påminda i framtiden, det fanns även de som kände att trots sin skada vill de inte vara utan 

idrott i sitt liv. Det fanns även de som inte valde att vilja rehabilitera skadan fullt ut, då det 

fanns en tveksamhet skadans konsekvenser i framtiden. Vissa respondenter valde att inte 

fortsätta med sin idrott då rädslan för att skada sig igen var stor, man vill alltså inte fortsätta 

med idrotten på grund av att man inte vill riskera sin hälsa (Stråhlman, 1997). 

Psykologisk smärta, i detta fall, handlar om att känna sig ensam, åsidosatt eller isolerad från 

träningsgruppen, att man känner en besvikelse över att inte klarat förväntningarna av 

lagkamraterna. Känslorna kan växlas mellan att bli extremt starka och att nästan inte känna 

någonting. Smärta är även ett uttryck för en relation, det handlar då om relationen mellan 

kroppen och känslan (Loland m. fl. 2006). 
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Mental styrka kan definieras som en personlig kapacitet att klara av personliga mål samt hur 

man kan hantera stressfaktorer och motgångar. Denna kapacitet kan ses som en samling av 

personliga egenskaper så som bland annat självförtroendet och ett optimistiskt tänkande. 

Detta leder till att mental styrka kan ses som ett flerdimensionellt koncept. Den mentala 

styrkan är även viktig för att atleten ska våga testa nya saker och pusha sig själv för att bli 

bättre inom sin idrott, en stark mental styrka och motivation bidrar positivt till atletens 

utförande av sin idrott. Även coachen och människorna som är delaktiga i atletens idrott 

påverkar till viss mån prestationerna genom att bidra eller sänka motivationen och den 

mentala styrkan hos den aktive. Många delar påverkar den aktives motivation och mentala 

styrka och det är därför viktigt att arbeta med dessa för att kunna förbättra sin prestation 

(Mahoney, Gucciardi, Ntoumanis & Mallet, 2014). 

Skador kan i vissa fall påverka idrottare på så sätt att rädslan för att skada sig igen kan hindra 

atleterna för att våga utöva sin idrott, vilket ger en känsla av förlust som negativa känslor och 

andra humörstörningar (Santi & Pietrantoni, 2013). Inom forskningen har det framträtt olika 

rädslor till att återvända till idrotten efter en skada. Dessa rädslor hos atleterna beskrivs som 

en oro om att skada sig igen, en oförmåga att våga utföra vissa övningar, en känsla av 

isolering, otillräcklig atletisk identitet samt brist på socialt stöd, press att återgå till idrotten 

och sin egen prestation. Oro kan också vara saknad kompetens inom idrotten jämfört med 

tidigare och i förhållande till motståndare. Det är viktigt att man ser den fysiska skadan i ett 

helhetsperspektiv och därmed måste man ta hänsyn till den psykologiska aspekten och åtgärda 

det. Psykosociala komponenter så som stress, motivation och socialt stöd kan påverka den 

skadades välmående och vara en stor del av framstegen i rehabiliteringen (Podlog, Dommock 

& Miller 2011).  

Man har under tidigare undersökningar kunnat identifiera känslor som depression, stress, 

ångest, ilska och chock som psykiska konsekvenser av en fysisk skada (Rudok-Hudson, 

O’Halloran & Murphy, 2014). Den negativa psykiska effekten av den fysiska skadan beror 

delvis på hur mycket tid en idrottare har spenderat inom respektive idrott, om personen varit 

högpresterande eller om personen känner en stark atletisk identitet. I en studie av Santi m.fl. 

(2013) presenteras en överblick av den litteraturen som går under ämnet idrottspsykologi 

inom skaderehabilitering. Här sammanfattas viktiga psykologiska egenskaper och deras 

effektivitet som förekommer under rehabiliteringsfasen. Dessa egenskaper ger betydande stöd 

och konsekvenser i förståelsen av denna rehabiliteringsprocess. Här framkommer kunskap om 

de individuella reaktionerna på en skada, hur motivationen ser ut vid återhämtningen samt 
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andra faktorer som är viktiga att förstå för att hjälpa atleten i återhämtningen av en skada. 

Många atleter upplever negativa känslor, en känsla av isolering och humörstörningar som är 

en följd av sin idrottsskada (Santi m. fl. 2013). De psykologiska konsekvenserna har alltså 

stor betydelse då en fysisk skada inträffar, det handlar om att se helhetsperspektivet och ta 

hänsyn till den psykologiska aspekten i rehabiliteringen. Psykologiska faktorer som stress, 

motivation och det sociala stödet har stor påverkan på den skadades välmående (Clement m. 

fl. 2013). Det var inte bara känslorna som hade stor inverkan, utan också andra faktorer som 

den sociala kompetensen och kommunikationen inom laget gällande gemenskapen och 

samhörigheten till varandra. Detta gjorde att den psykiska återhämtningen påverkades positivt 

då man fick psykosocialt stöd (Tomonori & Takashi 2014).  

Under rehabiliteringen kan den skadade uppleva negativa känslor och lida av depression, 

ångest och sämre självförtroende. De skadade atleterna kan uppleva en rädsla för att skada sig 

igen och en oro att inte uppnå samma nivå som tidigare. Under rehabiliteringen har man sett 

att de skadade fått en annan bild av sig själva och sin kropp då självförtroendet minskar. Det 

saknas fortfarande en del forskning om hur idrottsutövare reagerar psykiskt vid en fysisk 

skada och man tror att detta kommer från att det ännu inte anses lika viktigt att koncentrera 

sig på de psykiska effekterna. Man ser atleten mer som ett redskap och har individen skadat 

någon kroppsdel anses personen vara frisk igen så länge denna del har läkt. Beroende på 

vilken behandling den skadade idrotten får, varierar beteendeeffekten hos individen. En viss 

behandling kan ge högre självuppfattning och öka motivationen och förväntningarna på sig 

själv, samtidigt som vissa behandlingar ger den motsatta effekten (Bandura, 1977).  

Atletens upplevda bedömning av idrottsskadan 

När en idrottsskada inträffar kan uppfattningarna om orsaken till själva skadan variera hos 

den drabbade. För atleten som skadats kan upplevelsen om bedömningarna till själva 

förmågan att klara av sporten kännas sviktande. Atletens bedömningar får en direkt påverkan 

på känslor och beteende, detta medföljer att självuppfattningen varierar. Självuppfattning kan 

beskrivas som en samling av olika komponenter så som självkänsla och självförtroende. 

Idrottsskadan påverkar dessa komponenter på olika plan, självkänslan beskrivs här som 

individens bedömning av hans eller hennes eget värde. Det gjordes en undersökning på 

förändringar i självkänsla hos löpare som var skadade och inte skadade. Resultatet visade på 

att självkänslan var lägre hos de som var skadade (Wiese-Björnstal m. fl. 1998).  



	   9	  

I en studie av Thomeé, Thomeé, Währborg, Börjesson, Eriksson & Karlsson (2007) har det 

gjorts en undersökning på hur den skadade tolkade sina symptom och funktioner i kroppen 

vid en skada. Upptäckten var att hos ungefär 40 % av de skadade berodde tolkningen på det 

individuella beteendet av individen. Det visade sig här vara självuppfattningen som var en av 

de viktigaste personliga faktorerna som spelade in i hur den skadade kontrollerade och 

hanterade rehabiliteringsprocessen. Genom hög självuppfattning såg forskarna att individen 

inte påverkades av skadan på samma sätt och lika mycket som en person med lägre 

självuppfattning. Detta berodde på att de personer som hade högre självuppfattning hade en 

högre motivation till att komma tillbaka till tidigare aktivitet. Fler psykologiska reaktioner 

som förekommer under en skada kan vara känslor som ångest, stress och ilska (Thomeé m.fl. 

2007). Tomonori m.fl. (2014) har i sin studie syftet att ta reda på orsakssamband mellan den 

psykologiska acceptansprocessen av en idrottsskada och den skadades beteende under 

rehabiliteringen. Resultatet av studien visade att om man som skadad har hög acceptans till 

sin skada, är det lättare att få en känslomässig stabilitet. 

Även i en studie av Clement, Granquist & Arvinen-Barrow (2013) lägger man fokus på vikten 

av att det är viktigt att arbeta med de psykologiska reaktionerna som sker under skadan och i 

rehabiliteringen. Traditionella rehabiliteringsprogram är utformade för att se till att den 

skadade får en fullständig återgång till det tidigare fysiska tillståndet. Ett av sätten att förklara 

den skadades psykologiska reaktioner på idrottsskadan är beskrivet enligt modellen ”respons 

till Sport Injury Rehabilitation” Modellen beskriver att faktorer som spelar in i en idrottsskada 

beror på atletens kognitiva bedömning av skadan, vilken bild den skadade har på situationen 

men även den skadades emotionella respons samt beteende (hur den skadade agerar och 

reagerar på skadesituationen). Detta i sin tur påverkats av personlighets-, situations-, sociala 

och miljömässiga faktorer. Modellen beskriver ett samspel mellan den kognitiva 

bedömningen och de emotionella och beteendemässiga reaktioner som en dubbelriktad 

cyklisk process som sedan i sin tur ger effekt på de psykiska och fysiska återhämtningarnas 

utfall (Clement m.fl. 2013). 

I en studie gjort av Podlog m.fl. (2013) tog de reda på skadeåterhämtningen bland unga 

idrottare och upplevelserna återgång till idrotten. När de tittade på rehabiliteringsprocessen av 

skadan fann man fyra viktiga aspekter på stadier som den skadade atleten behöver gå igenom 

för att kunna hantera och förstå sin skadeprocess: 
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1. Den första kategorin är att skadestress, att ta reda på vilken sorts stress de unga 

idrottarna har i rehabiliteringsfasen vilket ger en insikt hur de hanterar stress under 

rehabiliteringens olika faser. 

2. Den andra kategorin är copingstrategier, hur idrottarna kan behålla sin motivation och 

hantera osäkerheten i att komma tillbaka till idrotten och därigenom fokusera på 

framtiden.  

3. Den tredje faktorn är erfarenheterna av det sociala stödet, hur man utnyttjar kontakter 

och använder sig av kommunikationen under hela sitt tillfrisknande, detta för att den 

skadade inte ska känna sig ensam och utanför utan fortfarande känna samhörighet och 

gemenskap med träningsgruppen.  

4. Den sista faktorn handlar om den skadade atletens uppfattningar om vilken bild man 

har av en framgångsrik eller misslyckad rehabiliteringsprocess och återkommande till 

idrotten. Studien menar att det är relevant ämne och ett outforskat område vad gäller 

att förstå idrottares upplevelser och hantering av känslorna under sin skadeprocess 

(Podlog m. fl. 2013).  

Det sociala stödet från omgivningen 

Som nämnt tidigare är det sociala stödet viktigt och har stor betydelse i rehabiliteringen. Det 

kan under en rehabiliteringsprocess därför vara nyttigt för atleten med stöd från relevanta 

sociala agenter eller med hjälp av en psykolog för att göra den psykiska 

rehabiliteringsprocessen lättare (Santi m. fl. 2013). Att få emotionellt och informativt stöd 

ansågs som en faktor som hjälpte till och var viktigt för återhämtningen och gav en förbättrad 

rehabilitering vid en långtidsskada. Dessa tankar och känslor atleterna får då de blir skadade 

påverkar beteendet. Genom hjälp att bearbeta dessa känslor kan atleten få en bättre inställning 

mot idrotten och sin egen prestation (Rudok-Hudson m.fl. 2014). 

Genom rätt metoder och rätt kunskap om individens reaktioner och känslor kan man hjälpa 

dem att hantera situationen bättre. Under studien av Santi m.fl. (2013) kom det fram att fokus 

borde ligga på att öka självförtroendet hos individen samt motivationen och viljan att återgå 

till sin idrott, detta för att minska ångesten och rädslan till att skada sig igen och därigenom 

underlätta återhämtningen. I studien presenteras olika psykologiska modeller man använt sig 

av för att kartlägga den psykiska förståelsen och vikten av att inte bara titta på de fysiska 

faktorerna utan även de psykiska i rehabiliteringsprocessen. Bland annat använder de sig av 

motiverande modeller som ger belägg för att det sociala stödet är otroligt viktigt vid 
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återhämtningen. Scenmodeller som hjälper till att förstå den skadades känslor under 

rehabiliteringsprocessen samt andra modeller som ska vända negativa tankar till positiva. I 

denna studie pekar man på att det saknas forskning inom riskfaktorerna av de psykiska 

effekterna på skadade atleter (Santi m. fl. 2013). 

Man har tidigare gjort studier som pekat på att dålig kvalitet på det sociala stödet är bättre än 

om individen inte får något socialt stöd alls. Socialt stöd kan delas in i fyra olika kategorier 

(Karlsson, 2012): 

1.     Emotionellt stöd: där individen får omtanke, förtroende, vänskap och empati från sin 

omgivning. Forskningen visar på att det emotionella stödet uppfattas som viktigast hos 

individen.  

2.     Värderande stöd: detta innebär att individen får värderande information, positiv eller 

negativ kritik, som stöd för personens egen självvärdering. 

3.     Informativt stöd: individen får stöd och information av andra, exempelvis 

familjemedlemmar och vänner, för att klara av en viss uppgift eller situation. 

Personerna ger råd till individen och delar med sig av till exempel egna erfarenheter 

för att hjälpa individen att klara av det den står inför. 

4.     Instrumentellt stöd: betyder att individen får handfast praktisk hjälp angående vad 

situationen kräver av personen. Det kan handla om allt möjligt men individen får 

instruktioner för hur den ska gå tillväga med exempelvis matlagning eller att utöva en 

idrottsövning (Karlsson, 2012). 

Forskarna i studien av Thomeé m.fl. (2007) beskriver tre strategier som hade positiv påverkan 

i skaderehabiliteringen.  

1. Den sociala biten: Att få möjligheten att vara närvarande i laget eller i träningsgruppen.  

2. Kommunikation: En effektiv kommunikation med alla som är inblandade då detta kan leda 

till en bättre motivation.  

3. Rehabiliteringsövningar: Viktigt att rehabiliteringsövningarna varierar. Olika komponenter 

var även viktiga så som att sätta realistiska mål i rehabiliteringsprocessen (Thomeé m. fl. 

2007). 

 

  



	   12	  

Metod 

Ämnesval 

Vi har valt att inrikta vår studie på den mentala rehabiliteringen vid en idrottsskada. Varför vi 

valt att undersöka och analysera detta område är på grund av att de psykologiska faktorerna 

vid en idrottsskada är viktiga att förstå under rehabiliteringsprocessen menar forskningen på. 

Enligt socialstyrelsens rapport från 2010 krävde 104 000 skador läkarvård. Av de som sökte 

var 9 av 10 under 45 år och skadorna var idrottsrelaterade. Det vanligaste var ungdomar i 

åldrarna 10-19 år (Socialstyrelsen, 2010). Många av dem som söker medicinsk hjälp på grund 

av en idrottsskada upplever stora psykiska problem under rehabiliteringsprocessen, vilket gör 

att återgången till träning och tävling förskjuts eller försvåras (Johnson, 1995). Detta tyder på 

att idrottsskador är en stor del av idrotten och ett område där det krävs mer kunskap och 

förståelse då det fortfarande idag är ett ganska outforskat ämne enligt Podlog, Wadey, Stark, 

Lochbaun, Hannon & Newton (2013).  

Kvalitativ metod 

Varför vi har valt en kvalitativ metod till vår undersökning är för att studera den sociala 

verkligheten som beskriver och analyserar kulturen och beteendet hos människor med 

utgångspunkt från dem som studeras. Vi har valt att fokusera på orden och upplevelserna, då 

vi anser att detta ger en mer djupgående och klarare bild än den kvantitativa metoden som 

riktar in sig på siffror och annan data (Bryman 2012). Utifrån våra frågeställningar är den 

kvalitativa metoden ett naturligt val då det syftar till att få atleternas upplevda tankar om den 

mentala rehabiliteringen inom idrottsskadan. Genom en kvalitativ metod är det lättare att se 

hur respondenten reagerar samt att följdfrågor kan ställas så att svaren blir mer uttömmande. I 

en kvantitativ metod är det svårt att skapa en extra chans för respondenten och intervjuaren att 

förklara och skapa en bättre förståelse i frågorna, om det skulle krävas. Genom att använda 

intervjuer kan vi på så sätt uppnå en mer djupgående helhetsbild för enskilda personer och 

därigenom få en bättre förståelse för deras upplevelser. Anledningen till varför vi valt att 

arbeta med intervjuer är för att vi ska få en mer djupgående och personlig bild av hur de 

aktiva har upplevt den psykiska rehabiliteringsprocessen, eftersom ämnet är så känsligt 

(Bryman, 2012). 
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Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi kan leda och styra intervjun 

men samtidigt använda oss av öppna frågor för att få mer djup i svaren från de utvalda 

personerna vi intervjuar. Semistrukturerade intervjuer passar oss bäst då det ämne vi har valt 

kan vara känsligt för den som blir intervjuad att prata om. Man bör ha i åtanke som forskare 

att denna metod kan forma svaren från respondenterna om intervjuaren tar över dialogen 

(Markula & Silk, 2011).  

Kvalitativa undersökningar har tidigare inte varit den dominanta undersökningsmetoden inom 

idrottsforskning då fokus istället koncentrerats på att få så stor svarsfrekvens som möjligt. 

Inom området idrottspsykologi har det framförallt dominerats av kvantitativa undersökningar 

även om dessa har gett användbar information behövs fler kvalitativa studier för att förstå de 

underliggande känslorna och tankarna (Gratton & Jones, 2013). Vi anser att vår studie kräver 

en kvalitativ undersökning då vi vill förstå de långtidsskadade individernas uppfattningar, 

känslor tankar och erfarenheter. 

Problemet med att använda sig utav en kvalitativ forskningsmetod är att det inte går att 

ifrågasätta respondentens upplevda sociala verklighet. Det är därför svårt för den som 

intervjuar att se svaren utifrån den intervjuades ögon, då en verklighet kan uppfattas olika. 

Det är svårt att vara empatisk utan att vara sympatisk. Därför är det väldigt viktigt att man 

påpekar att svaren är utifrån de intervjuades perspektiv och inte kan sättas in i större 

sammanhang och generaliseras. Ett annat problem i kvalitativa studier kan vara att man 

specificerar teorin i förväg och därmed finns en risk att dra för hastade slutsatser eller skapa 

en felaktig bild av de frågor som ska studeras (Bryman 2012). 

Urval och avgränsningar 

För att vår studie inte skulle bli för stor har valde vi att göra avgränsningar som gör det lättare 

för oss att fokusera enbart på vårt syfte. I våra avsnitt tidigare forskning och teoretisk 

angöring har vi valt att samla in material som enbart rör den aktives känslor och hur den 

aktive upplever rehabiliteringsprocessen. I en del av teoriavsnittet har vi valt att behandla 

modellen KASAM, detta för att kunna koppla ihop vårt resultat och styrka det med en redan 

befintlig modell.    

I boken av Berg beskrivs det även om vissa metoder för att hitta rätt utvalda informanter till 

vår studie. För den studien vi gjort blev det ett naturligt val för oss att använda oss av 

metoderna “Bekvämlighetsurval” samt “Snöbollsurval”. Metoden Bekvämlighetsurval 
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innebär att man använder sig av tillgängliga respondenter som är geografiskt nära eller enkla 

att ta kontakt med. Snöbollsurval är liknade metod till Bekvämlighetsurvalet, denna metod 

kan vara mer användbar då respondenterna har specifika karakteristiska egenskaper som är 

lämpliga för studien. Snöbollsurval är en metod som används vid känsligare ämnen och när 

det är svårare hitta respondenter med specifika egenskaper för studien. Metoden går ut på att 

använda våra befintliga kontakter för att sedan genom dem hitta liknande respondenter. Detta 

baseras på att vi utnyttjar våra kontakter som vi har inom dessa idrotter för att sedan använda 

dem i vissa fall som referenser till att leta upp andra informanter inom samma kategori. 

Kontakterna är bra att använda eftersom vi berör ett känsligt och personligt ämne. Därför kan 

det vara till vår fördel att vara i kontakt med personer vi har en personlig relation till så de 

lättare kan öppna sig och ge ett mer ärligt svar utan att känna sig obekväma eller att någon 

okänd tränger sig på den personliga integriteten (Berg, 2009).   

Vi har valt att koncentrera oss på idrotterna friidrott och handboll och på så sätt begränsat 

urvalet av idrotter. Detta för att vi har kontakter inom dessa idrotter som gör det enklare att 

hitta respondenter samt att genom ett så känsligt ämne kan det vara bra att ha haft någon 

tidigare kontakt. Valet föll även på dessa idrotter för att se om det fanns någon märkbar 

skillnad mellan en lagidrott och en individuell idrott. De båda idrotterna ligger även enligt 

statistik från Socialstyrelsen (2010) i topp tio av flesta rapporterade skador om man tittar på 

varje idrott för sig. 

På grund av att vi fick intervjua de personer vi fick kontakt med blev det totala utfallet tio 

stycken, fem från respektive idrott. Målet var att få ihop lika många tjejer som killar för att se 

om det eventuellt fanns någon skillnad i svaren men det var inget vi fokuserade på  

Vi använde oss av våra kontakter för att förhoppningsvis lättare och snabbare få svar om de 

vill delta eller inte. Fördelen med att använda oss av informanter som vi känner är att det kan 

bli lättare för dem att öppna upp sig och våga dela med sig av sina känslor och erfarenheter. 

Den tidigare kontakten kan då bli en trygghet i ett sådant känsligt ämne som denna studie 

berör, detta tas upp i boken som är skriven av Berg (2009).  

Enligt forskare definieras en idrottsskada olika, detta kan bero på antalet dagar man är 

frånvarande från träning, tävling eller rehabiliteringsresurser. En idrottsskada kan ses som en 

försvagning, alltså en oförmåga att ha en optimal funktion, det vill säga den funktionen man 

hade innan skadans uppkomst (Berger, Pargman & Weinberg, 2007 ). Idrottsskadan kan delas 

in i olika nivåer beroende på allvarlighetsgraden i relation till frånvaron från idrotten. Mindre 
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skada, 1-7 dagar. Måttlig skada, 1 vecka- 1 månad och 3. Svår skada, mer än 1 månad 

(Johnson, 1997). 

De personer vi har valt att intervjua har haft en långtidsskada på minst 6 månader och behöver 

inte ha kommit tillbaka till träning och tävling utan kan fortfarande vara i sin 

rehabiliteringsprocess. Trots att svår skada definieras som mer än en månad, väljer vi att utgå 

från minst sex månader som skadad i följd, då individen genomgått en längre 

rehabiliteringsprocessen. Åldrarna för de intervjuade var 18 år och uppåt och detta på grund 

av att förmyndarens godkännande inte är nödvändigt då respondenten är myndig (Berg, 

2009). Vår undersökning är alltså inriktat på hur långtidsskadade atleter inom friidrott och 

handboll upplever den psykiska rehabiliteringsprocessen och om det finns något sätt som de 

skulle vilja ha hjälp med att bearbeta dessa känslor och göra det lättare i rehabiliteringen. 

Resultatinsamling och källkritik 

Den forskning och teori vi har valt att använda oss av är av blandad karaktär i form av 

publicerings år. Detta för att vi ska få ett större perspektiv och se om forskningen har 

utvecklats framåt. Genom att använda oss av både svenska och internationella forskare får vi 

också ett bredare synsätt. I delen tidigare forskning finns det inte så mycket uppdaterat från de 

senaste fem åren vilket gör att just det området kan vara under uppdateringsfasen. För att 

samla in relevant data har vi använt oss av one search som är en sökmotor kopplat till 

Linnéuniversitetet samt att vi använt oss av kursreferenser och andra böcker från 

universitetsbiblioteket kopplat till idrottsområdet. 

I vår intervjuguide har vi valt att använda oss av en tematisk disposition vilket innebär att ett 

tema tas upp åt gången (Schött, Hållsten, Moberg & Strand, 2015). Intervjuguiden är 

uppdelad i tre teman, likaså har vi även valt att presentera resultatet så det blir lättare att 

förstå: 

1. Atletens idrottsbakgrund. 

2. Atletens upplevda känslor under rehabiliteringsprocessen. 

3. Det mentala stödet under skaderehabiliteringen. 

Etik 

Vid akademiskt skrivande finns etiska regler som ska följas, detta bör varje forskare och 

student ta ansvar för så att de behandlas rätt. Etik inom forskningen beskriver hur man ska ha 
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en medvetenhet för hur man bör handla. Etik är inte bara lagar och regler utan har även en 

långsiktig påverkan på samhället. Under intervjuerna tog vi som studenter hänsyn till etiska 

aspekter för att inte tränga oss på den personliga integriteten. Vetenskapsrådet (2011) har 

vissa riktlinjer som följdes under studiens gång.  

	  

1. Informationskravet handlar om att forskaren, i detta fall vi studenter informerar 

respondenterna om studien och dess syfte, här presenteras även vilka rättigheter du 

som respondent har innan och under intervjun. Det ska även presenteras vilka 

kunskaper studien kommer att bidra med (Vetenskapsrådet, 2011). I informantbrevet 

som vi skickat ut innan respondenten innan intervjun, står det vilka rättigheter 

respondenten har samt vilket syfte vår studie har (bilaga 1). 

2. Samtyckeskravet innebär att den som blir intervjuad måste ge ett samtycke till att 

forskaren kan använda den informationen som samlas in under uppsatsens gång, alltså 

att respondenten själv får bestämma om de vill medverka eller inte. Forskare får alltså 

inte påverka de intervjuade till att fortsätta om de inte vill (Vetenskapsrådet, 2011). I 

början av varje intervju har vi frågat respondenten om han eller hon godkänner den 

information och de rättigheter de fått information om via informantbrevet. Vi har även 

frågat respondenterna om de samtycker till att vi spelar in intervjun för användning av 

det till studien. 

3. Konfidentialitetskravet behandlar delen om att respondenten får utan några undantag 

vara anonym (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom vår studie inte har något 

könsperspektiv så har vi valt att vara neutrala när vi kommer att presentera 

respondenternas resultat samt att vi inte vill utmärka någon på något sätt. 

4. Nyttjandekravet beskriver att de resultat vi får in får inte lova att användas till annat 

än forskning och att de får inte användas som beslut för åtgärder som respondenterna 

påverkas av (Vetenskapsrådet, 2011). Informationen om nyttjandekravet har vi även 

beskrivit i vårt informantbrev. Respondenternas svar kommer endast att användas till 

syfte för vår studie. 

Realitet och validitet 

Validiteten på denna studie har gjorts genom att vi valt att intervjua olika personer med 

samma idrottsbakgrund men med olika förutsättningar. Detta gör att de inte har haft samma 
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rehabiliteringsprocess. Vi gjorde även en testintervju med en person, personen i fråga var inte 

kopplad till någon av de valda idrotterna och föll inte inom vår ram för långtidsskadade, men 

hade varit skadad i ca 4-5 månader. Detta gjorde vi för att testa om frågorna var användbara 

och att frågorna blev korrekt förstådda. Det var även en träning för oss som intervjuare att öva 

på hur vårt samarbete lättast ska fungera. Genom att fråga varje respondent i intervjuerna har 

vi fått en bekräftelse från varje respondent att de tagit ta del av informantbrevet och är 

medvetna om de rättigheter de har. 

För att förenkla analyserandet av den insamlande datan har vi valt att lyssna på de inspelade 

intervjuerna och sedan överfört dessa till skrift genom transkribering. I 

transkriberingsprocessen skrevs detaljerat de verbala uttryck respondenterna gav. Under 

intervjutillfällena framkom det namn på personer som vi valt att dölja för att upprätthålla vårt 

etiska åtagande som faller inom ramen för konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2011). 

Utförande 

Utförande av intervjuerna utgick i princip helt och hållet från respondenten, de fick själv välja 

tidpunkt och plats i den mån av tidsramen vi gav dem. Intervjuerna spelades in med två 

mobiltelefoner som har inspelningsfunktion, bekräftelsen att respondenterna var medvetna om 

inspelningen gjordes även ytterligare en gång i början av intervjun (Vetenskapsrådet, 2011). 

Hälften av respondenterna befann sig inte i närliggande områden till Växjö, därför valde vi att 

åka till dem då vi ansåg att den fysiska intervjun blev mer relevant då vi kunde möta 

personerna i verkligheten och därmed även se hur deras reaktioner och kroppsspråk var (Berg, 

2009). Eftersom respondenterna själva fick välja tid och plats där de ville bli intervjuade 

resulterade det i att vi åkte till såväl Varberg, Göteborg och Kalmar då vi ville träffa 

respondenterna fysiskt. När vi fått in alla intervjuer transkriberade vi dem för att sedan 

enklare kunna få en bättre överblick i resultatet. 
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Teoretisk angöring 

KASAM 

Begreppet KASAM står för Känsla Av Sammanhang och kan användas som ett instrument då 

man mäter olika faktorer. Dessa faktorer är meningsfullhet, begriplighet och tillgänglighet i 

tillvaron. Det handlar om att förstå den globala förhållning och uppfattning till individens 

plats i världen (Antonovsky, 2005). KASAM står även för huruvida en människas förmåga att 

hantera och stå emot stressande eller traumatiska situationer och upplevelser och genom det 

kunna bevara sin psykiska och fysiska hälsa (Karlsson, 2012). På detta sätt kan KASAM 

kopplas och fungera som en indikator psykosociala faktorer vilket är en förutsättning för att 

förstå utvecklingen av psykologiska tillgångar (Antonovsky, 2005). 

Begreppet KASAM som helhet ses som en global hållning som uttrycker sig i individens 

bestående känsla av tillit till den inre och yttre världen. För att enklare förstå begreppet 

KASAM så delas det upp i tre kategorier: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begripligheten förklarar hur förväntningarna är från omvärlden på individen och varför 

förväntningarna uppkommer såväl om det är negativa eller positiva. Hanterbarheten handlar 

om tillgängligheten av resurserna som individen har för att kunna möta de inre och yttre 

kraven som ställs. Resurserna är i form av självförtroende samt egenskaper, så som vänner 

eller religion. Meningsfullhet kan kopplas till den grad av motivation och/eller energi i olika 

situationer och utmaningar som individen väljer att lägga ner känslomässigt. En hög nivå av 

meningsfullhet påvisar att individen har specifika områden i livet som ses mer meningsfulla 

än andra och därför väljer man att engagera sig mer. Belöningen blir då känslomässiga 

investeringar. Individer med låg meningsfullhet har oftast svårare att identifiera något som de 

värderar högt i livet (Antonovsky, 2005).     

Mentalt stöd under rehabiliteringen från omgivningen 

För den som blivit skadad är det inte alltid lätt att veta vad man ska göra eller hur man ska 

reagera. Det är därför väldigt viktigt att ledaren eller i detta fall tränaren vet hur han eller hon 

ska reagera mot den som blivit drabbad, vilket inte alltid är så lätt då man inte besitter den 

kunskap eller har varit med om det tidigare. Monica Kjellman som är legitimerad 

sjukgymnast och arbetsmiljökonsult har skrivit boken “Vad chefen behöver veta om 

rehabilitering” (2009) skriver bland annat om chefens första åtgärder mot en nyinsjuknad 
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anställd. De första stegen som Kjellman beskriver är att det är viktigt som chef att ta kontakt 

med den anställda, att erbjuda hjälp, att minimera faktorer som kan bidra till fortsatt stress 

under rehabiliteringen och att informera om de regler det finns för sjukskrivning. När det 

gäller att ta kontakt med den anställda är det viktigt hur man tar kontakten vad gäller 

formuleringar, röstläge samt attityden. Som chef är det viktigt att man har en förståelse till 

den anställda och förtydligar samt förklarar och visar hänsyn till situationen (Kjellman, 2009). 

Att erbjuda hjälp som chef kan vara att man han eller hon erbjuder hjälp från 

företagshälsovården eller psykolog/kurator. Viktigt att ett stödsamtal påbörjas så fort som 

möjligt. För att minimera stressen under rehabiliteringen är det viktigt att ha fortsatt god 

kontakt med chefen, Chefen visar att han eller hon bryr sig genom att fråga hur den anställda 

mår samt hur den anställda vill ha det med informationen om vad som händer på 

arbetsplatsen. Inte pressa den anställda att komma tillbaka till jobbet och påbörja 

rehabiliteringen utifrån ett tydligt arbetsperspektiv. Det är även viktigt för den anställda att få 

veta vilka regler som finns gällande sjukskrivning (Kjellman, 2009). 

För coacher, föräldrar, tränare eller andra involverade i den skadades idrott är det extra viktigt 

att ge noga uppmärksamhet till den skadade för att få en djupare förståelse för de 

psykologiska riskfaktorerna under rehabiliteringsprocessen. Individuella psykologiska 

behandlingar kan vara nödvändiga för den skadades framsteg i rehabiliteringen och för att öka 

motivationen att komma tillbaka till idrotten. Det kan också vara nödvändigt för att hantera de 

problem och känslor som uppkommer under rehabiliteringen. Under en studie visade det sig 

att de atleter som inte kunde komma tillbaka fullt till sin idrott efter tio månader av 

rehabilitering mådde sämre i den aspekten att deras självförtroende och humör var lägre och 

deras ångest och stressnivå var högre, kontentan av detta var att atleterna hade en starkare 

vilja att söka sig till sociala sammanhang Det fanns även en koppling mellan lagidrottare och 

det sociala stödet att de hade enklare att ta till sig hjälpen från andra i början av 

rehabiliteringsprocessen än vad individuella idrottare hade (Johnson, 1997). 

Många lagidrottare har en benägenhet att söka sig till omgivningen eller gruppen för stöd och 

uppmuntran under rehabiliteringen. De individuella idrottarna i studien kände att de inte hade 

lika stort behov som lagidrotterna med emotionellt socialt stöd då det hade en större vilja att 

klara sig på egen hand. De individuella idrottarna hade högre psykisk ångest än de inom 

lagidrotten, detta kan vara ett tecken på ensamheten i den utsatta situationen. Lagidrottare har 

ofta lättare att hantera problemlösning vid en skada då de har bättre resurser och 



	   20	  

förutsättningar i form av lagkamrater, tränare och andra kopplade till föreningen och laget. 

Vanan att kunna få och ta hjälp av andra är större i lagidrott än hos individuella idrottare då de 

är vana att klara sig själva (Johnson, 1997).   

För en tävlingsidrottare som intensivt och frekvent ägnar sig åt tävling och fysisk aktivitet kan 

en långvarig skada kännas som en påtvingad passivitet och detta kan innebära en större 

psykisk påfrestning under rehabiliteringen av en skada. Som skadad har man en mer negativ 

syn på att söka professionell hjälp av exempelvis en psykolog då de anser att det är ett 

nederlag för dem, än personer som inte är skadade (Johnson, 1997). 

Vissa idrottare får mental träning under deras fysiska aktivitet men så fort situationen 

förändras exempelvis vid en skada slutar de med den mentala träningen. För att det är få 

atleter förbereder sig psykiskt för en situation av en möjlig idrottsskada och därför är det 

många skadade atleter som saknar den lämpliga mentala förberedelsen och de strategier som 

kan behövas för att möta dessa skaderelaterade situationer (Johnson, 1997). 
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Resultat 

I vår intervjuguide valde vi att dela in frågorna efter tre teman, det första handlade om att få 

bakgrund om själva idrottsutövaren, vilken skada och vilken typ av behandling och 

rehabilitering de haft. Det andra temat handlade om att ta reda på de känslor som uppkommit 

hos individen under rehabiliteringsprocessen och det tredje temat handlade om det mentala 

stödet för atleten under rehabiliteringen. Vi kommer därför att presentera en sammanslagning 

av dessa tre teman både från friidrottarna och handbollsspelarna. Vi benämner varje individ 

som friidrottare 1, 2, 3, 4 och 5 och detsamma med handbollsspelarna utifrån den ordningen 

vi har intervjuat dem. De vi har intervjuat har varit skadade alltifrån 6 månader och upp till 3 

år.   

Bakgrund 

Alla de fem respondenterna inom friidrott har varit på en nivå som var tänkt att leda till en 

elitkarriär. Nivån på de fem handbollsspelarna har varierat allt från elitserien ner till division 

3. Deras skador har varierat från fötter och knäproblem till baksida lår, axel- och ryggskador. 

Majoriteten av respondenterna har opererats för sina skador. Deras rehabilitering har varit 

liknande, alla har regelbundet haft kontakt med sjukgymnast och majoriteten har fått hjälp av 

mer än en sjukgymnast samtidigt. Nästan ingen av respondenterna hade varit i kontakt med 

varken psykolog eller mental tränare under rehabiliteringen. Endast en av respondenterna var 

har fått hjälp av mental tränare, detta berodde på att denna person hade ett projektarbete i 

trean på gymnasiet var inriktat mot mental träning. Personen hade tidigare fått hjälp av en 

mental tränare under tävlingssammanhang från idrottsgymnasiet atleten gick på, därifrån kom 

intresset att göra sitt projektarbete och det var därför av en ren tillfällighet som personen var i 

kontakt med mental träning då skadan skedde. Personen nämnde att hade inte hen blivit 

skadad i samband med sitt projektarbete med inriktning mot mental träning hade kontakten 

med den mentala tränaren inte varit aktuell. Majoriteten av respondenterna hade varit i 

kontakt med privata läkare som är specialiserade inom idrottsskador, detta hade gett dem en 

ökad tillförlitlighet och deras hopp om att bli friska hade ökat betydligt. De tyckte dock att 

avståndet till att åka och träffa läkarna var för långt och de få tillfällena de fick med 

specialisten var för lite. De flesta som fick träffa specialistläkare ville även ha en mer 

kontinuerlig uppföljning av såväl rehabiliteringsprogram som samtal med läkare. Hälften av 

de tillfrågade var inte nöjda med den hjälpen de fick av sjukgymnasterna, då de ansåg att de 
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rehabiliteringsövningarna de fick inte gav någon effekt eller att deras smärta inte togs på 

allvar, vilket gjorde att de tappade motivation.  

Atleternas upplevda känslor under skaderehabiliteringen 

Mestadelen av de intervjuade friidrottarna hade liknande känslor, alla hade känt sig ensamma 

och kände ingen samhörighet med gruppen under rehabiliteringen då de inte kunde göra allt 

som de andra i träningsgruppen kunde. Dessa hade även känt motivationsbrist någon gång 

under rehabiliteringen, de hade även varit ledsna och känt frustration över att inte kunna få 

gör det de älskar.  

”man blir irriterad… man känner sig besviken” 

”man blir väl inte utanför direkt men man är ju alltid själv och tränar och hela gänget är på 

ett annat ställe… dom kan gå och snacka med varandra och man själv sitter där helt själv” 

Mycket av känslorna handlade om en saknad av sin identitet, att de saknade personliga mål att 

sträva efter då de inte längre kunde utöva sin idrott fullt ut och på det sätt de ville. Det var 

även nästan alla som känt en lägre självkänsla då man inte kunde prestera lika mycket som 

innan och kände sig sämre än sina träningskamrater. Det hade förekommit en stor rädsla hos 

majoriteten av friidrottarna, framförallt till övningar som rörde det skadade området och var 

kopplade till tävlingsrelaterade moment.  

”jag har ju sprungit hela mitt liv… det har ju liksom varit det som har legat mig närmst och 

sen när man helt plötsligt inte kan göra det så det är klart att det är tufft, att man mår dåligt” 

”det är mycket det med prestation när man är van vid att springa så mycket och träna så 

mycket, man känner sig ju liksom dålig på ett sätt när man inte får göra det man vill och när 

man hela tiden tränar för ett mål så blir det ju också så att man känner sig sämre och sämre 

och kommer längre ifrån sina mål, så det är klart självkänslan påverkas” 

”Jag är väl i princip ganska rädd hela tiden… tänk om jag springer och att det bara skulle 

hugga till igen” 

”det sitter djupt här inne, alltså jag kommer aldrig bli av med det… jag tänker ju hela tiden 

på det så himla mycket … alltså jag vågade ju verkligen inte springa mer än varannan dag… 

för jag kommer få ont då” 
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En av friidrottarna var nyligen opererade och kände inte någon rädsla utan var i det stadiet att 

allt kändes väldigt förhoppningsfullt och motiverande. Ett par av friidrottarna nämnde att de 

bara ville återkomma till ett normalt vardagsliv då skadan blivit ett hinder i de vanliga 

vardagssysslorna. De resterande hade en annan syn, de ville komma tillbaka till att kunna 

tävla igen och hade därför en starkare motivation.  

”vissa dagar kanske man kände att varför håller jag ens på med det här, jag kommer ju inte 

kunna springa ändå” 

”till slut tappade man ju lusten… man bara det är inte värt att kämpa längre för att man mår 

så dåligt när man hela tiden får det där bakslaget igen… det är inte värt det jag skiter i 

löpning nu jag gör något som jag tycker är kul istället” 

Några av friidrottarna tyckte att fasen av ovisshet var det som tärt mest på motivationen under 

skadeprocessen, då läkarna och sjukgymnasterna inte visste vad smärtan berodde på och 

friidrottarna då inte visste vad de skulle göra för att det skulle kännas bättre.  

Majoriteten av handbollsspelare kände att de förlorade sig själva när de skadade sig, de 

förlorade sitt alibi och framförallt identiteten till idrotten och till vem man var, det fanns en 

rädsla att förlora sig själv genom skadan.  

”när man är skadad tappar man umgänget och man tappar det man lever för” 

Känslor som förekom hos mestadels av handbollsspelarna var uppgivenhet, depression, 

motivationsbrist och en rädsla till att göra olika övningar.  

”Det var ju vissa dagar man inte ville leva”  

”man blir uppgiven många gånger… jag hade aldrig klarat det ensam, det hade aldrig gått” 

”I början hade jag skitsvårt att ens ta någon närkontakt, jag vågade inte” 

”det mentala glöms ju bort i sådana lägen” 

”det var som att jag visste hur jag skulle känna när jag gjorde det och likadant att hoppa och 

sånt… står det på programmet så gör jag inte det för att jag tror att jag ska få ont… det är 

väl rädslan som sitter kvar… man känner efter så extra mycket och bara har jag ont eller 

inbillar jag mig” 

Den var bara en av handbollsspelarna nämnde att hen endast känt motivationsbrist då 

personen drog upp samma skada igen. Men då rehabiliteringen vid första skadetillfället hela 

tiden gav utveckling för varje månad blev uppgivenheten och frustrationen inte speciellt stor 



	   24	  

då personen i fråga såg det som ett tillfälle att hinna bygga upp och stärka resten av kroppen 

för att kunna bli en bättre handbollsspelare i framtiden. Många av handbollsspelarna tyckte 

det var otroligt jobbigt att vistats i hallen då de andra lagkamraterna hade träning, de kände 

sig då ensamma och utstötta och några av handbollsspelarna nämnde att lagkamraterna inte 

riktigt förstod hur det kändes för den skadade att vara på plats under träningarna och se alla 

andra utvecklas och lära sig nya saker. Många av handbollsspelarna tyckte det var jobbigt att 

inte kunna vara delaktig i träningen med de andra i laget.  

”att se dom spela försvar, sådana grejer som jag verkligen vill göra, det var mer psykiskt 

påfrestande än vad jag trott och då sket man i det och missade det här med gemenskapen 

jättemycket” 

”sitter man jämte läktaren än man ändå inte med i pratet på planen utan du säger något ord 

när de hämtar vatten och för mig har det varit jättejobbigt att gå ner dit” 

En av spelarna hade så pass god kontakt och stöttning från sina lagkamrater att de ville ha 

med personen under träningarna även om hen inte kunde delta i alla moment. De andra 

spelarna i laget anpassade sig för att den skadade handbollsspelaren skulle vara med så 

mycket som möjligt.  

”Bara för att åka dit och tjöta… så blir det lite motivationshöjande” 

Ett par av spelarna nämnde även att man var besviken på sig själv och på situationen. Det var 

några av spelarna som nämnde att de hade prestationsångest gentemot sina lagkamrater att de 

inte kunde prestera lika bra som de hade gjort tidigare, innan skadan. Majoriteten var även 

arga, frustrerade och irriterade över skadesituationen och i allmänhet.  

”jag är mer besviken på situationen och på mig själv” 

Även en av handbollsspelarna upplevde ovissheten då läkarna och sjukgymnasterna inte 

visste vad smärtan och skadan berodde på och det ansåg spelaren vara frustrerande då det 

enda personen kunde göra var att vänta på svar och testa sig fram.  

”jag tror det är viktigt att ha någon att prata med när det inte går framåt” 

”När sjukgymnasten sa att du kommer aldrig kunna springa igen och man grät floder i flera 

dagar” 

Alla handbollsspelare upplevde att känslorna och humöret varierade från dag till dag, vissa 

dagar fanns det ingen motivation och andra dagar hade man större benägenhet till att orka 

göra sina rehabiliteringsövningar. 

”den mentala biten är ju nästan jobbigare, det är ju inte jobbigt att träna rehab inga tyngder 

eller någonting det är just för att det är jobbigt mentalt” 
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Det mentala stödet under skaderehabiliteringen 

Friidrottare 1 hade tre sjukgymnaster som var relaterade till friidrottsgymnasiet, det fanns en 

önskan hos friidrottaren att kontakten med sjukgymnasterna eller sin läkare skulle vara bättre. 

Friidrottare 1 pratade väldigt mycket med kompisar och familj och hade även en tränare som 

var mycket delaktig i individens rehabilitering och utgick från det stadiet friidrottaren var i 

och försökte inte pressa fram något. Friidrottare 1 kunde göra delar av sin rehabilitering 

tillsammans med en annan person som hade en liknande skada, detta var då ett otroligt stöd 

och det hade varit enklare att göra övningarna tillsammans med någon. Friidrottaren hade 

även en bra träningsgrupp där gemenskapen var hög och individen kände även stödet ifrån 

dem. 

”Han stressade ju inte fram någonting direkt utan nu låter vi det ta den tid det tar… min 

tränare gjorde det han kunde göra och han frågade liksom hur jag mådde och lite det här lite 

mer personliga för det betyder ju så mycket” 

Friidrottare 2 hade även hjälp från ett par sjukgymnaster och fick kontinuerligt nya 

rehabiliteringsprogram och nya övningar. Friidrottaren fick även lite hjälp av en mental 

tränare men det största stödet kom från personens pappa, som även var friidrottarens tränare. 

Friidrottaren skrev ner sina tankar och känslor på datorn så att den mentala tränaren hen hade 

kontakt med sedan, på en annan dator, kunde läsa tankarna och känslorna och sedan prata om 

det. Det var ett bra alternativ tyckte friidrottaren som annars ansåg att det var enklare att prata 

om känslor med familjen. Friidrottare 2 var nöjd med att ha haft någon att prata med men 

hade chansen funnits att kunna uppsöka en psykolog eller mental tränare på samma sätt som 

man söker upp en läkare för den fysiska skadan så skulle friidrottaren inte tvekat utan tagit 

chansen. Friidrottaren sa även att hade det funnits någon på skolan som kunde gett enkla tips 

på hur man kunde hantera det mentala bättre, hade det varit jättebra men friidrottaren ansåg 

annars att det krävs mycket för att man ska söka upp en mental tränare själv.  

“man skulle ju inte få för sig att söka upp någon som kan hjälpa en med psyket för då har man 

ju något fel på huvudet“  

Friidrottare 3 hade också hjälp av sjukgymnast genom att hen fick olika 

rehabiliteringsprogram under skadeprocessen. Friidrottare 3 tränade mycket själv och ville 

inte tänka så mycket på själva skadan. Tränaren var väldigt peppande men det kändes bättre 

om friidrottaren fick träna med träningsgruppen. Nu i efterhand hade friidrottare 3 tyckt att 
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det hade varit bra att få hjälp från en mental tränare för att kunna hantera känslorna som 

uppkom under rehabiliteringen. 

Friidrottare 4 hade som de andra också hjälp från två sjukgymnaster genom att personen fick 

olika rehabiliteringsprogram för sin skada. Friidrottarens träningskamrater har varit ett 

otroligt stöd och friidrottarens tränare har varit väldigt delaktig och friidrottare 4 är nöjd med 

det stödet tränaren gav. Friidrottaren hade tackat ja till en mental tränare då det var ovisst med 

skadan men just nu precis efter senaste operationen vet friidrottaren vad hen ska träna på och 

känner inte att ett mentalt stöd behövs. Friidrottaren har, genom sin skada, lärt sig att det är en 

otroligt skör linje att ligga på en elitnivå tills det att man trillar över den och blir skadad. Det 

jobbigaste under rehabiliteringen för friidrottaren var att hen kände att det stod stilla i 

rehabiliteringen och att den inte kom någonstans eller att skadan blev bättre. 

Friidrottare 5 hade ett stort stöd från tränaren på gymnasiet, då tränaren hela tiden hade koll 

på skadan och hur det gick i rehabiliteringen. Det fanns även ett stöd från hemföreningen. 

Friidrottare 5 hade även haft bra kontakt med sjukgymnasten och känt sig trygg med att ha en 

vuxen person som varit kopplad till friidrotten. Vissa pass körde de skadade tillsammans och 

friidrottare 5 uppskattade att få träna tillsammans med andra som också var skadade, då de 

kunde stötta och trösta varandra. Friidrottare 5 tycker att det är otroligt viktigt men svårt att 

under hela rehabiliteringsprocessen tro på sig själv och att inte ska ge upp. Nu i efterhand 

hade hen verkligen uppskattat att få hjälp med dessa känslor av en mental tränare. Friidrottare 

5 nämnde att det hade varit lättare att ta sig igenom allt detta med någon professionell hjälp 

som har mer kunskap om hur man kan hantera känslorna under en rehabilitering och kan ge 

det där lilla extra som behövs för att ta sig igenom det.  

”det var nog ingenting jag tänkte på då men det är ju först nu när man börjar tänka tillbaka i 

efterhand gud vad tänkte jag egentligen och då hade jag behövt mer stöd och peppande från 

en professionell… det där lilla extra hade ju varit bra och det känner jag ju fortfarande inte 

bara från skador utan det allmänna tänket när man satsar så hårt på sin idrott” 

Friidrottare 5 hade bra relation med sin tränare och kände aldrig någon press från sin tränare. 

Friidrottaren sa att det var skönt att tränaren tog det lugnt och inte stressade fram något i 

onödan och menade på att det får ta den tiden det tar. Tränaren var väldigt kompetent då han 

inte bara frågade friidrottaren om skadan utan även om det personliga och hur friidrottaren 

mådde. Friidrottare 5 tyckte att det hade varit otroligt jobbigt att ha en tränare som pressat på 



	   27	  

och inte alls varit stöttade i friidrottarens rehabiliteringsprocess utan att den enda pressen som 

fanns var från friidrottaren själv.  

Handbollsspelare 1 hade en sjukgymnast som var kopplad till laget som gav spelaren mycket 

stöd under rehabiliteringen. Sjukgymnasten hade även gett ett förslag till spelaren att uppsöka 

en psykolog på grund av att hen blev så deprimerad. Handbollsspelare 1 nekade då hjälpen 

men menar på att hen hade tackat ja till mental hjälp om frågan hade kommit upp idag och det 

är något spelaren anser sig ha behövt nu i efterhand. Handbollsspelare 1 hade också många 

träningstillfällen med kamraterna då hen gick handbollsgymnasium och kunde därför lägga 

rehabiliteringstimmarna under skoltid. Handbollsspelare 1 gjorde även sin 

rehabiliteringsträning tillsammans med andra som har haft liknande skador och då har det 

varit skönt att kunna diskutera med dem hur det kändes. Handbollsspelare 1 har även fått 

mycket stöd från sin tränare eller rättare sagt andretränaren till laget. Handbollsspelare 1 

menar också att det är svårt för huvudtränaren att hjälpa till då han eller hon måste 

koncentrera sig på resten av laget och att tränaren inte heller är insatt i just den skadan.   

“man tror ju att man är så jävla stark, man är 18 år och tror inte att man kan gå sönder 

mentalt men det tror jag nog är väldigt möjligt att man kan så det hade jag nog bara mått bra 

av och få träffa en” - i frågan om personen hade velat ha kontakt med en mental tränare eller 

psykolog 

Handbollsspelare 2 hade en otroligt bra kontakt med sjukgymnasten som stöttade spelaren 

både i den fysiska delen och i den psykiska genom att föra en dialog och handbollsspelaren 

kände att sjukgymnasten var bra att prata med. Handbollsspelare 2 har inte haft en tränare 

som var involverad i rehabiliteringen antagligen för att det var under handbollssäsongen. 

Däremot tror handbollsspelare 2 att tränaren varit mer involverad under rehabiliteringen om 

det inte varit säsong. Tränaren skulle även sluta efter säsongen och det skulle också kunna 

vara en anledning till att han inte brydde sig. Handbollsspelaren anser att hen har fått bra hjälp 

från läkare och sjukgymnaster och på grund av att hen spelade på en så pass hög nivå så tror 

handbollsspelare 2 att den fysiska hjälpen kunde ske på villkor hen ville, exempelvis att testa 

olika metoder så som akupunktur och elektriska impulser. Handbollsspelare 2 hade velat ha 

hjälp av en mental tränare och anser att det är bra då det kan vara nyttigt att prata med andra 

människor som inte är involverade med spelaren personligen eller genom idrotten, då det kan 

vara svårt att prata om känslor man har med de som står en nära då det blir mer känsligt. Inför 

kompisarna vill man vara cool och inte prata om känslor, men det är så mycket 
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bakomliggande, en utomstående kan därför vara bra att prata med då den personen inte är lika 

dömande på samma sätt och att den skadade inte kommer att träffa personen igen efter 

skadan. Handbollsspelare 2 har fått mycket stöd inom laget då många har varit 

långtidsskadade och därigenom har man kunnat prata med sina kompisar om det. 

Handbollsspelare 3 menar att tränaren som hen hade, inte varit delaktigt i rehabiliteringen och 

tänkte inte på att det fanns en person bakom skadan. Det enda som betydde något var att 

handbollsspelare 3 skulle komma tillbaka och spela, eftersom det stod i kontraktet.  

”Han var väl schysst för han fanns ju där och frågade och kom med övningar och så men han 

var ju mest intresserad att jag skulle komma tillbaks och spela, alltså han tänkte ju inte på att 

jag är en människa bakom” 

Handbollsspelare 3 vet inte hur tränaren skulle agerat annorlunda. Handbollsspelare 3 hade 

bra relation med tränaren men sen när skadan uppkom blev tränaren mer pushande och 

pressade handbollsspelaren till orimliga gränser på grund av skadan. Handbollsspelare 3 

kunde vara med på vissa träningar speciellt när det gällde styrketräningar, men så fort 

träningen blev mer matchlik kunde spelaren inte vara med. Genom föreningen kunde 

medlemmarna träna på ett gym då hen kunde träna tillsammans med sina lagkamrater. 

Föreningen hade kontakt med en mental tränare men handbollsspelare 3 valde att inte ta den 

hjälpen för hen kände att läkaren och sjukgymnasten var så pass bra så att spelaren 

anförtrodde sig åt dem istället och stödet var otroligt bra från spelarens familj och personens 

partner. För handbollsspelare 3 var det väldigt skönt att få prata av sig med sina nära och kära 

och på så sätt fick hen det stödet hen behövde. Familjen tyckte att handbollsspelare 3 skulle 

gå och prata med någon som inte var berörd men handbollsspelare 3 tyckte att hen var så pass 

öppen mot dem så att spelaren inte hade det behovet. Handbollsspelare 3 önskar att hen hade 

fortsatt med sina rehabiliteringsövningar trots att sjukgymnasten släppte hen, annars var 

spelaren väldigt nöjd med det sociala stödet. 

Handbollsspelare 4 tycker att det var otroligt jobbigt att vara inne i hallen och köra sina 

rehabiliteringsövningar i ett annat rum. Det andra som har varit jobbigt under rehabiliteringen 

har varit att när spelaren väl var inne i hallen var det svårt att lämna den utan att gråta för att 

spelaren sett sina lagkamrater göra det hen vill och att spelaren spenderat så många timmar 

där under åren och kämpat för sina mål. Känslan att man får vara där men att man inte kan få 

vara med och träna är otroligt tung menar handbollsspelare 4. Därför har spelaren valt att vara 

på en annan plats, vilket är gymmet där spelarens sjukgymnast fanns. På gymmet fanns det 
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även andra som också är skadade och är i samma situation. Handbollsspelare 4 menar även att 

det ibland ger otroligt bra motivation att komma ner till hallen ändå för att se vad man 

verkligen kämpar för, även om det känns ledsamt. Handbollsspelare 4 hade gärna velat vara 

med och träna i laget samtidigt som spelaren inte vill vara i vägen för träningskompisarna och 

sabotera för dem och deras träning. Handbollsspelare 4 hade gärna velat ha hjälp från en 

psykolog eller mental tränare, hen menar att det är i den psykiska återhämtningen som många 

faller på och därför inte orkar ta sig tillbaka, på grund av att man inte har motivationen att 

jobba med den mentala biten. Handbollsspelare 4 menar att den mentala biten betyder otroligt 

mycket men glöms ofta bort i många lägen.  

”saker som man egentligen skulle kunna göra och bara släppa på alla tankar men jag tror det 

är svårt när man haft sådana skadeproblem och bara låta allt gå” 

Hen menar även på att handbollsspelare på elitnivå får kanske bättre mental hjälp men för en 

liten förening kanske det inte finns någon direkt kontakt att vända sig till. Handbollsspelare 4 

hade kontakt med en allmän sjukgymnast som hen själv sökte upp samt en privat sjukgymnast 

som var inriktad på handboll som tränaren i laget rekommenderat. Sjukgymnasten som var 

inriktad på handboll gjorde övningarna så att de skulle vara handbollsanpassade och att 

övningarna skulle vara relaterade till olika moment i handboll. I rehabiliteringsövningarna 

fanns även en handboll med som redskap vilket gjorde att det blev enklare att förstå varför 

man gjorde vissa övningar. Tränaren som spelaren hade var inte delaktig i spelarens 

rehabilitering, mer än att han hjälpte handbollsspelaren att hitta den andra sjukgymnasten 

specialiserad på handbollsskador, annars har spelaren fått söka upp all hjälp själv kopplat till 

skadan. Handbollsspelare 4 menar att det är svårt för en tränare att veta hur han eller hon ska 

agera och hjälpa den som blivit skadad. Handbollsspelare 4 önskade att den ordinarie 

träningstiden skulle innehålla mer prehabövningar för hela laget och dessa övningar skulle på 

så sätt kanske hjälpa till att förebygga vissa skador.  

Handbollsspelare 5 hade under sin rehabilitering god kontakt med en av sjukgymnasterna 

samt att spelaren kände otroligt stöd från familj, flickvän och lagkamrater. Spelaren kände att 

kontakten med tränaren hade varit bra, tränaren vill att handbollsspelaren skulle komma 

tillbaka så fort som möjligt detta blev då motivationshöjande för spelaren. Det stödet 

handbollsspelaren hade fått av sina lagkamrater var otroligt stort då laget hade aktiviteter 

tillsammans utanför träningarna och därmed förlorade inte spelaren den sociala biten med 

laget. Handbollsspelare 5 kunde vara med delvis på träningarna efter ca 4 månader, men inte 

då de skulle träna matchlikt. Under rehabiliteringen fick spelaren delvis träna på ett gym som 
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låg i anknytning med hallen där han tränade handboll. Spelaren tyckte inte att hen behövde 

någon hjälp av mental tränare eller psykolog då hen tyckte att det stödet från framförallt 

lagkamraterna var det som hjälpte hen mest.  
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Analys 

Syftet med vår studie var undersöka och analysera vilka psykiskt upplevda känslomässiga 

effekter en fysisk skada medför och hur den skadade anser sig vilja ha hjälp med att hantera 

dessa känslor. Eftersom syftet inte berör tema 1 samt att vår tidigare forskning och vår 

teoretiska angöring inte är kopplande till idrottarnas bakgrund kommer vi att lägga vår fokus 

på tema 2 och 3 i analysen. Varför vi valt att ta bort bakgrunden är för att varken syfte och 

frågeställningar berör atletens idrottsbakgrund utan handlar mer om de upplevda känslorna 

samt hur de skadade önskar få hjälp med dessa. Bakgrunden av atleterna togs med under 

intervjuerna, dels för att lära känna atleterna och göra dem mer bekväma men också för att se 

om det fanns någon markant skillnad mellan atleternas idrottsnivå och deras typ av skada. 

Men eftersom det inte fanns någon märkbar skillnad, utan svaren var ganska likvärdiga så 

valdes bakgrunden bort. 

De upplevda känslorna 

Mestadels av respondenterna inom respektive friidrott och handboll kände en stark saknad av 

identitet, alltså att när skadan uppkom förlorade de sig själva och sitt alibi, alltså vem dem 

var. Nivån på identiteten till idrotten beror på hur mycket tid atleterna har lagt ner på sin idrott 

och detta kan då ge starkare negativa psykiska effekter på förlusten av idrottsidentiteten (Santi 

m.fl., 2013). Som även Podlog m.fl. (2011) menar finns det en rädsla vid en fysisk skada att 

förlora idrottsidentiteten och att genom skadan upplevs en saknad av kompetens och kunskap 

inom idrotten av den skadade atleten. Antonovsky (2005) beskriver att en individ med låg 

meningsfullhet, det vill säga att en låg motivation, gör det svårare att identifiera sig med något 

som individen värderar högt i livet.       

Det som också var gemensamt för respondenterna var att under rehabiliteringen fanns en 

motivationsbrist till att fortsätta jobba med sin rehabilitering och kunde därför känna sig 

uppgivna och frustrerade i situationen. Podlog m.fl. (2011) menar att motivationen är en 

viktig aspekt i den skadades återhämtning av skadan och en viktig faktor under 

rehabiliteringen. En annan betydande aspekt för att kunna hantera och förstå sin skadeprocess 

och behålla sin motivation och genom det fokusera på framtiden, kan det vara betydande att 

sätta delmål och arbeta med olika strategier för att arbeta med dessa. Antonovsky (2005) 

menar på att det är viktigt att känna meningsfullhet i det man gör eftersom det påverkar 

motivationen till att orka fortsätta. 
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Handbollsspelarna och en av friidrottarna kände att de var utstötta och ensamma under tiden 

då de vistades tillsammans med resten av gruppen i hallen och såg de andra träna. De 

resterande friidrottarna kände att de inte fanns någon samhörighet med gruppen oavsett var de 

tränade någonstans. Modellen KASAM handlar om Känsla Av Sammanhang och känner inte 

individen samhörighet eller gemenskap med laget eller träningsgruppen så kan det påverka 

hur atleterna hanterar olika situationer. Modellen menar på att känner individen en gemenskap 

med gruppen kan detta påverka individens sätt att hantera stressande och traumatiska 

situationer och upplevelser bättre och kunna bevara sin psykiska hälsa (Karlsson, 2012).  

Ett par av handbollsspelarna nämnde att laget inte hade någon förståelse då det gäller de 

skadade utan ville bara att de skulle komma ner till hallen och vara med. För åtta av 

respondenterna varierade känslorna och motivationen från dag till dag under sin 

rehabilitering.  Loland m.fl. (2006, Santi m.fl. 2013, Podlog, 2011) menar att ensamheten och 

isoleringen är en del av den psykologiska smärtan och inte minst när det gäller 

förväntningarna från lagkamraterna. Isolering är en av de många negativa psykiska känslor 

som uppstår till följd av en atlets skada. Antonovsky (2005) beskriver i sin bok om 

hanterbarhet som tillgängligheten av resurser. Resurser kan vara egenskaper och hur individer 

upplever olika situationer och hur man bemöter inre och yttre krav. Av dessa resurser 

individen har påverkas personen positivt eller negativt beroende på hur han eller hon hanterar 

situationen.  

Alla utom en av respondenterna kände en enorm rädsla till att utföra övningar inom idrotterna 

som berör de skadade områdena eller övningar som är mer tävlings och matchlika. 

Majoriteten av respondenterna menar att rädsla är inte bara ett hinder i idrotten utan även i 

vardagen. Skadan har i detta fall påverkat atleterna så pass mycket att rädslan har blivit ett 

hinder för att de ska våga utöva sin idrott fullt ut efter sin rehabilitering. Det finns det en 

rädsla att återgå till idrotten och en rädsla att utföra vissa övningar och rörelser som tidigare 

inte varit något hinder (Santi m.fl. 2013, Podlog m.fl. 2011). Stråhlman (1997) skriver att 

många av respondenterna i hans studie uttryckte en rädsla att skadorna någon gång i framtiden 

skulle göra sig påminda och vissa valde då att inte fullfölja sin rehabilitering fullt ut eftersom 

det fanns en rädsla för framtidens konsekvenser. Genom detta fanns det ingen framtidstro då 

rädslan över att riskera sin framtida hälsa om skadan skulle förvärras vid återgången till 

idrotten. Personen som inte kände någon direkt rädsla var nyligen opererad och hade därför 

inte kommit till det stadiet i rehabiliteringen att hen kunde göra övningar relaterade till det 

skadade området och därför hade personen inte de känslorna än.  
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Det som också var gemensamt för respondenterna var att under rehabiliteringen fanns en 

motivationsbrist till att fortsätta jobba med sin rehabilitering och kunde därför känna sig 

uppgivna och frustrerade i situationen. Podlog m.fl. (2011) menar att motivationen är en 

viktig aspekt i den skadades återhämtning av skadan och en viktig faktor under 

rehabiliteringen. En annan betydande aspekt för att kunna hantera och förstå sin skadeprocess 

och behålla sin motivation och genom det fokusera på framtiden, kan det vara betydande att 

sätta delmål och arbeta med olika strategier för att arbeta med dessa. Antonovsky (2005) 

menar på att det är viktigt att känna meningsfullhet i det man gör eftersom det påverkar 

motivationen till att orka fortsätta. Individer har olika områden som de känner meningsfullhet 

till och som de är beredda att lägga ner tid på. Har individen en stark motivation påvisar det 

en hög meningsfullhet. 

Friidrottarna nämner ofta ordet ledsen i sin rehabilitering samt att deras upplevda självkänsla 

och självförtroende var lägre. Thomeé m.fl. (2007) menar på att personens beteende har 

enorm betydelse för hur man uppfattar sin skada. Självuppfattningen och självförtroendet är 

otroligt viktiga komponenter för att du ska motivera dig till att komma tillbaka till din idrott 

efter en skada. Bandura (1997) menar på att självförtroendet påverkas vid en skada då det ofta 

blir sämre vilket gör att den skadade får en annan bild av sig själv och sin kropp. Följden av 

sämre självförtroende påverkar då rädslan och oron till att våga utöva idrotten igen. 

Handbollsspelarna uttrycker sig i ordet deprimerad och upplevde en större prestationsångest 

gentemot sina lagkamrater. Rudok-Hudson m.fl. (2014) nämner att depression och ilska är 

några av de känslor atleter känner vid en skada.  

Det mentala stödet i skaderehabiliteringen 

Alla respondenterna har under sin rehabilitering använt sig av en eller flera sjukgymnaster. 

Sjukgymnasterna har i många fall varit till stort stöd för atleterna då de har anförtrott sig till 

dem inte bara för den fysiska delen utan även då det gäller den emotionella biten.  Det var 

några av respondenterna som hade fått hjälp av specialistläkare som varit inriktade på just 

deras skador. Av de som blev intervjuade var det bara ett par stycken som har varit i kontakt 

med en mental tränare under rehabiliteringen men hade de resterande fått frågan om att få 

hjälp att hantera de negativa psykiska känslorna som uppkom vid skadan hade alla tackat ja. 

Johnson (1997) menar på att man som skadad har en mer negativ syn på att uppsöka 

professionell hjälp i form av en psykolog eller mental tränare då det anses som ett nederlag 

för den skadade i jämförelse med de som inte är skadade. Rudok- Hudson m.fl. (2014) säger 
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att vikten av professionell hjälp eller emotionellt och informativt stöd kan förbättra 

rehabiliteringsprocessen vid en långtidsskada. Vid psykisk eller mental hjälp kan de tankar 

och reaktioner den skadade får under rehabiliteringen påverka atleten positivt till en bättre 

återhämtning mot sin egen prestation. En av respondenterna kände sig nöjd med det sociala 

stödet hen hade fått av familj, pojkvän, sjukgymnast och läkare och kände inget behov av att 

ta hjälp av en psykolog eller mental tränare. Karlsson (2012) menar att det viktigaste stödet en 

individ har är det emotionella stödet från en nära omgivning, det handlar om att individen får 

vänskap och empati och känner omtanke och förtroende under sin rehabilitering. Karlsson 

nämner även innebörden av tre andra kategorier inom socialt stöd som är värderande, 

informativt och instrumentellt stöd.   

Handbollsspelarna känner att deras tränare har varit involverad i deras rehabilitering så gott 

som de har kunnat då de förstår att tränaren måste fokusera på laget. Men många av 

handbollsrespondenterna antydde att fokusen hos tränaren endast låg på den fysiska skadan 

och återgången till idrotten. Spelarna menade att kontakten de hade med tränaren endast var i 

relation till operationen och i det skedet då de nästan var fullt återställda alltså inte i det 

stadiet då det inte skedde en större progression i rehabiliteringen.   

“... han var ju mest bara intresserad av att jag skulle komma tillbaks och spela alltså han 

tänkte ju inte på att jag är en människa bakom” 

Handbollsspelarna fick frågan om hur de hade önskat att tränaren skulle involveras mer i 

rehabiliteringen men de kunde inte se hur tränaren skulle kunna agera på något annat sätt än 

som de gjorde. Kjellman (2009) menar att oftast har de flesta som blir skadad inte kunskap 

om hur de ska reagera eller göra. I detta fall är det därför viktigt att tränaren har den 

kompetensen och vetskapen om hur man agerar och hanterar vid ett sådant tillfälle. Vilket kan 

vara svårt för tränaren utan utbildning och egna erfarenheter. Kjellman menar att som tränare 

kan det vara bra att börja med att ta kontakt med atleten som är skadad och visa stöd och 

minimera några av de psykiska effekter som kan uppkomma. Det är viktigt att under 

rehabiliteringen ha en god kontakt med den skadade och inte pressa personen att komma 

tillbaka.  

Mestadelen av friidrottarna var väldigt nöjda med sin tränares stöd under 

rehabiliteringsprocessen, de upplevde och kände aldrig någon press från tränaren att komma 

tillbaka till idrotten utan de fick stöttning till den förmågan de kunde utöva idrotten. I dessa 

fall hade atleten och tränaren en daglig och välfungerande kommunikation, där det inte bara 
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fokuserades på skadan utan även på välmående i allmänhet. En av friidrottarna skrev ner sina 

tankar och känslor på en dator så att den mentala tränaren kunde läsa dokumentet oberoende 

av när det skrevs, vilket friidrottaren tyckte var skönt då personen hade svårt att prata om hur 

hen kände.  

Bandura (1997) skriver att forskningen och kunskapen kring hur en idrottsutövare reagerar 

psykiskt vid en skada inte är så stor. Det anses inte vara så viktigt att fokusera på de psykiska 

delarna inom idrotten då endast fokus ligger på de fysiska aspekterna då det är dessa som ska 

bli bra så fort som möjligt. Den skadade anses vara ett idrottsligt redskap och så länge den 

fysiska skadan är läkt är personen frisk och då borde det inte vara något problem att återgå till 

idrotten. Därför tyder Podlog m.fl. (2011) på att det är extra viktigt att man ser skadan mer i 

ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till individens personliga psykologiska effekter och 

åtgärda dessa.    

Vissa av respondenterna hade tränat med personer som också varit skadade och några av 

skadorna var liknande. En av friidrottarna hade dessutom varit i kontakt med en person som 

gjort samma operation och kunde därför lättare relatera sig till skadan. Personen som gjort 

samma operation har kunnat bli helt återställd. Respondenterna upplevde då att det kändes 

bättre och det gick lättare med träningen om de kunde vara tillsammans med andra som också 

var i en liknande situation då de förstod varandra bättre. Antonovsky (2005) beskriver 

begreppet KASAM som står för Känsla Av Sammanhang.  KASAM innehåller tre ledord 

vilka är meningsfullhet, begriplighet och tillgänglighet orden är indikatorer för att förstå 

utvecklingen av psykologiska tillgångar. begripligheten är förväntningar på individen från 

omvärlden, hanterbarheten handlar om tillgängligheten av resurser som individen har 

exempelvis vänner, familj och självförtroende. Meningsfullheten är kopplad till motivationen 

hos individen lägger i olika känslomässiga situationer och utmaningar. Vissa områden är mer 

meningsfulla för individen därför finns det en högre motivation för att engagera sig. Eftersom 

respondenternas svar tyder på att de upplever större motivation, glädje samt en större 

gemenskap då de får vara tillsammans med resten av sin träningsgrupp, kan betydelsen av 

socialt stöd påvisas. Genom att få socialt stöd kan atleter uppleva en större känsla av att 

tillhöra en grupp människor som delar samma intressen och detta kan i sin tur ge dem större 

meningsfullhet genom sin rehabiliteringsprocess som kan skapa bättre självförtroende och 

motivation så individen kan upprätthålla sin psykiska hälsa (Antonovsky, 2005). 
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Thomeé m.fl. (2007) beskriver tre strategier som kan användas för att ge en positiv påverkan i 

rehabiliteringen. Den första strategin handlar om det sociala samspelet mellan den skadade 

och träningsgruppen. Att atleten upplever en känsla av närvaro till idrotten. Många av 

respondenterna har mestadels gjort sin rehabilitering vid sidan av den ordinarie träningen, 

antingen i andra lokaler eller på annan plats i samma lokal. Som Antonovsky (2005) menar är 

det viktigt att känna en samhörighet till något som individen lägger en hög meningsfullhet till.  

Den andra strategin är kommunikationen mellan den skadade och alla som är involverade 

eller har en relation till atleten. Det är viktigt att kommunikationen fungerar mellan alla parter 

och att det hela tiden sker ett samspel mellan dessa och den skadade. Om kommunikationen 

fungerar väl kan denna bidra till förbättrad motivation i rehabiliteringen. Handbollsspelarna 

säger att tränaren inte varit involverad under hela skadeprocessen utan bara delvis. De 

friidrottare och handbollsspelare som varit i kontinuerlig kontakt med sjukgymnaster har 

istället tytt sig till dem, kommunikationen mellan sjukgymnast, tränare och den skadade har 

inte varit i relation till varandra även om vissa sjukgymnaster var kopplade till föreningen. 

Vissa av respondenterna har haft en otroligt god kommunikation med familj och vänner vilket 

enligt dem har underlättat för de skadade i rehabiliteringen.     

Den sista strategin handlar om att variera rehabiliteringsövningarna så atleten inte känner att 

den inte utvecklas och står och jobbar på samma ställe utan förbättring. En av 

handbollsspelarna nämnde att när hen fick kontakt med en sjukgymnast specialiserad mot 

handboll fick övningarna en annan innebörd då spelaren kunde se en mening med övningarna 

eftersom de blev mer relaterade till just den idrotten. Två av friidrottarna nämner att i 

perioden då de inte fick någon konkret diagnos av läkarna kändes övningarna inte så 

meningsfulla då de upplevde att de inte utvecklades. Liknande uppfattningar om olika 

strategier har även Tomonori m.fl., (2014) men de påpekar även trots att den skadades känslor 

är viktiga spelar den sociala kompetensen och kommunikationen i laget eller i gruppen stor 

roll. Saknas kommunikation tappar den skadade samhörigheten och gemenskapen till 

träningsgruppen vilket kan påverka personen negativt under rehabiliteringen. 

De flesta av de intervjuade har i efterhand insett att den mentala processen är jobbigare än 

själva den fysiska skadan och de hade gärna velat ha hjälp med att hantera känslorna för att 

återgå lättare till idrotten. Loland m.fl. (2006) påpekar att smärta är något som beskrivs som 

tabu inom idrotten, då smärta anses som en svaghet och det bryter ner den starka 

idrottsidentiteten. Smärta har mer eller mindre tillhört idrotten och är därför inget som man 
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pratar om. Som Mahoney m.fl. (2014) antyder vikten av den mentala styrkan och 

motivationen för hur personen i fråga kan hantera personliga motgångar. I texten nämns även 

att alla involverade i individens idrott har till viss del en påverkan och en delaktighet i hur den 

skadades prestationer utvecklas eller hämmas, så även på viljan hos atleten att nå 

förbättring.      

“man tror ju att man är så jävla stark, man är 18 år och tror inte man kan gå i sönder 

mentalt men det tror jag nog är väldigt möjligt att man kan… “ 

“man skulle ju inte få för sig att söka upp någon som kan hjälpa en med psyket för då har 

man ju något fel på huvudet “ 
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Diskussion 

Vi upplevde att under våra intervjuer så stämde de känslor som har framkom under 

rehabiliteringen otroligt bra överens med de beskrivna känslor som den tidigare forskningen 

och teorin pekat på. Så som depression och ilska, vilket Rudok- Hudson m.fl. (2014) tar upp i 

sin studie. Santi m.fl. (2013) tar också upp dessa känslor men trycker även på motivationsbrist 

och viljan att återgå till idrotten. Podlog m.fl. (2011) menar på att även oron och rädslan att 

inte kunna utföra idrotten som tidigare samt känslan av förlorad idrottsidentitet är något som 

atleten upplever under sin rehabiliteringsprocess. Rädslan påverkar även den skadade att 

utföra olika övningar då känslan att skada sig är stark under återgången till idrotten för vissa 

individer. En avsaknad av samhörighet och ensamhet fanns också bland respondenterna där 

de upplevde att de kände sig ensamma och isolerade då de fick träna på egen hand och var 

åsidosatt från resten av laget eller träningsgruppen. En saknad på samhörighet är en viktig 

faktor att arbeta med för att undvika att den skadade individen hälsa påverkas negativt 

(Antonovsky, 2005). 

För att vi skulle få mer exakta och konkreta känslor som ordagrant stämde överens med den 

teori vi hittat, hade vi behövt gå djupare in på varje respondent. Varför vi ville ta reda på de 

skadades känslor var framförallt för att vi ville få en bredare och en allmännare bild av hur 

skadade känner under rehabiliteringen och för att matcha med den tidigare forskningen som 

gjorts. Genom att få fram känslorna kan vi lättare få en klarare bild var problemen finns och 

därmed förstå den psykologiska vikten av skadan (Clement m .fl. 2013). Vi anser att det är 

otroligt viktigt att skadade, i vårt fall långtidsskadade, får en chans att uttrycka de upplevda 

känslorna som framkommit under rehabiliteringen, detta för att forskningen enklare ska kunna 

förstå och utveckla metoder för att hjälpa till att förenkla rehabiliteringsprocessen så atleter 

inte slutar med sin idrott på grund av obalans i det psykiska välbefinnandet. 

Många av respondenterna hade svårt att i ord förklara exakt vad som hade tyngt dem under 

deras rehabiliteringsprocess. Många använde ord som att det var jobbigt och att de inte mådde 

bra under den tiden men hade svårt att definiera exakt vad det var som gjorde att de kände så 

då många inte pratat högt om det innan. Då vi försökte gå djupare in och ställa följdfrågor till 

de svar vi fått kom allt mer känslor fram även om vi önskat att vi fått ännu mer uttömmande 

svar. Det vi märkte under intervjuerna var att många tyckte det var jobbigt att prata om just 

känslorna och hade själva inte riktigt kunna definiera vad det var för känslor de kände. När vi 

ställde följdfrågor på hur de känt sig under vissa perioder under rehabiliteringen blev det mer 
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uppenbart för dem själva vad det verkligen hade känt och desto längre intervjun gick, desto 

lättare hade de att prata om känslorna.             

Något de flesta av respondenterna nämnde under intervjuerna var att de hade en rädsla över 

att förlora sig själva och sin identitet till sin idrott genom sin skada. Detta är något Santi m.fl. 

(2013) lägger tyngd på i sin studie att rädsla är vanligt bland skadade atleter. Det är inte bara 

idrottsidentiteten som förloras utan många bygger sitt liv runt idrotten och det som finns runt 

omkring, därför är saknaden och förlusten så mycket mer än bara idrotten i sig, vilket också 

Podlog m.fl. (2011) förklarar i sin studie. Det är en del av ens personlighet, vem man är och 

vad man står för som totalt raseras då man inte längre kan vara en del av den gemenskapen 

som idrotten ger. Den psykiska smärta en idrottare får under en skada är ett tabubelagt område 

då det inte diskuteras eller nämns på grund av att det ses som en atletisk svaghet.   

Utifrån de svar vi fick från respondenterna nämner majoriteten att de inte har fått någon 

psykisk eller mental hjälp under skadan och rehabiliteringen men att de gärna hade velat få 

det då de anser att det är den psykiska biten som är den mest krävande. Många av forskarna 

nämner betydelsen av innebörden av hjälp med de emotionella tankarna under en 

rehabiliteringsprocess, bland annat Santi m.fl (2013). Varför vi ville ta reda på hur de skadade 

ville ha hjälp med den psykiska delen vid en skada var för att vi ville uppmärksamma vikten 

av hur stor roll den psykiska effekten har på individen. Därigenom kunna hitta hjälpmedel till 

de skadade baserat på deras önskemål och upplevelser. Detta område behöver såklart forskas 

mer om då vi hoppas kunna öppna ögonen för vikten av att man får psykisk hjälp vid en 

skada. Självklart är vi alla olika individer och antagligen kommer det att finnas lika många 

önskemål som det finns skadade men kan man på något sätt hitta någon modell för hur man 

kan gå tillväga så kanske modellen kan modifieras och omarbetas så att det passar individen i 

just den typen av skada och rehabilitering. Vi har fått uppfattningen av att om idrotten eller 

vissa individer arbetar med mental träning eller tar hjälp av en psykolog så sker det främst 

under träning och tävling då individen är frisk och koncentrationen ligger på att utveckla och 

förbättra psyket för att kunna prestera bättre och nå bättre resultat. Om en idrottare drar på sig 

en skada blir personen mer åsidosatt och det kan hända att den mentala träningen glöms bort 

eller att den avslutas då fokus tidigare låg på att utvecklas inom sin idrott och inte lära sig 

hantera sina känslor som uppkommer under skade- och rehabiliteringsprocessen.     

En del av respondenterna hade haft god kontakt med sjukgymnaster som har hjälpt dem då de 

i olika grad har kunnat prata och anförtro sig till dem. Det är ett fåtal av respondenterna som 
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tycker att de har fått hjälp av sin tränare men att det är svårt som atlet att veta vilken sorts 

hjälp man hade velat ha från sin tränare. Det är nu i efterhand som respondenterna menar att 

det hade varit bra att få någon form av psykologisk hjälp då många nämnde att de känslor som 

de upplevt under rehabiliteringen fortfarande sitter kvar i vardagen.    

Så här upplever vi att den skadade vill ha hjälp under sin rehabilitering, allt är självklart 

individanpassat och beror på individen i sig. Generellt ville nästan alla respondenter ha hjälp 

av en psykolog eller mental tränare. Några av respondenterna var nöjda med det stödet de 

hade fått av tränaren då detta var i form av en god kontinuerlig kommunikation, de resterande 

förstod att tränaren inte riktigt kunde engagera sig lika mycket i deras skada då de hade andra 

att tänka på och var nöjda med det. Några tyckte även att det var otroligt bra att de hade fått 

göra sin rehabilitering i grupper där andra också hade idrottsskador eller skador som liknade 

deras. Det gav då en bättre samhörighet och man kände sig inte så ensam i situationen. Det 

nämndes även att med hjälp av en specialistsjukgymnast hade en av respondenterna fått en 

större förståelse varför man gjorde dem övningarna då sjukgymnasten anpassade dem utifrån 

atletens idrott samt att sjukgymnasten involverade i detta fall en handboll som redskap. 

Respondenterna lägger vikten vid att någon typ av socialt stöd är otroligt viktig vid 

rehabiliteringsprocessen. Santi m.fl. (2013) och Karlsson (2012) är några av dem som belyser 

just detta i sina studier. 

För att samla de önskemål som vi fick in har vi valt att ge förslag på hur en 

rehabiliteringsprocess kan se ut men som vi nämnt är det viktigt att ta med sig att alla är vi 

olika och kommer att behöva olika former av rehabilitering. När en skada inträffar är det 

viktigt att alla parter som är inblandade tar del av informationen då det bildas en större 

förståelse. Förslaget är att man har kontinuerliga möten med läkare, sjukgymnast, psykolog 

och tränare. Härifrån får varje part lägga upp hur var och en ska arbeta med den skadade och 

på så sätt kan man lägga upp olika program beroende på om det är sjukgymnast eller 

psykolog. 

Utifrån den tidigare forskningen bekräftas känslorna även i respondenternas svar. 

Respondenterna påpekade också det forskningen säger och nyttan av den mentala hjälpen 

under rehabiliteringen av en skada. Respondenterna hamnar i en ny situation genom sin skada 

och måste anpassa sitt beteende. Den tidigare forskningen pekar även på att det är de 

personliga egenskaperna som påverkar hur individen hanterar skadesituationen. I vårt fall har 

alla respondenter upplevt och nämnt liknande känslor under den mentala 
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skaderehabiliteringen. Frågan är då om det verkligen är de personliga egenskaperna som styr 

hur individen upplever situationen då alla respondenter gav liknande svar i vår studie. Genom 

större undersökningar kanske man skulle kunna se någon märkbar skillnad utifrån hur de 

personliga egenskaperna ser ut genom att exempelvis göra ett personlighetstest och sedan utgå 

från det när man undersöker hur atleterna hanterar känslorna i skadesituationen. Trots att 

respondenterna upplevde samma känslor i vår studie så kanske de hanterade känslorna på 

olika sätt.  

Utifrån de svar vi fått av våra respondenter som haft olika bakgrund och tävlat och tränat på 

olika nivåer så skiljer sig svaren inte något nämnvärt, däremot har vi inte heller sett till vilka 

personliga egenskaper som är starka och vilka som är svaga hos respondenterna. För att 

bekräfta det forskningen beskriver om hur olika egenskaper hos en individ bestämmer hur de 

skadade hanterar en rehabiliteringsprocess måste kanske ett personlighetstest eller liknande 

göras innan intervjun för att sedan kunna analysera och se om det finns vissa personliga 

egenskaper som hanterar skaderehabilitering på ett visst sätt, bättre eller sämre eller om en 

person med vissa egenskaper vill ha en speciell sorts hjälp.  

Mental tränare/psykolog 

Det är troligtvis viktigt att redan från start koppla in en psykolog eller mental tränare under 

rehabiliteringsperioden. Den skadade får då chansen att kunna uttrycka sig under hela 

processens gång och bygga ett förtroende till någon som varit med från början i 

skadesituationen. Psykologen/ mentala tränaren får hitta olika metoder beroende på vilken typ 

av individ och skada. Den tidigare forskningen trycker på betydelsen av mental påverkan 

under en skada och menar på att det är viktigt att även lägga fokus på de psykologiska 

faktorerna eftersom dessa har en så stor påverkan på rehabiliteringen. Respondenterna i våra 

intervjuer lägger själva vikt vid att de gärna tagit eller fått hjälp av en mental tränare eller 

psykolog då de upplever att detta hade kunnat underlätta och effektivisera deras 

skaderehabilitering. Den tidigare forskningen pekar även på att det sociala stödet, oavsett om 

det handlar om familj, vänner, träningsgruppen, tränare eller någon utomstående är otroligt 

viktigt för att man inte ska känna sig ensam och utanför.   

KASAM 

Som vi tar upp i vårt teoriavsnitt är modellen KASAM en central del för att förstå individens 

relation till både de inre och yttre individuella aspekterna. Modellen KASAM kan beskrivas 
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som en helhet utifrån individen och förhållningen i den situationen som personen befinner sig 

i. KASAM delas upp i tre kategorier vilka är begriplighet förväntningarna på omvärlden, 

hanterbarhet tillgängligheten av resurser och meningsfullheten som beskrivs som den grad 

energi eller motivation en individ vill lägga ner i olika situationer. Som den tidigare 

forskningen tar upp så spelar individens beteende stor roll på hur man hanterar skadan och 

forskningen beskriver även olika känslor som uppkommer då en skadesituation inträffar, detta 

kan vi då koppla till KASAM (Antonovsky, 2005). Då en skada inträffar hos en individ 

ändras begripligheten, alltså att de yttre förväntningarna, exempelvis från tränare möjligtvis 

till det negativa. Hanterbarheten skulle kunna påverkas då den skadade individen kan känna 

att han eller hon måste uppnå snabba resultat i rehabiliteringen för att komma tillbaka till 

idrotten och då pressa sig själv. Träningskompisar eller lagkamrater kan sätta press på den 

skadade individen då de vill att personen ska komma tillbaka och träna med dem. 

Meningsfullheten som individen känner varierar beroende på hur mycket känslomässigt 

engagemang individen väljer att lägga ner i situationen, såklart påverkas meningsfullheten 

både av begripligheten och hanterbarheten. Meningsfullheten är i detta fall kopplat till den 

motivation personen vill lägga ner på sin idrottsverksamhet och rehabilitering, hur han eller 

hon ska hantera situationen. Om inte dessa tre kategorier är i balans påverkar det individen på 

så sätt att han eller hon upplever att situationen försvåras ytterligare.     

Träningsgruppen/Laget 

Många av respondenterna nämnde att de hade känt ett bra stöd och omtanke från sina 

lagkamrater eller träningsgruppen. Samtidigt som laget eller träningsgruppen försökte få den 

skadade att vistas i träningslokalen och träna där de var, kunde den skadade uppleva isolering 

och ledsamhet då de oftast fick träna bredvid eller inte vara delaktig alls, vilket tas upp av 

Podlog m.fl. (2013) i vår tidigare forskning. Några av respondenterna berättade även att de 

kände en större ensamhet och ingen samhörighet alls till gruppen när de var i hallen än om de 

tränade själva hemma eller på annan plats som inte var i anslutning till den idrott de var aktiva 

inom. Det kan därför vara viktigt att inom träningsgruppen visa intresse och stöd för den 

skadade även då personen inte är på plats och är med under de ordinarie träningarna (Thomeé 

m. fl. 2007). För den skadade atleten kan det därför vara viktigare att få känna samhörigheten 

utanför träningsarenan då inte själva träningsmomentet är inblandat, utan koncentrationen 

ligger i det sociala och att fortfarande känna att man är en del av träningsgruppen eller laget 

även om det inte är möjligt att vara delaktig på träningarna.  



	   43	  

Ser man åter igen till modellen KASAM påverkar begripligheten, alltså förväntningarna från 

träningsgruppen, individens meningsfullhet. Detta betyder att om träningsgruppen är stöttande 

och visar ett högt engagemang att involvera den skadade i träningen, blir meningsfullheten för 

individen större då det bildas motivation och samhörighet i gruppen för den skadade atleten. 

Tränaren 

Vi tror att det är viktigt att tränaren involveras mer i den skadades rehabilitering och har en 

god kontakt med sjukgymnasten då det kan göra att den skadade känner sig mindre ensam. Ett 

alternativ kan vara att tränaren får ta del av sjukgymnastens information genom att vara med 

på exempelvis möten tillsammans med den skadade. Ett annat alternativ skulle kunna vara att 

tränaren, genom den skadade, får ta del av rehabiliteringsprogrammet och att individen får 

tränarens fulla fokus innan, under eller efter den ordinarie träningstiden, som Johnson (1997) 

även påpekar. Tränaren och den skadade kan hitta olika metoder så som veckouppdateringar 

där den skadade gör en lägesrapport. Känner den skadade att det är jobbigt att prata kan han 

eller hon skriva ner sina känslor och tankar, alternativet är att psykologen med godkännande 

från den skadade ger uppdateringar till tränaren istället för den skadade. Det är viktigt att 

tränaren agerar på ett personligt plan och inte pressar den skadade utan stöttar i den mån 

tränaren kan, vilket är något Emery m.fl. (2012) nämner. Det är viktigt att tränaren involverar 

den skadade i de ordinarie träningarna så att han eller hon fortfarande kan känna samhörighet 

med träningsgruppen. Kontentan är att involvera tränaren mer då han eller hon är otroligt 

central part för den skadade. 

Tränaren uppgift är att skapa en bättre och mer stöttande miljö för den skadade individen, 

vilket gör att begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten får en större betydelse för 

den skadade individen. Kan individen få alla dessa tre parametrar från de personer som är 

involverade i skadesituationen, kan personens egna individuella tankar och känslor påverkas 

positivt. Det framkom från alla respondenter tränaren betydelse och roll under 

rehabiliteringsprocessen. Därför är det viktigt att tränaren involverar sig i den skadades 

situation och bryr sig om och stöttar individen på ett personligt plan. Istället för att endast 

fokusera på det resultat den skadade uppnår med rehabiliteringen och hur snabbt personen kan 

återgå till full träning. Det är viktigt att tränaren skapar utrymme och ger den skadade 

individen möjlighet till att kunna vara med på vissa plan under den ordinarie träningen för att 

känna gemenskap och samhörighet med resten av laget eller träningsgruppen, detta kan då 
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öka meningsfullheten hos individen vilket är en viktig del av KASAM och kan påverka den 

skadades psykiska hälsa.  

För att tränaren ska få bättre kunskap om den psykologiska vikten av en skada skulle ett 

drömscenario vara att i tränarutbildningar lägga in skadehantering som en del av 

undervisningen. Detta kan då göra att kunskap kan spridas och en förståelse hos en tränare 

ökar då en utövare blir skadad. Tränaren kan då få tips på hur han eller hon kan agera och få 

hjälp med små enkla metoder för att underlätta för den skadades psykiska rehabilitering. 	  
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Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka psykiskt upplevda känslomässiga 

effekter en fysisk skada medför och hur den skadade anser sig vilja ha hjälp med att hantera 

dessa känslor. 

De frågeställningar vi använt oss av för att besvara vårt syfte är: 

·         Vilka känslor har den skadade atleten upplevt under sin skaderehabilitering? 

·         Hur har den psykiska hjälpen sett ut under rehabiliteringsprocessen? 

·         Hur anser den skadade atleten sig vilja ha hjälp med den psykiska rehabiliteringsprocessen 

av de upplevda känslorna?   

De känslor som nämndes främst vid en skada och under rehabiliteringen av samtliga 

respondenter var en förlorad idrottsidentitet. Med detta menade respondenterna att de 

förlorade sig själva, vem man var och hur man såg på sig själv genom sin idrott. Många 

upplevde även rädsla för att utföra vissa idrottsrelaterade övningar för att eventuellt skada sig 

igen. En annan känsla många av respondenterna upplevt under sin rehabiliteringsprocess var 

motivationsbrist. Det var en motivationsbrist till att orka göra rehabiliteringsövningarna men 

även en motivationsbrist till att orka ta sig tillbaka till idrotten och tävling igen. En annan 

viktigt känsla som togs upp under intervjuerna var ensamheten och isoleringen från den 

ordinarie träningen och träningsgruppen. Andra känslor som depression, frustration och 

irritation uppkom även hos respondenterna under rehabiliteringen. Detta var då i förhållande 

till både sig själv och till skadesituationen. En annan viktig känsla var också att många kände 

att de hade lågt självförtroende då de inte kunde prestera så som de gjort tidigare. Många av 

känslorna stämde överens med den tidigare forskning och den teori som gjorts men det krävs 

ännu fler studier som kan bekräfta ytterligare vilka känslor som uppkommer, vilka som är de 

primära känslor som bör bearbetas och få hjälp med först.  

Av de svar vi har fått fram rekommenderar vi att under den skadades rehabiliteringsprocess 

fokusera på dessa områden för att underlätta i den psykiska och mentala rehabiliteringen vid 

skadan.  

• Om möjligheten finns koppla in en mental tränare eller psykolog under 

rehabiliteringen 

• Involvera den skadade i den ordinarie träningen så den skadade känner samhörighet 
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• Tränare och sjukgymnast skapar en bra kommunikation 

• Tränaren håller god kontakt med den skadade 

• Hitta alternativ till att få den skadade att uttrycka sina känslor 

• Öka kunskapen om vikten av den psykologiska effekten av en skada genom utbildning 

Ett sätt för att tränaren ska kunna hjälpa den skadade i den psykiska biten av en skadad kan 

vara att i tränarutbildningar ha något steg som inriktar sig just på den skadade idrottsutövaren. 

Detta gör då att psykologiska kunskapen sprids och uppmärksammas på ett annat sätt och att 

det inte blir så tabubelagt inom idrotten.  

Genom att koppla in en psykolog eller mental och/eller arbeta med den psykiska biten i en 

skada kan detta bidra till att den skadade kommer tillbaka och kan återgå till idrotten med en 

mer komplett rehabilitering. Detta kan då bidra att idrotten i allmänhet inte förlorar 

idrottsutövare på grund av skador vilket också i ett större perspektiv bidrar till en bättre 

folkhälsa.   
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Framtida forskning 
Det hade varit intressant att undersöka och utvärdera effektiviteten specifika typer av socialt 

stöd under en skaderehabilitering. Det hade även varit intressant att göra fler studier om 

skillnader på känslorna hos individuella idrottare och lagidrottare då detta kan ge en bredare 

förståelse för forskarna och därefter utveckla metoder som skulle kunna fungera på de olika 

typerna av idrott. Att titta på könsskillnader av de psykologiska effekterna av en skada inom 

idrotten är också ett outforskat område som de hade behövts mer forskning kring. Det hade 

varit intressant att se om det finns någon skillnad mellan hur kvinnor och män reagerar, 

hanterar och upplever sin skada och om de vill ha hjälp på olika sätt. Detta för att som tränare 

få mer kunskap om hur man ska gå tillväga beroende på ålder, idrott och kön. 

För att ytterligare få en bättre förståelse för den psykologiska effekten vid en idrottsskada 

hade mer kvalitativa djupgående studier kunnat göras samt att det även hade varit intressant 

att genom enkätstudier få en generell bild av de primära känslorna under skadeprocessen. En 

framtida studie skulle även kunna vara att utgå från känslorna för att skapa psykologiska 

riktlinjer för att hjälpa och underlätta rehabiliteringsprocessen för den skadade atleten. 

  



	   48	  

Referenslista 
Antonovsky Aaron (2005) Hälsans mysterium, Natur och Kultur, Stockholm, uppl. 2 

Bandura Albert (1977) Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, vol. 84 issue 2 s. 191-215 

 

Bandura Albert (2004) Health Promotion by Social Cognitive Means, Health Education & 

Behavior, vol. 31 issue. 2 s. 143-146 

Berg L. Bruce (2009) Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Allyn & Bacon, 

Boston, uppl. 7 

Berger, B. G., Pargman, D., & Weinberg, R. S. (2007) Foundations of Exercise Psychology, 

Morgantown, Fitness Information Technology. uppl. 2  

Bryman Alan, (2012) Kvantitet och kvalitet -i samhällsvetenskaplig forskning, Holmbergs 

AB, Malmö, uppl. 1 

Clement Damien, Granquist Megan D. & Arvinen-Barrow Monna M. (2013) Psychosocial 

Aspects of Athletic Injuries as Perceived by Athletic Trainers, Journal of Athletic Training 

vol. 48 issue 4 p. 512-521 

Crossman Jane (1997) Psychological rehabilitation from sports injuries, Sports Medicine, 

vol. 23 issue 5 s. 333-339 

Emery, C., Finch, C. & Keats, M. (2012) Are We Having Fun Yet? Fostering Adherence to 

Injury Preventive Exercise Recommendations in Young Athletes, Sports Medicine, Vol. 42 

uppl. 3, s. 175-185. 

Gratton Chris & Jones Ian (2010) Research methods for sport studies [Elektronisk resurs], 

2nd ed. London: Routledge. 304 s. 

Johnson Urban (1995) Psykosociala riskfaktorer under rehabilitering, Svensk 

Idrottsforskning issue 3 



	   49	  

Johnson Urban (1997) The long-term injured competitive athlete: A study of psychosocial risk 

factors, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Lund Universitet - Department of 

Applied Psychology 

Johnson Urban (2008) Mental återhämtning och rehabilitering efter idrottsskada, Svensk 

Idrottsforskning, issue 1 p. 36-39 

Karlsson Lars (2012) Psykologins grunder, Studentlitteratur AB, Lund, uppl. 5 

Kjellman Monica (2009) Vad chefen behöver veta om rehabilitering, Instant Book AB, 

Stockholm, uppl. 1    

Loland Sigmund, Skirstad Berit & Waddington Ivan (2006) Pain injury in sport- social and 

ethical analysis, Routledge, New York, uppl. 1 

Mahoney John W., Gucciardi Daniel F., Ntoumanis Niko & Mallet Cliff J. (2014) Mental 

Toughness in Sport: Motivational Antecedents and Associations with Performance and 

Psychological Health, Journal of Sport and Exercise Psychology, vol. 36 issue 3  

Markula Pirkko & Silk Michael (2011) Qualitative Research for Physical Culture, Palgrave 

Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 

Patel Runa & Davidson Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund uppl. 4 

Podlog Leslie, Dommock James & Miller James (2011) Literature review: A review of return 

to sport concerns following injury rehabilitation: Practitioner stategies for enchancing 

recovery outcomes, Psychical Therapy in Sport, p. 36-42 

Podlog Leslie, Wadey Ross, Stark Andrea, Lochbaum Marc, Hannon James & Newton Maria 

(2013) An adolescent perspective on injury recovery and the return to sport, Psychology of 

Sport and Exercise vol. 14 issue 4 p. 437-446 

Riksidrottsförbundet (2013) Idrotten i siffror, 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_48735/cf_394/2013_-_Idrotten_i_siffror_-_RF.PDF  



	   50	  

Ruddok-Hudson Mandy, O’Halloran Randy & Murphy Greg (2014) The Psychological 

Impact of Long-Term Injury on Australian Football League Players, Journal of Applied Sport 

Psychology vol. 26 issue 4 

Santi Giampaolo & Pietrantoni Luca (2013) Psychology of Sport Injury Rehabilitation - A 

review of models and interventions, Journal of Human Sport & Exercise vol. 8 issue 4 

Schött Kristina, Hållsten Stina, Moberg Bodil & Strand Hans (2015) Studentens 

skrivhandbok, Liber AB, Kina, uppl. 3 

Socialstyrelsen (2011) Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning - 

Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige 2010 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-18 [20150514]  

Stråhlman Owe (1997) Elitidrott, karriär och avslutning, Vasastadens Bokbonderi AB, 

Göteborg, Göteborg studies in educational sciences, ACTA universitatis gothoburgenisis  

TaTsumi Tomonori & Takenouchi Takashi (2014) Causal Relationships between the 

Psychological Acceptance Process of Athletic Injury and Athletic Rehabilitation Behavior, 

Journal of Physical Therapy Science vol. 26 issue 8 

Thomeé Pia, Thomeé Roland, Währborg Peter, Börjesson Mats, Eriksson Bengt I. & Karlsson 

Jon (2007) Determinants of self-efficacy in the rehabilitation of patients with anterior 

cruciate ligament injury, Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 39 issue 6 p. 486-492 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (www.document) URL: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2015-04-28] 

Wiese-Björnstal Diane M., Smith Aynsley M., Shaffer Shelley M. & Morrey Michael A. 

(1998) An integrated model of response to sport injury: Psychological and sociological 

dynamics, Journal of applied Sports Psychology, vol. 10 issue 1 p.46-49 

  



	   51	  

Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 
Studie om den psykiska effekten vid en fysisk skada i rehabiliteringsskedet 

Våra namn är Evelina Kalling och Nicole Uddén och vi studerar programmet Coaching och 

Sport Management inom kategorin idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö 

examensarbete som är inriktat på psykiska effekter vid idrottsskador. 

 Syftet med vår undersökning är att undersöka hur långtidsskadade idrottsutövare upplever 

känslor under rehabiliteringsprocessen och om de får någon hjälp med hur de ska hantera 

dessa känslor. 

Vi kommer använda oss av intervjuer i vår undersökning där vi valt att göra tio intervjuer 

varav fem kommer ske på atleter inom handboll och fem på atleter inom friidrott.  

Då vi vet att ämnet kan vara känsligt för er atleter är det viktigt att vi som intervjuare tar 

hänsyn och respekterar vad ni väljer att dela med er av under samtalen. 

Vi kommer här nedan presentera forskningsetiska principer som vi kommer att följa under 

intervjuerna. 

Du som informant kommer få ta del av studiens syfte, vad din roll i sammanhanget är och de 

villkor som du som deltagare har rätt till. Efter att du som blir intervjuad fått information om 

studien har du rätt till att välja om du vill delta eller inte. Ditt deltagande kommer vara helt 

frivilligt och anonymt. Samtycker du till de krav som ställs på dig har du fortfarande rätten att 

bestämma på vilka villkor och hur länge du vill delta. Du har även rätt att avbryta ditt 

medverkande utan att följderna blir negativa och utan press från vår sida. 

När vi arbetar med studien kommer vi som intervjuare ha tystnadsplikt för den information du 

väljer att delge. Informationen vi samlar in under intervjuerna kommer behandlas på ett sätt 

som gör att du som deltagare förblir anonym. Den information vi samlar in kommer ha syftet 

att endast användas inom vår studie. Intervjuerna kommer ta runt 30-40 minuter och platsen 

kommer ske på den intervjuades villkor i en miljö där du känner dig trygg. 

För mer information om vår studie kan ni nå oss dagligen på mail: nu222af@student.lnu.se 

eller ek222hh@student.lnu.se   

Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg, mail: anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se  
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Med vänliga hälsningar: Evelina Kalling och Nicole Uddén 

 

  



	   53	  

Bilaga 2: Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dig själv och din idrottskarriär? 

Vilken nivå har du varit på inom din idrott? 

Vilken typ av skada har du haft/har? 

Skadade du dig i tränings- eller tävlingssammanhang? 

 

Hur har din rehabilitering sett ut/ Hur ser din rehabilitering ut? 

(stöd för oss som intervjuar)   

Övningar hos Sjukgymnast/ rehabiliteringsprogram 

Besökt specifikt idrottscentrum som är specialiserade på idrottsskador 

Möte med psykolog/mental tränare 

Annan typ av rehabilitering, vad i så fall? 

 

Vilka känslor har du känt under hela rehabiliteringsprocessen? 

Är det någon speciell känsla som har varit starkare än de andra? 

Vilka känslor kände/känner du under rehabiliteringen, positiva/negativa? 

 

Hur har du känt när du ska göra vissa rehabiliteringsövningar/övningar i träningen? 

Har du någon gång: 

 Haft en rädsla för att göra vissa övningar 

 Känt att du haft låg självkänsla 

 Känt brist på motivation både idrottsligt och allmänt 

 Haft prestationsångest 

 Annan känsla positiv/negativ 
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Finns det någon känsla som du har känt extra mycket/haft problem med under 

rehabiliteringsprocessen? 

Var det någon skillnad i hur du kände dig i början av rehabiliteringen och i slutet? 

 

Kunde du vara med någonting på de ”riktiga” träningarna någon gång under tiden du var 

skadad? 

Tränade du något med laget eller gruppen? 

Fick du träna mycket på egen hand? 

Hur hanterade du detta? Kändes det okej? 

 

Fick du någon hjälp med att jobba med/komma över dessa känslor under rehabiliteringen? 

Om du fick hjälp, hur i så fall? 

Var din tränare/förening eller någon annan delaktiga i att du fick hjälp att jobba med psyket 

under tiden du var skadad? 

Vilken effekt gav det dig? 

 

Finns det något sätt du skulle vilja ha hjälp med att jobba med de psykiska känslorna i 

rehabiliteringen under och efter en skada? 

Hur skulle du vilja ha hjälp/vad tror du själv skulle hjälpa dig med den psykologiska delen i 

din skada? 

På vilket sätt skulle du vilja att din tränare hjälpte dig? 

På vilket sätt skulle du vilja att föreningen hjälpte dig? 

Hur hade du velat att din sjukgymnast, läkare eller annan person som gett dig ett 

rehabiliteringsprogram skulle hjälpt dig? 

Hur skulle du vilja att dina klubbkompisar hjälpte dig under rehabiliteringen? 
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Hur har din skada påverkat din syn på idrotten? 

 


