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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka hur manliga idrottare på elitnivå påverkas 

psykologiskt av en idrottsrelaterad korsbandsskada samt hur de upplevt det psykologiska- och 

sociala stödet under rehabiliteringsperioden. Till denna studien intervjuades två fotbollsutövare 

och fyra innebandyutövare, dessa två idrotter har en hög skadefrekvens för korsbandsskador. 

Rehabiliteringstiden för en korsbanskasskada är lång och energikrävande, det är även  den 

skadan med högst procentuella skadepersoner med permanent invaliditet. En kvalitativ data 

användes där sex manliga elitidrottare inom idrotterna fotboll och innebandy intervjuades över 

telefon runt om i Sverige. Resultatet av den psykologiska hälsans påverkan drabbade deltagarna 

både positivt och negativt men samtliga upplevde att rehabiliteringsperioden var påfrestande 

och att det sociala stödet var betydelsefullt. Samtliga intervjudeltagare betonar även vikten av 

att uppleva samhörighet med laget under skadeperioden.  

Nyckelord: psykologisk hälsa, socialt stöd, psykologiskt stöd, korsbandsskada 
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Förord 

Vi vill först och främst ta tillfället i akt att tacka samtliga som hjälpt oss att genomföra denna 

studie. Framförallt vill vi tacka de manliga elitidrottarna som ställde upp och ville medverka på 

intervjuerna, som delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser av en korsbandsskada 

under rehabiliteringsperioden. Vi vill även tacka vår handledare, Göran Gerdin, som har varit 

till stor hjälp i det stöd som han givit oss under vår arbetsprocess. Din vägledning och dina råd 

har varit mycket betydelsefulla för oss som har bidragit till examensarbetets slutprodukt. 

 

Ämnet i studien är något vi finner stort engagemang i och det har varit intressant och givande 

att få skriva om den hur den psykologiska hälsan påverkas vid korsbandsskador och hur det 

psykologiska- och sociala stödet har upplevts under rehabiliteringsperioderna. Detta arbete har 

givit oss kunskaper som vi kommer applicera i framtiden. 
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Definitionslista 

Nedanstående begrepp behandlas och analyseras i denna studie med följande definitioner: 

 

Psykologisk hälsa – Hur en individ upplever psykiskt- och fysiskt och socialt välbefinnande 

(Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

Socialt stöd – Är en individs sociala relationer från såväl kvalitativa som kvantitativ synpunkt 

(Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

Psykologiskt stöd – En individs sätt att känna i sociala sammanhang (Nationalencyklopedin 

u.å.) 

 

Skada – Definieras som en fysisk förändring där en individ drabbas av personliga försämrade 

förändringsförhållanden (Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

Korsbandsskada – Benämns som en skada på främre eller bakre ligament knäleden (Praktisk 

medicin, 2015) 

 

Coping - Definieras som hur en individ hanterar psykologiska- och fysiologiska påfrestande 

situationer samt vilka strategier och resurser individen använder sig av; somatisk och kognitiv 

oro; personlig stress- och irritationsbenägenhet eller andra psykologiska faktorer (Johnson, 

1999) 

 

Elitidrott – I denna studie definierades elitidrott inom fotboll som de svenska divisionerna 

allsvenskan och superettan och inom innebandy definierades elitidrott som division 1, 

allsvenskan och superligan.  
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1. Inledning  
Hälsa och välmående är ett växande intresse och det finns ett behov för människan att ha ett 

fysiskt liv genom idrottande menar Ericsson (2011). Riksidrottsförbundet (2014) definierar att 

idrott “är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera” samt 

att idrotten utvecklar individen i  fysiskt- och psykiskt avseende. Fysisk- och psykisk aktivitet 

innebär ett stort antal fördelar som kan bidra till minskad risk för hjärt- och kärlproblem till 

ökad emotionell stabilitet, självförtroende och koncentrationsförmåga, positiv 

kroppsuppfattning samt allmänt välmående och gott humör (Hassmén, Hassmén & Plate, 

2003).   

 

I Sverige har fotbollsverksamheten över 600 000 aktiva medlemmar och 

innebandyverksameten strax under 120 000 aktiva medlemmar (SvFF, 2014; SIBF, u.å.). Trots 

de fördelar idrotten ger existerar det fallgropar där individer kan utsätta sig för skaderisker. I 

och med den fysiska aktiviteten har skadefrekvensen ökat i takt med tillgängligheten att idrotta 

och det ökade deltagarantalet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Jones, Lyons, Sibert, Evans 

& Palmer, 2001). Johnson (2008) och Tranæus (2013) redogör att de skador som har ökat är 

främst knärelaterade skador, vilket är en bidragande faktor till studiens utgångspunkt. 

 

Examensarbetet behandlar hur en idrottsrelaterad korsbandsskada, med minst nio månaders 

rehabiliteringstid efter genomförd korbandsoperation, påverkar den psykologiska hälsan hos 

manliga elitidrottare. Rehabiliteringen för korsbandsskador är minst 4-6 månader utan en 

operation och 9-12 månader med en operation (Landstinget i Östergötland, u.å; Ortho info, 

2009). Anledningen till valet av minst nio månaders rehabiliteringstid är för att säkerställa att 

studien erhåller en god kvalité. Det finns en otillräcklig kunskap inom området och en bredare 

forskning skulle ge nya behandlingsmöjligheter samt ökad förståelse för korsbandsskador hos 

elitsatsande individer inom idrotten. Anledningen till det valda ämnet är för att det finns ett stort 

intresse och erfarenheter inom friskvård, träning, lagidrott och rehabilitering. Denna studien 

ska bidra till att föra forskningen framåt. 

 

1.2 Bakgrund 

Ett korsband är ett ledband i knäleden som upprätthåller knäledens stabilitet. Detta ledband 

råkar ofta ut för skada vid rotationsvåld, en felaktig landning vid ett hopp, översträckning eller 

inbromsning (Capio artro clinic, 2015). De främsta idrotterna med hög skadefrekvens av 
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korsbandsskador är närkampsidrotter som exempelvis fotboll och innebandy. 

Skademekanismen vid korsbandsskada som involverar en vridning kan uppkomma utan 

kroppskontakt, där skadan kan förekomma både som isolerad skada eller i kombination med 

andra skador, som exempelvis meniskskada och inre sidoledbandsskada. Av alla de skador som 

förekommer i samband med idrott, är korsbandsskador de mest svårbehandlade knäskador 

(Capio artro clinic, 2015). Enligt De Loes, Dahlstedt och Thomee (2000) drabbas främst de som 

är 15-25 år gamla av korsbandsskador och framförallt i idrotterna fotboll och innebandy. De 

Loes, Dahlstedt och Thomee (2000) redogör även att korsbandsskador är ett växande problem 

inom idrottsvärlden. Dessa är ofta förknippade som långa, energikrävande och kostsamma, 

vilket även är den skada som har högst procent skadepersoner med permanent invaliditet 

(Johnson, 1997; Svensk Idrottsforskning, 2008)  

 

1.2 Problemämne 
Skadefrekvensen inom idrott i Sverige är hög där Johnson (2008) och Santi och Piertrantoni 

(2013) menar att studier har visat att mellan 75 till 95 procent av manliga fotbollsutövare skadar 

sig minst en gång per år. Det flesta skador inom fotbollen uppstår i följd av en kombination av 

inre- och yttre riskfaktorer. De främsta studierna om skador fokuserar och är inriktade på de 

fysiologiska faktorerna som muskelmassa och fysiologisk status och inte de psykologiska 

faktorernas inverkan. Forskare har därför uppmärksammat idrottsskadans multifaktoriella 

patogenes när en skada uppkommer. I Hulanders (2010) genomförda studie var syftet att 

sammanfattningsvis undersöka utmärkande psykologiska bakgrundsvariabler som kan öka 

risken för allvarligare skador. I undersökningen deltog 300 ungdomslandslagsspelare i fotboll, 

varav 190 män och 110 kvinnor. Resultatet från studien visade att det var 73 deltagande som 

skadade sig, varav 54 män och 19 kvinnor. Genom denna analys visade det sig att mäns 

skadefrekvens 28,6 procent, är högre än kvinnornas 17,43 procent och skadar sig mer frekvent. 

 

Som tidigare nämnt menar Johnson (1997) och Svensk Idrottsforskning (2008) att 

rehabiliteringsperioden är lång, energikrävande och kostsam, detta följs ofta utav hög 

utsträckning av andra olika försämrade och risker som att bidra till att få bristande kontakt med 

lag- och skolkamrater samt en begränsad social rörlighet. Genom att råka ut för en 

korsbandsskada är det hälften av de drabbade som inte kan fortsätta med sin idrott, det betyder 

att skadan även kan påverka det sociala livet i negativ riktning (Drawer, Fuller, 2001). Rösblad 

(2007) redogör för idrottsutövare som råkar ut för en akut idrottsskada som exempelvis 
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korsbandsskada, tidigt i sin rehabilitering, upplever ilska, depression, frustation och en rädsla 

för att återgå till sin idrott. De som har upplevt dessa symptom under rehabiliteringsperioden 

har svårare att hantera smärta under rehabiliteringen och uppvisar i sin tur en lägre livskvalitet 

och ett sämre resultat efter korsbandsoperationen. Rösblad (2007) menar att de psykologiska 

faktorerna har en stor betydelse för att kunna återgå till sin idrott efter en idrottsskada.  

 

Enligt Tranæus (2014) och Johnson (1999) finns det mycket forskning kring idrottsskadors 

uppkomst i olika idrotter men inte tillräckligt med forskning om hur idrottsutövaren hanterar 

sin rehabiliteringsperiod och hur skadan påverkar den psykologiska- och sociala hälsan hos 

individen.  

 

Danielsson och Johansson (2004) och Addis och Mahalek (2003) redogör för att män inte är 

lika villiga att uppsöka vård för nedstämdhet som kvinnor och att kvinnor har lättare för att 

uttrycka sig verbalt medan män somatiserar sina känslor och sin oro. Folhälsomyndigheten 

(2016) menar även att män bedömer sitt allmänna hälsotillstånd och sin hälsa som god jämfört 

med kvinnor i likartad situation.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka hur manliga idrottare på elitnivå påverkas 

psykologiskt av en idrottsrelaterad korsbandsskada med minst nio månaders 

rehabiliteringsperiod. Studien ämnade även beskriva hur dessa manliga idrottare upplevt det 

psykologiska- och sociala stödet under rehabiliteringsperioden. Följande frågeställningar 

agerade således vägledande i arbetet: 

 

1. Hur påverkas den psykologiska hälsan hos manliga elitidrottare under 

rehabiliteringsperioden? 

2. Vilket psykologiskt- och socialt stöd upplever den manliga elitidrottaren under 

rehabiliteringsperioden? 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Idrottsskador 
Tervo och Nordström (2013) redogör för fyra studier som undersöker skador som är relaterade 

till innebandy. En av de studierna är genomförd på svenska superligan och visade att 

skadefrekvensen för män är på 2,6 skador på 1000 träningstimmar. Den redogör även att de 

vanligaste skadeorsakerna är relaterade till knän. En annan studie av Götesson (2013) menar att 

tidigare studier inom innebandy på elitnivå visar en hög skadeincident under matchtid och en 

relativt låg under träningstid. Enligt Kristenson (2015) är risken att drabbas av en skada 

betydande inom professionell fotboll, den totala riskfrekvensen för skador på elitfotbollsspelare 

har visat sig vara 1000 gånger högre än för de industriyrken som existerar i samhället och 

betraktas som högrisk. Dessa skador leder till att professionella fotbollsspelare löper en ökad 

risk för kroniska sjukdomar som artros i höft- och knäleder.  

 

Jacobson och Tegner (2005) redogör som tidigare nämnt i sin genomförda studie att manliga 

fotbollsspelare har en skadefrekvens på 9,1-24 skador per 1000 timmar. Ivarsson (2015) 

beskriver i sin studie att det finns fysiologiska orsaker för korsbandsskador men även också att 

det existerar psykologiska orsaker. En orsak kan vara en upplevd stress hos individen i idrott- 

och privatlivet.  

 

3.2 Idrottsskador och dess psykologiska påverkan 
Johnson (1999) redogör för att det inte finns tillräckligt med forskning publicerat kring hur 

idrottsutövare hanterar sin skadesituation eller hur de reagerar emotionellt på en skada. 

Fortsättningsvis menar  Johnson (2008) i en annan studie att det traditionellt har fokuserats på 

forskning kring hur de fysiologiska prediktionerna kan ha orsakat skador. Resultat från tidigare 

forskning tyder på att flera identifierbara psykologiska interna faktorer även tycks vara 

inblandade när en akut skada uppkommer. De psykologiska variablerna kan vara tidigare 

livshändelser, det dagliga stressmomentet och ineffektiv coping. Dessa psykologiska variabler 

kan i sin tur bidra till en negativ rehabiliteringsperiod. Den kvalitativa forskningen inom 

psykologiska orsaker till att idrottsskador sker är kraftigt underrepresenterade där ledare och 

tränare bör sänka kraven och pressen på spelare som kan tyckas uppleva vardagsstress utanför 

idrotten (Johnson, 1999). 
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I Ivarsson, Johnson och Podlogs (2013) studie redogörs det att under de senaste två åren har 

kunskap om psykologi  och skador vuxit kraftigt i takt med omfattningen och allvaret om skador 

som sker varje år. Det är en hög skadefrekvens inom svensk elitfotboll, med 65 procent till 95 

procent skaderapporteringar varje år. Syfte med studien var att undersöka specifika 

psykologiska faktorer som kan leda till en idrottsskada. I resultatet gick det att urskilja tre 

gemensamma huvudkategorier av variabler, personlighetsfaktorer som kan ha påverkat en 

skadeuppkomst, exempelvis ångest, stress, tidigare skador, allvarliga livshändelser och 

copingstrategier exempelvis psykologisk skicklighet och socialt stöd. Resultatet visade att 

negativa livshändelser av stress påverkar idrottaren och utsätter idrottaren för större skaderisk. 

Utöver att sedan hantera den fysiologiska processen av skadan som exempelvis smärta, obehag 

och stelhet under rehabiliteringen måste idrottaren handskas med psykologiska påfrestningar så 

som emotionella hot mot självkänsla och utanförskap i idrotten under rehabiliteringsperioden 

(Ivarsson, Johnson & Podlog, 2013).  

 

Addis och Michael (2008) menar att män ansluter sig till traditionellt maskulina roller som 

innebär att de är mer benägna att distrahera sig och undvika mjuka känslor som exempelvis 

sorg, rädsla eller ångest samt de hårdare känslorna i form av ilska och frustration. 

Fortsättningsvis redogör Michael och Addis (2008) att denna maskulina könsnorm kan 

underhålla depression och onödiga risktaganden i livet, men att tillbakadragandet av känslor 

kan diskuteras om det är en styrka eller svaghet. I och med denna maskulina roll menar 

Adelswärd (2015) att när individer är osäkra kan de uttrycka sig i form av ordet “man”. Detta 

beskrivs som ett könsneutralt pronomen och används i sociala sammanhang som en försiktig 

omskrivning av ordet “jag”. Ordet “man” förklaras även som en generell obestämd innebörd 

som syftar till att det kan vara en ospecificerad individ utan att utpeka ett kön och en identitet. 

 

I en experimentell forskning av Johnson som Hulander (2010) redogör för, är 32 av 235 

fotbollsutövare med egenskaper för högre riskprofil att drabbas av en idrottsskada. De 32 

utövarna delades sedan in i två grupper, kontroll- och interventionsgrupp. Från kontrollgruppen 

rapporterades 21 skador och från interventionsgruppen rapporterades det tre skador, där 

perioden var fem månader. Interventionsgruppen bestod av sex olika sessioner varav två 

telefonkontakter som innehöll fem olika behandlingar: somatisk och kognitiv avslappning, 

stresshantering, målsättningsarbete, självförtroende och identifikation och diskussion om 
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viktiga händelser i samband med deras fotbollsutövande och vardagslivssituationer. 

Kontrollgruppen erhöll inte någon behandling under dessa fem månaderna. Hulander (2010) 

återberättar även för en studie av Maddison och Prapavessis där det utfördes en liknande studie 

på rugbyspelare. Rugbyspelarna delades in liksom fotbollsspelarna i en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp. Behandlingen som genomfördes i denna studie var att hjälpa spelarna 

utveckla sina copingresurser och reducera oroskänslor som spelarna upplevde. Resultatet från 

studien visade även här att interventionsgruppen hade färre skador än kontrollgruppen. 

 

3.3 Idrottsskador och dess sociala påverkan 
Wadey, Evans, Hanton, och Neil, (2012) menar att en idrottares mest framträdande upplevelse 

vid skadetillfället är chock, fysisk smärta och även olika känslor, som exempelvis förnekelse 

av skadan, ilska och irritation, frustation och isolering. Liksom Ivarsson, Johnson och Podlog 

(2013)  redogör att skadetillfället följs upp av känslor, de menar även att det är främst hos 

elitidrottare som dessa konsekvenser uppstår, som att inte kunna delta i de idrottsliga 

aktiviteterna och saknar det sociala umgänget med laget. I studien av Wadey, Evans, Hanton 

och Neli (2012) redogörs  det att idrottare som inte kan involveras och känner gemenskap 

genom att träna och tävla förlorar tilltron och ger upp, det leder till att de känner sig låga, de 

förlorar sin identitet samt blir avundsjuka på andra lagkamrater. Individerna som dessa 

upplevelser främst har visats sig hos är de som har ett mindre gynnsamt socialt stöd. Det stöd 

som bland annat motverkar och minskar den förlorade tilltron är stödet från familj och vänner. 

Thoits (2011) redogör att en individ kan utveckla depression genom att det uppstår en situation 

som stör och påverkar individens roll negativt. Detta kan uppstå om en individ identifierar sig 

med endast sin idrottsidentitet och den tas ifrån personen. Denna teori har även Brewer (1996) 

använt sig av genom fyra olika studier som kunde relatera ett samband till depression och 

idrottslig identifiering. Resultatet från studierna visade att individen som identifierar sig med 

en idrott löper högre risk att hamna i depression som kan hota karriären och därmed störa 

personens identitetsuppfattning.  

 

Sammanfattningsvis resulterar den tidigare forskningen i ovannämnda avsnitt att det är 

bristande kunskap  kring hur idrottsutövare hanterar sin skadesituation och hur de sedan 

påverkas emotionellt av en skada. Forskningen visar även att den sociala hälsan har en 

betydelsefull påverkan på rehabiliteringsperiodens resultat. Där även bristande socialt stöd och 
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gemenskap kan leda till avhopp inom idrotten. Studien bidrar till att uppmärksamma hur 

individens psykologiska hälsa påverkas av en korsbandsskada och hur det psykologiska- och 

sociala stödet upplevs under rehabiliteringsperioden.  

 

  



15 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Teorikapitlet är indelat i två kategorier, den psykologiska hälsans påverkan samt psykologiskt- 

och socialt stöd som analyseras utefter lämpliga, användbara och lämpliga modeller och teorier 

som bidrar till att förstå resultatet.  

 

4.1 Den psykologiska hälsans påverkan 
Almgren, Wallsbeck och Weibull (2012) redogör för ”Dual code theory ” som innefattar en 

hjälpande hand för att skapa en förståelse för hur mentala föreställningar kan underlätta för 

individen. Denna teori är lämplig till studien då den beskriver hur individen minns saker med 

hjälp av bildliga och verbala minneskoder, vilket kan vara betydande för en elitidrottare under 

rehabiliteringsperioden genom att kunna bibehålla motivation. Ytterligare en teori Almgren, 

Wallsberg och Weibull (2012) redogör för är ”Bioinformational theory” som bygger på att 

mentala föreställningar ska inkludera både stimuli och respons för att vara meningsfulla för 

idrottaren. Dessa stimuli är föreställningar om idrottandet, exempelvis hur tävlingsplatsen ser 

ut, hur du springer, dribblar och andra idrottsliga identifierbara moment. Responsen beskriver 

hur idrottaren reagerar psykologiskt och fysiologiskt på stimulansen. 

 

Santi och Pietrantoni (2013) redogör för “Self-determination theory” som är en 

motivationsteori. Den beskriver motivationen som lågt- och högt självbestämmande, när den 

självbestämmande motivation är låg innebär det en bristande motivation som bestäms av yttre 

och en extern motivation. Denna motivation är exempelvis externa belöningar, ego- orienterade 

mål som att upprätthålla en god ytlig form eller för att de vill vinna en tävling eller match. Den 

inre motivationen karaktäriseras av glädje i att utföra idrotten och denna motivation går att sätta 

i relation till idrottsmän som vill återvända till idrotten eftersom de upplever en stor passion för 

idrotten. Dessa olika motivationskaraktärer kan exempelvis vara: “Jag återgår till idrotten för 

min tränare hotar att ersätta mig” och “Jag återgår till min idrott för att idrott är min livsstil”. 

När regleringen bestäms av yttre faktorer är det kontrollerande motiv som, exempelvis vinna 

en trofé och när regleringen bestäms av inre faktorer är det autonoma motiv. Teorin stödjer 

tanken att den autonoma motivation är en person som drivs av individuella behov som berör 

kompetens och självständighet. Kompetens är känslan av effektivitet i att utföra något och kan 

exempelvis vara att idrottaren vill återställa en hög förmåga i sin sport, vilket kan avgöra hur 

hög motivationen är under rehabiliteringsperioden. De autonoma motiven kan kännetecknas 

som en önskan att behålla kontrollen över händelserna, vilket kan bidra till att idrottaren följer 
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rehabiliteringsträningen. Nära relationer i den sociala miljön som lagkamrater, vänner och 

familj kan även motivera till att återgå till sin idrott (Santi & Pietrantoni, 2013). 

 

 

 

 

Figur 1 - Self-determination theory (Santi & Pietrantoni, 2013). 

 

4.2 Psykologiskt- och socialt stöd  
Podlog och Eklund (2007) redogör för att det existerar fyra olika varianter av socialt stöd som 

är viktiga att förse skadade idrottare med i deras rehabiliteringsarbete. De fyra olika typerna av 

socialt stöd har kategoriserats som: emotionellt-, materiellt-, informativt- och tillhörighetsstöd. 

Emotionellt stöd beskrivs som att visa ett genuint intresse för den skadade, empati för individen, 

positiv uppmuntran och motarbetning av orealistiska förväntningar som kan uppstå hos den 

drabbade. Det kan exempelvis vara familj, vänner, lagkamrater eller tränare. Materiellt stöd 

definieras som att förse den skadade tillgången till material och tjänster, dessa kan vara tillgång 

till gym, idrottspsykolog, fysioterapeut, ekonomisk hjälp eller dylikt för att underlätta 

rehabiliteringsträningen. Det informativa stödet syftar på att ge individen kunskap, förståelse, 

vägledning och råd kring händelseförloppet, dessa infattar att förklara och visa bilder på skadan, 

utföra fysiologiska tester för att urskilja förbättring eller att utforma ett rehabiliteringsprogram 

till den drabbade. Det sista stödet, tillhörighetsstödet, redogör för att förhindra att den skadade 

känner sig isolerad och istället säkerställa att individen fortfarande upplever gemenskap 

(Podlog & Eklund, 2007). 
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En annan teori som är lämplig för studiens utgångspunkt är Gustafssons empiriska modell 

Modellen beskriver möjliga orsaker till en skadeuppkomst samt tidiga symptom till utbrändhet 

som kan leda till att idrottaren gör ett avhopp från sin idrott. Modellen involverar även 

kvarhållande faktorer och sårbarheter som bidragande faktorer till avhopp. Dessa faktorer kan 

vara minskad motivation, relationsproblem som kan leda till oro och stress samt att idrottare 

har en ”smal identitet”, det vill säga att de identifierar sig starkt med rollen som idrottare och 

eventuellt endast som idrottsutövare vilket kan vara frustrerande och ångestframkallande vid 

motgångar såsom skada, sjukdom eller uteblivna resultat. Om idrottaren samtidigt inte har en 

väl fungerande social stödapparat och inte har väl utvecklade copingstrategier för att hantera 

motgångar och stress genereras en förhöjd risk för skador och som under skador kan leda till en 

längre rehabiliteringsperiod (Hulander, 2010). 

 

 

 

Figur 2 – Gustafssons empiriska modell (Hulander, 2010). 

 

 

Santi och Pietrantoni (2013) redogör för “Cognitive appraisal model”, som beskriver modellen 

som en förklaring av förhållandet mellan olika psykologiska faktorer och en idrottsskada. I 

modellen är kognition en central roll för att undersöka hur individer reagerar samt hanterar en 

idrottsskada. Enligt modellen påverkas den kognitiva bedömningen av personliga- och 

situationella faktorer där den kognitiva bedömningen bestämmer den känslomässiga reaktionen 
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som exempelvis nedstämdhet och rädsla för återfall. Dessa reaktioner kan påverka idrottarens 

beteende under rehabiliteringsperioden, vilket i sin tur kan påverka slutrehabiliteringsresultatet 

i negativ eller positiv riktning. 

 

 

Figur 3 - Cognitive appraisal model (Santi & Pietrantoni, 2013). 

 

 

En teori som kommer nyttjas och analysera är “Sorgmodellen” av Kübler-Ross som Johnson 

(1999) redogör för. Modellen lanserades 1969 och användes för att hantera individers 

traumatiska upplevelser. Denna modell användes främst vid sjukdomar men även för att 

beskriva idrottares emotionella reaktioner på en skada. Teorin visar att idrottsutövare har fastnat 

i sorgearbetets första fas, som innebär att individen förnekar och misstror, vilket leder till en 

längre läkningsperiod i rehabiliteringsarbetet. Johnson (1999) redogör även att andra forskare 

som Weiss och Weise gjorde en modifiering av Kübler-Ross modell år 1989 och även deras 

indikerar på att ett tidigt förnekande av skadan leder till längre rehabiliteringsperiod. 
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Figur 4 – Sorgmodellen Kübler-Ross (Johnson, 1999). 

 

 

Ett alternativ till de emotionella teorierna finns det även kognitiva krismetoder, som utgår från 

att skadan är den huvudsakliga källan till stress (Johnson, 1999). Teorin syftar till individens 

sätt att tolka skadesituationen som leder till emotionell respons. Under tre år arbetade Jonson 

med att följa 81 långtidsskadade efter rehabiliteringen för att undersöka hur de hade upplevt 

rehabiliteringsperioden. Teorin visar att psykologiska riskfaktorer som utmärker skadade 

idrottare under rehabiliteringen är, lågt självförtroende, lågt generellt stämningsläge och 

begränsat socialt nätverk/kontakt med föreningskamrater. Teorin visar även att få eller inga mål 

formulerades för den kommande rehabiliteringen och en stress- och hotfylld syn på den 

kommande rehabiliteringen upplevdes (Johnson, 1999). 

 

Dessa ovannämnda teorier anses lämpliga och har valts ut för att uppnå studiens syfte och 

besvara de ämnade frågeställningarna. Teorierna kommer att appliceras och analyseras med 

studiens resultat, vilket kommer att bidra till ett verktyg för att förstå och tolka resultatet. 

Resultat- och analysavsnittet har valts att kombineras för att underlätta och förstå varför dem 

valda teorierna och modellerna är användbara i samband med resultatet samt hur resultatet ska 

tydas. För att tolka hur deras psykologiska hälsa påverkas kommer följande teorier och modeller 

att analyseras: Gustafssons empiriska modell, psykologiska riskfaktorer, Self-determination 

theory, Bioinformational theory, Dual-code theory och Sorgmodellen. Det psykologiska- och 

sociala stödet förstås genom: Fyra olika varianter av stöd, psykologiska riskfaktorer och 

Cognitive appraisal model.  
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5. Metod 
I detta metodkapitel beskrivs studiens förhållningssätt utifrån metodvalet, urvalet, 

avgränsningen, datainsamling, tillvägagångssätt, material/undersökningsunderlag samt etiska 

regler (Bryman, 2011; Schött, 2007) 

 

5.1 Metodval 
Bryman (2011) och Hassmén, Hassmén och Plate (2003) redogör att det finns kvantitativ- och 

kvalitativ data. Den kvantitativa datan genomförs från det positivistiska vetenskapsideal där 

forskningen försöker dra slutsatser som det specifika genom det generella. Den kvantitativa 

datan undersöker olika samband med högt strukturerad data och kan användas i form av 

enkätundersökningar med slutna svar. Kvantitativ forskning behandlar bredd och 

generalisering. Medan den kvalitativa datan utgår från hermeneutiska vetenskapsideal där 

försöker slutsatser dras om det generella genom att studera det specifika, en kvantitativ data är 

mer djupgående. Den kvalitativa datan består av lågstrukturerad data i form av intervjuer eller 

enkäter med öppna svar. Utgångspunkten i en kvalitativ data är inte att undersöka 

orsaksförklaringar som i en kvantitativ forskning utan att tolka och erhålla en förståelse över 

respondentens upplevelse.  

 

Utifrån studiens syfte var det lämpligt att metoden gick tillväga enligt den kvalitativ data, med 

stöd från Bryman (2011) och Hassmén, Hassmén och Plate (2003) genom att erhållit en mer 

distinkt förståelse över hur deltagarnas psykologiska hälsa har påverkats av en korsbandsskada. 

Rennstam och Westerfors (2015) redogör även för att ett motiv för en kvalitativ forskning kan 

vara att utforska hur ett visst fenomen går till, att förutsätta sig i en situation där det går att 

förstå mänsklig handling genom att kommunicera med individerna. Detta ger stöd till vårt 

metodval, att ha utformat en kvalitativ studie där vi strävade efter att förstå hur respondenterna 

påverkades.  

 

Eftersom det fanns otillräcklig forskning kring studiens område fanns det behov att genomföra 

en kvalitativ studie om elitspelares emotionella upplevelser, hur deras syn på sig själv 

påverkades samt vilket behov det sociala stödet upplevts under deras rehabiliteringsperiod. 

Forskningen kring dessa faktorers samspel och påverkan på individer är bristande och 

ytterligare kunskap om detta skulle kunna ge nya behandlingsmöjligheter, ökad psykologisk 

förståelse för skador hos elitsatsande individer inom idrotten påverkas.  
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Hassmén, Hassmén, Plate (2003) menar att forskaren kan göra egna tolkningar av resultatet i 

en kvalitativ studie. Det gör det tydligare då det kan vara omöjligt att undvika och applicera 

egna uppfattningar och bedömningar i intervjuresultatet. Studien kan anses bli av lägre validitet 

och reliabilitet då den inte är utformad helt objektivt, dock anser Bryman (2011) att 

undersökningen trots dessa anseenden att studien kan bidra med användbara och goda resultat. 

 

5.2 Urval 
De individer som har valts ut till denna studie är sex manliga elitidrottare inom fotboll och 

innebandy, där två av intervjudeltagarna har en fotbollsbakgrund och de resterande en 

innebandybakgrund. Respondenterna som har valts ut är idrottsmän från olika städer i Sverige 

och det existerade ingen baktanke eller anledning till detta. Studiens avgränsning var inom 

Sverige, vilket innebar att intervjudeltagarna var bosatta på utspridda städer i Sverige. Den 

nordligaste staden var Uppsala och den sydligaste var Kalmar. Orsaken till det spridda urvalet 

var att det var problematiskt att finna respondenter i närområdet. Det bidrog till att det inte fanns 

någon möjlighet att samla in tillräckligt med data från de individerna i närområdet för att 

uppfylla studiens syfte. Då kravet var att de måste ha genomfört en korsbandsoperation, fullföljt 

sin rehabiliteringsperiod på minst nio månader och drabbats av korsbandsskadan när de befann 

sig elitnivå för att säkerställa att studien erhåller en hög kvalité. Anledningen till urvalet var för 

att inte begränsas till en idrott, utan istället undersöka hur män påverkas psykologiskt av en 

korsbandsskada inom de två dominerade lagidrotterna i Sverige. Åldrarna på individerna 

varierade mellan 20 och 34 år och ska ha under att ha utövat sin idrott, drabbats av en 

korsbandsskada när de befann sig på elitnivå. Det var inget krav på att individerna fortfarande 

behövde utöva sin idrott idag på elitnivå, utan endast då skadan uppkom. Samtliga 

intervjudeltagare har även återgått till sin idrott efter sin genomförda rehabiliteringsperiod. 

Detta stickprov gav oss endast resultat från dessa sex intervjudeltagare där resultatet sedan 

generaliserades med att det till en viss sannolikhet stämmer med hela populationen. 

 

Eftersom studien har krav på intervjudeltagarna uppstod bortfall av intervjudeltagare som inte 

motsvarade studiens förutsättningar. Detta var individer som drabbats av korsbandsskadan 

nyligen och inte genomfört en korsbandsoperation samt inte har genomfört hela 

rehabiliteringsperioden på nio månader. Anledningen till att inte inkludera dessa individer med 

ovannämnda egenskaper är för att resultatet ska uppfylla studiens syfte och erhålla en god 

kvalité.  



22 
 

5.3 Datainsamling 
Eftersom intervjudeltagarna var bosatta på utspridda städer i Sverige gick intervjuerna tillväga 

över telefon. Intervjuerna var upplagda efter en semistrukturerad modell, vilket Bryman (2011) 

beskriver som att intervjuerna inleds med öppna frågor som successivt leder till mer avsmalnade 

och detaljerade frågor.  

 

Datainsamlingen gick till väga genom en retroperspektiv studie, vilket innebär enligt SBU 

(2014) att insamlingen av information kommer att ske i efterhand, det vill säga efter 

skadeperioden. Vilket innefattar att studien var en tvärsnittsstudie som innebär att studien mätte 

förhållanden vid en tidpunkt eller ett tillfälle. Till denna studie fördes intervjuerna över telefon 

med samtliga respondenter. Samtliga intervjuer pågick mellan 15 och 30 minuter, beroende på 

följdfrågor som kunde uppkomma, dessa intervjuer spelades in för att inte gå miste om eventuell 

användbar information som kunde tillämpas i studien och för att undvika felaktiga resultat på 

grund av försumlighet.  Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för att skapa de lämpligaste 

förutsättningar för ett berättelserikt material, rekommenderas emotionell känslighet och 

engagemang hos intervjuaren där det är viktigt att inte ha för bråttom. Med stöd av Rennstam 

och Wästerfors (2015) introducerades intervjuerna genom att respondenterna fick presentera 

sig kortfattat för att skapa ett lugn hos respondenten och bli bekväm i situationen. 

 

5.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 1) var konstruerad utefter frågor som berörde och i sin tur kunde 

besvara det formulerade syftet samt frågeställningarna. Resultatavsnittets utgångspunkt har sin 

grund i intervjuguidens teman, som var synen på sig själv, självkänsla, självförtroende och 

motivation, känslor, relationer och roller och motgångar. Svaren från intervjuguiden 

behandlades sedan och gav ett användbart resultat som sedan analyserades. 

 

Det eftersträvades att respondenten skulle uppleva en bekväm miljö för att besvara frågorna 

och undvika eventuella störmoment som kunde förekomma, därav blev det önskvärt att 

respondenterna skulle befinna sig i hemma miljö. Eftersom några utvalda frågor kunde 

uppfattas som emotionellt ställda och behandlade frågor om hur rehabiliteringsperioden hade 

upplevts, om den var påfrestande och påverkat dem negativt under skadeperioden.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för skillnaden på tematiska- och dynamiska aspekter 

i intervjuguiden där de tematiska aspekterna utgår från frågor som intervjuaren utgår ifrån. De 
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dynamiska aspekterna handlar om det ”mellanmänskliga” förhållanden i intervjun. De 

dynamiska frågorna är av uppföljningskaraktär och syftar på att erhålla information detaljerat 

där mer spontana beskrivningar och känslor kan framträda under frågor som exempelvis 

”varför?”, ”vad hände och hur gick det till?” och ”hur kändes det då?”. Intervjuguiden 

konstruerades utefter frågor med uppföljningskaraktär som berörde och i sin tur kunde besvara 

det formulerade syftet och frågeställningar. Intervjuguiden var uppbyggd med teman som 

behandlade individens psykologiska påverkan samt hur det psykologiska- och sociala stödet 

har upplevts i relation till korsbandsskadan och rehabiliteringsperioden.  

 

Ibland kan problem uppstå vid en intervjusituation menar Hassmén och Hassmén (2005), att 

det kan skapas en viss oro och respondenten kan känna sig obekväm. Det var därför viktigt att 

intervjuarna inledningsvis försökte skapa en god relation till respondenterna. En obekantskap 

kunde innebära att respondenten inte hade någon tillit till intervjuarna och respondenterna 

kunde uppleva obehag och oro. Av denna oro kunde misstolkningar uppstå, som missförstånd 

i frågor, från respondenterna och intervjuarna. Bryman (2011) redogör om social 

önskevärdighet som menas att respondentens svar på intervjufrågorna styrs av deras egen 

uppfattning av vad som är önskvärt. Bryman (2011) menar att respondenterna ger svar efter vad 

som är önskvärt eller vad de tror är passande, dessa frågor rör sig ofta om den mentala hälsan. 

Bryman (2011) anser att okunskapen om att ha fått sanningsenliga svar är en generell fallgrop 

vid intervjuer vilket studien har beaktat.   

 

Vid kvalitativa datainsamlingar fanns det en indikation på att metoden till studien kunde vara 

bristande. Bryman (2011) menar att frågor som berör den mentala hälsan ger svar på frågor som 

styrs av deras uppfattning om vad som är önsketänkande, vilket kan påverka studiens resultat. 

När intervjuguiden formulerades var det önskvärt att få de svar som studien krävde för att 

besvara frågeställningarna och därför undvika missförstånd i frågor. Detta krävde genomtänkta 

frågor för att undvika uteslutande svar från samtliga respondenter. Bryman (2011) redogör även 

för att det är godtagbart och accepterat att sålla bort respondenter som ger en effekt om att 

endast vilja vara till lags och endast ge studien en positiv bild av sig själv, detta kommer även 

att påverka resultatet.  
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5.6 Validitet och Reliabilitet 
Bryman (2011) redogör för att både kvantitativa- och kvalitativa data används i skilda 

datainsamlingstekniker för att få ett resultat. För att läsaren ska urskilja en bra validitet och 

reliabilitet i studien är det främst att resultatet bör kunna generaliseras till att gälla även andra 

studier och forskning än de som är undersökta (Bryman, 2011). 

 

Enligt Bryman (2011) och Ejvegård (2009) beskrivs validiteten som ett verktyg där validiteten 

visar det som anses relevant mot det syfte och de personer som är relevanta för studien. 

Validiteten i studien visar även hur säker forskaren är med sin undersökning då det framgår på 

ett tillförlitligt sätt, genom att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Som tidigare nämnt var studien 

av en kvalitativ ansats för att erhålla djupgående information från respondenterna, vilket en 

kvantitativ studie inte hade bidragit till. Genom att använda semistrukturerade intervjuer gav 

det möjligheten till att modifiera samt ha följdfrågor till respondenten för att få det önskade 

svaret på den ställda frågan, för att uppfylla studiens syfte. För att säkerställa att resultatet 

besvarade studiens syfte var frågorna i intervjuguiden formulerade av intervjuarna, vilket 

bidrog till att validiteten i studien förstärktes.      

                 

Reliabilitet beskrivs enligt Bryman (2011) och Ejvegård (2009) som ett verktyg där 

tillförlitligheten i undersökningen framträds. Som begrepp är reliabiliteten relaterat till 

pålitligheten som utgår från en intern och extern reliabilitet. Den externa reliabilitetens 

inkluderar om en undersökning eller studie kan repeteras och intern reliabilitet handlar om 

undersökningen genomförs av flertalet forskare och hur de ska gå tillväga för att tolka resultatet. 

Det som avgör om en undersökning är reliabel är om den genomförts med instrument som gör 

att svaren går att nyttja (Bryman, 2011). Eftersom samtliga intervjuarna närvarade under 

intervjuerna samt vid framställandet av resultatet bidrog detta till att den interna reliabiliteten i 

denna studie blev god.       

             

5.7 Bearbetning och analys 
Enligt Jones (2015) syftar bearbetningen till att tolka datainsamlingen från intervjuerna för att 

uppsatsens forskningsfråga kan besvaras. Efter genomförda intervjuer på samtliga respondenter 

bearbetades och transkriberades inspelningarna, vilket Bryman (2011) menar är nödvändigt för 

att specificera respondentens uttryck och svar. Anledningen till detta är för att kunna redovisa 

citat och uttryck från respondenterna och eventuellt uppfatta och tolka samband eller olikheter 

mellan individerna. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) skapar transkriberingen 
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förutsättningar för analysen och menar att tal kan transkriberas på olika detaljnivåer, vilket gör 

analysen skiftande när intervjuaren kan ”städa upp” språket en aning. Rennstam och Wästerfors 

(2015) rekommenderar att låta berättelsen framträda så tydligt som möjligt. De samtliga 

dokumenten, inspelningarna och intervjuerna sammanställdes sedan till ett opartiskt resultat. 

Resultatet framställdes genom en tematiseringsanalys, detta innebar att tematiseringen utgick 

från de formulerade frågeställningarna.  

 

5.8 Källor och källkritik 
Denna studie innehåller främst litteratur, tidigare forskningsstudier samt teorier och modeller 

kring ämnet som granskades objektivt. Det fanns otillräcklig forskning som berörde syftet i den 

genomförda studien vilket bidrog till att det blev problematiskt att variera referenser. Dock 

fanns det en viss variation då litteraturen och den tidigare forskningen var publicerad på 

engelska och svenska. Källor för studien utsåg i huvudsak från studier och litteratur som var 

välskrivna eller genom välrekommenderade verk och tidskrifter. 

 

5.9 Etiska överväganden 
Enligt Jones (2015) och Vetenskapsrådet (u.å.) innebär de etiska förhållningssätten att samtliga 

forskare ska ta hänsyn till individskyddskravet, som innebär ett ansvar att informationen från 

respondenterna inte ska utsättas för risker med den tänkta forskningen. Det kan vara att 

informera de medverkande deltagarna att det är frivilligt, personuppgifter och identiteter ska 

bevaras i säkerhet samt tystnadsplikt råder från studiegruppen. I studien respekterades etiska 

regler, där varken publikation eller resultatsbehandling framgick av respondenternas personliga 

åsikter som ansågs irrelevanta för studiens syfte. De medverkande kunde även begära att vara 

anonyma, vilket i denna studie respekterades genom en eventuell användbar information som 

kunde identifiera individerna och utsätta respondenterna för risker. Respondenterna har därför 

döps till intervjudeltagare 1-6, vilket i resultatet förkortas till “ID1-6”. Innan intervjuerna 

förtydligades det för undersökningsdeltagarna om studiens syfte och att de kunde avbryta 

intervjun om de upplevde obehag eller inte ville tilldela oss information. Respondenterna kunde 

även avbryta intervjun omedelbart om de upplevde obehag. 
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6. Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys med utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna. Resultatet framställs genom två teman: den psykologiska hälsans påverkan 

och psykologiskt- och socialt stöd, där resultaten under dessa två teman sedan analyseras med 

hjälp av studiens teoretiska utgångpunkter. Dessa inkluderar: synen på sig själv, självkänsla, 

självförtroende och motivation, känslor, relation och roller, och motgångar med en 

psykologisk- och social karaktär. Varje resultatavsnitt sammanfattas och förstås genom att sätta 

resultatet i relation till den teoretiska angöringen genom till ett utformat analysstycke som 

behandlar sambandet mellan resultatet och modeller. Nedan redovisas relevant information om 

intervjudeltagarna för att ge läsaren en inblick om deltagarna. 

 Intervjudeltagare 1: Fotbollsspelare i Jönköping Södra IF, 22 år och drabbades av sin 

korsbandsskada 2012 när han spelade i superettan. 

 Intervjudeltagare 2: Innebandyspelare i Växjö Vipers, 26 år och drabbades av sin 

korsbandsskada 2014 när han spelade i div.1.  

 Intervjudeltagare 3: Innebandyspelare i Jönköping IK, 20 år och drabbades av sin 

korsbandsskada 2014 när han spelade i allsvenskan. 

 Intervjudeltagare 4: Fotbollsspelare, 34 år och drabbades av sin korsbandsskada år 

2004 när han spelade i allsvenskan Kalmar FF.  

 Intervjudeltagare 5: Innebandyspelare, 26 år och drabbades av sin korsbandsskada år 

2011 när han spelade i svenska superligan i Mullsjö.  

 Intervjudeltagare 6: Innebandyspelare i Sirius, 25 år och drabbades av sin 

korsbandsskada år 2015 när han spelade i svenska superligan. 

 

6.1 Den psykologiska hälsans påverkan 
Något samtliga intervjudeltagare var överens om var att en skada på en lång 

rehabiliteringsperiod inte enbart innebar negativa upplever och känslor utan de har även 

inneburit lärdomar, insikt och en mognad. Nedan i kapitlet kommer intervjudeltagarnas resultat 

att presenteras utifrån hur de har upplevt rehabiliteringsperioden, där både positiva och negativa 

upplevelser kommer redogöras samt och hur skadan har påverkat dessa individer.  
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6.1.1 Synen på sig själv 

Samtliga intervjudeltagare ansåg att deras syn på sig själv förändrades och de mognade under 

deras rehabiliteringsperiod. De upplevde att deras syn på sig själv som människa och idrottare 

förändrades men även att den sociala omgivningen förändrades, vilket en intervjudeltagare 

beskrev enligt följande: 

“Under den perioden mognade jag nog som människa och person och även 

socialt.”     ID4

    

Med denna upplevda mognad ansåg en annan  idrottare att han under rehabiliteringsperioden 

fick en förståelse över hur mycket idrotten betydde för honom. En vanlig förekommande 

reaktion efter skadan att de förstod hur mycket de uppskattade att vara friska och kunna idrotta. 

Detta har bidragit till att de nu i efterhand har fått dem att njuta mer av sin idrott, vilket en av 

intervjudeltagarna uttrycker sig genom följande:         

“Innan när man inte var skadad förstod man verkligen hur lyckligt lottad man var 

när man kunde spela fullt ut, man tog det lite för givet och tänker inte på hur 

roligt det är.”     ID2    

I och med skadan har de fått en förståelse och en respekt för att det kan hända vem som helst 

och att det är viktigt att tänka på de vardagliga rutinerna. De vill inte påverkas av en skada som 

de ådrog sig i ung ålder, utan de vill tänka på framtiden.  

“Jag blev mer engagerad i fotbollen och ville försöka komma tillbaka och göra 

det bättre än innan och inte bli skadad igen.”   ID1 

“Det positiva var att man kunde grundträna sin kropp och bygga om den på nytt 

och det tyckte man var kul.”    ID5 

Intervjudeltagare 1 och intervjudeltagare 5 menar att synen på sig själv förändrades och var av 

en positiv karaktär. De upplevde att skadan bidrog till att de fick en möjlighet att förstärka sin 

fysiska hälsa på nytt och återgå till sin idrott starkare och bättre mentalt förberedda än innan 

skadan. 

Ett annat övergripande resultat intervjudeltagarna upplevde var att de hade en identitet som var 

förknippad till deras idrott som under deras rehabiliteringsperiod förändrades. Två av 
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intervjudeltagarna beskrev att skadan påverkades deras identitet som idrottare och uttryckte sig 

genom: 

“Man hade ju en identitet som fotbollsspelare och det var svårt att kalla sig 

fotbollsspelare när man var skadad, nu var jag ju bara en skadad 

fotbollsspelare.”      ID4 

“Man identifierade sig inte som en innebandyspelare så mycket längre när man 

blev skadad.”     ID2 

Utifrån resultatet går det att utläsa att flera av intervjudeltagarna identifierar sig starkt som 

idrottare och till sin idrott där samtliga intervjudeltagare ser sig själva som poängproducerare 

och nyckelspelare i respektive lag. Hulander (2010) redogör för Gustafssons empiriska modell 

från 2008 att en idrottare med “smal identitet” kan uppleva frustration och ångest vid en 

skadeuppkomst. I modellen framgår det även att skadeuppkomsten kan vara en bidragande 

faktor till att individer gör avhopp inom sin idrott. Resultatet visar på att intervjudeltagarna 

upplevde flera av de riskpsykologiska faktorerna som framgår i modellen under deras 

rehabiliteringsperiod, exempelvis idrottidentitet, frustation och minskad motivation. Något som 

är noterbart är att det inte går att utläsa någon intervjudeltagare som inte upplevde det sista 

steget i modellen innan ett avhopp, nämligen utbrändhet. 

   

Sammanfattningsvis ansåg intervjudeltagarna att synen på sig själva inte förändrades märkbart 

när de råkade ut för skadan och under deras rehabiliteringsperiod från hur de såg på sig själva 

tidigare, utan att de generellt sätt upplevde att de mognade och blev mer engagerade i sin idrott. 

Efter skadan insåg de också att de förstod hur mycket de uppskattade att vara friska och kunna 

idrotta som nu i efterhand fått dem att njuta mer av sin idrott. Dessa positiva egenskaper som 

framgick i resultatet går inte att utläsa i modellen, eftersom den endast beskriver negativa 

känslor och riskfaktorer för avhopp och inte hur en idrottsskada kan stärka individen.  Det går 

dock att utläsa från resultatet att idrottarna upplevde de negativa psykologiska- och sociala 

riskfaktorerna som modellen beskriver. Huvudresultatet visar sammanfattningsvis att de 

samtliga intervjudeltagarna upplevde motgångar under sin rehabiliteringsperiod, dessa kunde 

vara frustration och/för uteblivna resultat och minskad motivation. Dessa motgångar beskriver 

modellen som tidiga tecken som kan leda till utmattning och avhopp, men dessa motgångar 

ledde inte till detta eftersom samtliga intervjudeltagare har återgått till sin idrott efter sin skada 
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och rehabiliteringsperiod. Det går att tolka att skadeuppkomsten som en bidragande faktor till 

avhopp inte alltid kan sättas i relation med Gustafssons empiriska modell, den kan dock sättas 

i relation med de individer som inte återgår till sin idrott efter en skada. Modellen redovisar 

även att om idrottaren inte har en väl utvecklad och användbar copingstrategi för att hantera 

motgångar leder detta till sämre rehabiliteringsresultat. Deras syn på sig själva blev inte sårbart 

eftersom det går att uppskatta att de hade en användbar copingstrategi för att hantera en 

skadeuppkomst och en rehabiliteringsperiod. 

  

Två av intervjudeltagarna upplevde även att skadeuppkomsten gav dem en möjlighet till att 

förbättra sin hälsa genom träning och att återgå till sin idrott fysiologiskt och psykologiskt 

starkare än innan skadeförtelsen. Huvudresultatet indikerar även på att samtliga 

intervjudeltagare hade ett generellt starkt socialt stöd och en inre motivation. Med modellen 

som stöd går att utläsa att dessa faktorer kunde inverka positivt på hur idrottarna har hanterat 

sin skade- och rehabiliteringsperiod för att de inte skulle uppleva en utbrändhet som kunde leda 

till ett avhopp inom sin idrott. 

6.1.2 Självkänsla, självförtroende och motivation  

Alla intervjudeltagare hade som mål att återgå till sin idrott och därför upplevde de flesta att de 

hade en hög motivation under rehabiliteringsperioden. Självkänslan och självförtroendet 

sviktade fram och tillbaka på intervjudeltagarna och upplevde att skadan gick ut över annat än 

idrotten. Flera av intervjudeltagarna är nyckelspelare i sina respektive lag och har en roll som 

poängproducerare, vilket gjorde att självkänslan och självförtroendet påverkades markant när 

de inte kunde delta längre. Vilket går att utläsa ur följande: 

“Det gick runt en massa tankar i huvudet och jag fick sämre självförtroende i 

innebandy som även påverkade annat. Det som försämrades väldigt mycket var 

hur jag kände själv och vilken självkänsla jag hade överhuvudtaget.” ID3 

“Självkänslan försämrades eftersom när jag skadade mig hade jag hybris och 

flow med innebandyn eftersom jag har presterat högt i poängligan och var med i 

Smålandslaget och landslaget.”     ID2 

Intervjudeltagare 5 menade att hans självförtroende inte påverkades likt ovannämnda 

intervjudeltagare utan att självförtroende istället blev påverkat när han kom tillbaka sin idrott 

igen och uttryckte det genom:  
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“Man är inte lika snabb som innan, man har inte samma styrka, framförallt så 

litade jag inte på mitt knä till 100 procent, så det är klart att det påverkas.” ID5 

Tillsammans med den sviktande självkänslan och självförtroendet visade resultatet på att 

samtidigt som intervjudeltagarna upplevde starka känslor att återgå till sin idrott, har samtliga 

haft sviktande motivation då alla har haft bakslag under rehabiliteringsträningen. Tre 

intervjudeltagare beskrev hur motivationen påverkades genom följande: 

“I vissa stunder direkt när skadan kom, så är det inte jätteroligt och man tänker 

en del, det blir ju en svacka och ibland kanske något bakslag och då förlorar man 

ju också lite motivation.”    ID1 

“Så motiverad som jag var när jag kom tillbaka så motiverad har jag aldrig varit 

innan”      ID5 

“Min motivation blev nästan bättre, innan tog man motivationen för givet, men nu 

blev det ju att man vill ju verkligen tillbaka så man körde allt helt fullt ut och 

verkligen koncentrerade sig fullt ut och gjorde allt rätt så, så sätt tycker jag att 

det förbättrades.”      ID3 

Motsvarigheten till dem ovannämnda intervjudeltagarna menade intervjudeltagare 1 och 

intervjudeltagare 6 att deras självkänsla och motivation inte påverkades negativt av skadan och 

uttryckte det med egna positiva och neutrala ord genom:  

“Nä, jag tror fortfarande att jag kan komma långt inom fotbollen och kan jag 

hålla mig skadefri så har jag alltid trott att jag har det i mig att jag kan bli en bra 

fotbollsspelare. så det har jag inte förlorat.”    ID1 

 

“Nä det påverkades inte, det var samma som innan.”   ID6 

Korsbandsskadan har även bidragit till att de har haft varierande självkänsla och 

självförtroende, där skadan inte har påverkat självkänslan och självförtroendet negativt men 

också hos intervjudeltagare där den har påverkats i negativ riktning. Resultatet av hur 

intervjudeltagarna har upplevt sin självkänsla och självförtroende går att jämföra med Johnsons 

(1999) teori. Där teorin redogör för en psykologisk riskfaktor, där skadade idrottare som under 

sin rehabilitering har lågt självförtroende upplever rehabiliteringsperioden som jobbig och mer 

krävande. Detta kan få individen att få en stress- och hotfylld syn på hur rehabiliteringen 
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upplevs. I resultatet och anknytningen till teorin går det att utläsa att de intervjudeltagare som 

upplevde att de fick sämre självkänsla och självförtroende blev mer negativt psykologiskt 

påverkade av skadan än de intervjudeltagare som inte upplevde någon förändring, gällande 

självkänsla och självförtroende.  

Resultatet indikerar sammanfattningsvis på att samtliga intervjudeltagarna har haft bakslag 

under sin rehabiliteringsperiod där motivationen har varierat, men generellt sätt varit relativt 

hög under hela rehabiliteringsperioden. Intervjudeltagarnas höga motivation går att sätta i 

relation till “Self-determination theory” som Santi och Piertrantoni (2013) redogör för. Med 

stöd av teorin går det att utläsa att intervjudeltagarna erhåll en inre motivation i form av 

autonoma motiv, där idrottarna drevs av individuella behov. Detta betydde att 

intervjudeltagarna vill återgå till sin idrott då de upplevde en stor passion och glädje i sin idrott 

och betraktar detta som deras livsstil. En parallell kan dras till att samtidigt 

som  intervjudeltagarna hade en inre motivation, kunde de  även haft en yttre motivation då 

samtliga idrottare beskriv att de har en nyckelroll i respektive lag där de är poängproducerare. 

Denna yttre motivation påverkades av externa belöningar och ego-orienterade mål. 

Fortsättningsvis menar Santi och Piertrantoni (2013) i sin teori att idrottare vill återfå en hög 

förmåga och kompetens inom sin idrott igen efter sin skaderehabilitering, detta kan avgöra 

idrottarens höga motivation under rehabiliteringsperioden. Detta konstaterande i teorin går att 

finna samband med intervjudeltagarna eftersom samtliga intervjudeltagare följde 

rehabiliteringsträningen och kom tillbaka till sin idrott efter rehabiliteringsperioden. Resultatet  

indikerar även att teorin kan förstås hur den sociala miljön påverkade idrottarnas motivation. 

Intervjudeltagarna beskrev hur nära relationer som lagkamrater, vänner och familj bidrog till 

positiva resultat under rehabiliteringsperioden.  

I föregående avsnitt analyserades intervjudeltagarnas copingstrategier i samband med 

Gustafssons empiriska modell. Dessa användbara copingstrategier kan även förstås genom 

mentala föreställningar som individerna kan nyttja för att bibehålla en god självkänsla, 

självförtroende och motivation under rehabiliteringsperioden som långtidsskador enligt tidigare 

forskning kan tära på den psykologiska hälsan. De mentala föreställningarna kan vara i form av 

hur det går att minnas saker med hjälp av teorier ”Dual code theory ” och ”Bioinformational 

theory”  där verbala samt bildliga minneskoder kan stimuleras genom föreställningar om 

idrottandet, exempelvis hur tävlingsplatsen ser ut, hur du springer och dribblar. Dessa mentala 

föreställningar kan underlätta för individen genom en psykologisk och fysiologisk respons på 

stimulansen (Almgren, Wallsbeck & Weibull, 2012). Utifrån resultatet och att 
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intervjudeltagarna återgick till sin idrott går det att förstå hur copingstrategierna blev 

användbara genom och att de bibehöll en god motivation och självkänsla under 

rehabiliteringsperioden med hjälp av mentala föreställningar, vilket kan tolkas som en god 

copingstrategi. Dessa copingstrategier kunde vara omedvetna genom att de närvarande på 

träningar och matcher, dribblade med bollar och deltog på det som inte försämrade 

rehabiliteringsarbetet.  

6.1.3 Känslor  

Ett övergripande resultat bland intervjudeltagarnas känslor var att de upplevde både positiva 

och negativa känslor under rehabiliteringsperioden. De hade blandade känslor och tappade 

humöret, vilket detta beteende drabbade deras familjer. Två intervjudeltagare kände sig 

uttråkade under rehabiliteringsperioden, vilket bidrog till att de kände sig ensamma. Samtliga 

upplevde en oro och blev tankspridda och fundersamma när de tänkte på hur det skulle bli när 

de kom tillbaka till sin idrott, vilket ledde till en upplevd nedstämdhet. Det går att utläsa ur 

följande: 

“Det var mycket frustation och frågor inombords som om det kommer funka igen 

och så, nu i efterhand var man nog ganska fundersam och nedstämd.”  ID4 

 

“Det kändes hopplöst att man aldrig blev bra och när man väl blev bra fick man 

bakslag.”      ID5 

Den oro de flesta intervjudeltagarna upplevde vid första skedet vid skadetillfället, var en 

ovisshet om hur allvarlig skadeförtelsen var och vilken diagnos som skulle tilldelas, vilket 

följande intervjudeltagare beskrev: 

“Man kände nästan direkt att det var något allvarligt och då kom det hur mycket 

känslor som helst… när man väl fick beskedet att det var av, just där och då, då 

var man riktigt sänkt...då var man inte stark.”   ID5 

I samband med skadan vittnade flera av intervjudeltagarna att de upplevde att deras roll i laget 

förändrades och att de hamnade utanför laget efter att de skadade sig. En intervjudeltagare 

nämnde följande: 

“...min roll och status i laget sjönk markant, man är en del i laget men ändå inte.” ID4  
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I och med att deras roll förändrades i laget uppstod andra känslorna under 

rehabiliteringsperioden, de upplevde att de var ensamma, arga, frustrerade och besvikna då 

upplevde en saknad till sin idrott. Bland de negativa känslorna upplevde en av 

intervjudeltagarna att han: 

“…lärde sig mycket om sig själv när jag kämpade så mycket.” 

       ID3 

Med denna lärdom växte även en mognad och acceptans fram hos intervjudeltagarna under 

rehabiliteringsperioden och de insåg relativt tidigt i sin rehabiliteringsperiod att de inte kunde 

påskynda läkningen genom att överträna. Samtliga intervjudeltagare menade även att de inte 

upplevde någon press eller stress av tränare, lagkamraterna och nära relationer att komma 

tillbaka till sin idrott. Intervjudeltagare 2 uttryckte sig enligt följande:  

“Jag hade som mål att komma tillbaka och spela VM, men sen insåg jag att jag 

inte kunde komma tillbaka innan och det fick ta sin tid.”   ID2 

 

Ett tydligt resultat är att intervjudeltagarna upplevde en oro och ovisshet vid skadetillfället då 

de inte visste hur allvarlig skadeförtelsen var, men senare in i rehabiliteringen kunde de flesta 

intervjudeltagare hantera skadesituationen utefter egna förutsättningar. Resultatet i denna studie 

går att förstås med hjälp av Kübler-Ross Sorgmodell (1996) som redogör att idrottare ofta 

upplever en oro i början av skadan. Fortsättningsvis resulterar modellen till att individen fastnar 

i modellens andra fas; förnekelsefasen där individen förnekar och misstror skadeförtelsen vilket 

leder till en längre läkningsperiod i rehabiliteringsarbetet. Den fasen går dock inte att urskilja i 

studiens resultat, då intervjudeltagarna tidigt bestämde sig för att kämpa och ta sig tillbaka till 

sin idrott, genom att inte påskynda rehabiliteringen. Ytterligare en fas som inte går att utläsa i 

resultatet är att modellen redogör för att individen hamnar i en depression, vilket inte stämmer 

överens med studien resultat. Resterande steg i modellen: frustation, experimentera, beslut och 

integreringsförändring går att finna samband med studiens resultat då samtliga 

intervjudeltagare upplevde dessa resterande steg. De upplevde en frustration i att situationen 

blev annorlunda, en förståelse över den nya situationen, lärdomen av att hantera den nya 

situationen och bli positiv och slutligen uppleva en integrationsförändring.  
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Något som de flesta intervjudeltagare upplevde som en stark känsla under 

rehabiliteringsperioden var att de hamnade utanför laget och att deras status sjönk i respektive 

lag. Dessa känslor går att sätta i relation till en kognitiv krismetod (Johnson, 1999), som 

indikerar på att psykosociala riskfaktorer kan uppkomma vid en skadeuppkomst som innebär 

att individen kan få ett begränsat socialt nätverk och sämre kontakt med lagkamrater. De kan i 

samband med detta uppleva lågt självförtroende, lågt generellt stämningsläge, vilket påverkade 

intervjudeltagarnas sociala hälsa negativt.  

 

6.2 Psykologiskt- och socialt stöd 
Resultatet gällande det psykologiska- och sociala stödet redovisas utifrån indelningar från 

intervjuguiden i form av: relationer och roller och motgångar.  

6.2.1 Relationer och roller 

En upplevelse som samtliga intervjudeltagare har gemensamt är att de alla ansåg att det 

emotionella stödet var viktigt, att känna att de har någon att prata med. Samtliga 

intervjudeltagare fann detta stöd hos familj, vänner eller livspartner. 

Flera intervjudeltagare ansåg inte att relationerna till vänner, familj, lagkamrater och tränare 

förändrades märkbart när de skadade sig. En av intervjudeltagarna menar att han inte ville bli 

behandlad som ett ”offer” på grund av skadan under rehabiliteringsperioden, människor i hans 

närhet tyckte synd om honom och behandlade honom annorlunda. Han uttryckte sig enligt 

följande: 

”Man fick alltid massa frågor om skadan vilket man var ganska trött på, vilket 

gjorde att man slöt sig.”     ID4 

6.2.1.1 Vänner och familj 

Samtliga respondenter upplevde att familjen och vännerna var den viktigaste relationen under 

rehabiliteringsperioden där alla gav exempel på hur familjen ställde upp för dem om och hur 

dem visade uppskattning och stöttning för den skadade individen. Detta går att utläsa ur följande 

citat som behandlar vad familjen bidrog med under deras rehabiliteringsperioder:   

“Min familj fick väl ställa upp som en klagomur kan man säga. de fick ta all skit, 

med både det ena och det andra.”     ID4 
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“Dom bidrog med mycket, speciellt min familj, mamma och pappa. Dom har varit 

väldigt viktiga. Hjälpt mig för att kunna träffa alla, och komma till träningarna, 

nyttigt att ha en familj intill en”     ID1 

“Dom bidrog med jättemycket positivt genom att dom peppade mig att gå till 

gymmet och att sköta rehabiliteringen. Dom bidrog med en jättestor roll till att 

det gick så bra som det gick att komma tillbaka.”  ID3 

Istället för att lyfta fram familjens sociala stöd beskrev intervjudeltagare 6 hur han fick stöd av 

sina vänner,  de fick han att bli mer aktiv och bjöd med honom till gymmet, vilket resulterade i 

att han införskaffade sig ett gymkort och tränade med dem. Detta bidrog också till att han inte 

kunde konstatera att han upplevde någon social motgång. 

6.1.1.2 Laget  

Generellt sätt ansåg samtliga intervjudeltagare att laget var med som en bidragande roll i 

rehabiliteringen och att de upplevde att lagkamraterna stöttade dem. En av respondenterna 

upplevde ett stort stöd från laget där han ansåg att lagkamraterna spred glädje och energi. Det 

bidrog till att han kände sig saknad och fick honom att sträva efter att komma tillbaka, vilket 

påverkade hans motivation positivt. Han uttrycker det med egna ord att:  

 

“Dom bidrog väldigt mycket genom att ge mig styrka och vilja att komma tillbaka. 

Laget bidrog med glädje och man kände sig saknad och sa att man skulle komma 

tillbaka.”     ID3 

Intervjudeltagare 3 menade också att han trodde att genomförandet av rehabiliteringsperioden 

och inte kunna utöva sin idrott tillsammans med lagkamraterna skulle vara mer påfrestande än 

vad den var.  

Till skillnad från intervjudeltagare 3 menade de flesta att laget inte hade en relativt stor roll 

under rehabiliteringsperioden. Två intervjudeltagare hade drabbats av korsbandsskadan i 

samband med ett lagbyte, vilket var en bidragande faktor till varför de ansåg att inte 

lagkamraterna hade en bidragande roll i rehabiliteringsperioden.  

En intervjudeltagare upplevde som tidigare nämnt att laget stöttade honom under 

rehabiliteringsperioden, men upplevde även ett utanförskap i laget, i samband med 

korsbandsskadan och utryckte sig om vad laget bidrog med enligt följande:  
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“Dom stöttade mig och gjorde så att jag trivdes på träningarna men mest när jag 

bara kom och hälsa på.”     ID1 

En kontrast kan dras till tre intervjudeltagare som ansåg att stödet från laget blev sämre under 

rehabiliteringsperioden och att lagets och sin egen roll försämrades markant efter skadan. Två 

intervjudeltagare uttryckte sig enligt följande som kan sammanfatta de tre intervjudeltagarna 

upplevelser:  

“Det är en kall miljö, man är lagkompisar men ändå inte när man inte kan delta i 

matcherna. Lagkamraterna har alltid stöttat mig men min roll och status i laget 

sjönk markant, man är en del i laget men ändå inte.”  ID4 

“I början så var det väldigt mycket stöttning, men sen ju längre tiden går, desto 

mindre tänker dom på det och det blir mer en kamp för en själv att komma 

tillbaka.”     ID5 

Intervjudeltagare 2 och intervjudeltagare 3 beskrev att de fick en roll som assisterade tränare i 

respektive lag under deras rehabiliteringsperiod, vilket bidrog till att de närvarade på samtliga 

träningar och matcher. De menade att den nya rollen de fick i laget bidrog till att de upplevde 

en god sammanhållning i laget. 

“...jag fick en annan roll som assisterade tränare för juniorlaget och det gjorde 

att jag inte släppte innebandyn helt.”     ID2 

“Eftersom jag blev assisterade tränare hade jag bra kontakt med laget.”  ID3 

6.1.1.3 Tränare 

Flera intervjudeltagare menade att de har saknat stöd från tränaren. De upplevde att de saknade 

uppmärksamhet, empati från tränaren och kände sig bortglömda. Flera av intervjudeltagarna 

nämner följande: 

“Jag märkte att tränaren blev mindre engagerad i hur jag hade det.”  ID3 

“Jag tror att tränaren kanske skulle prata lite mer och inte vara så nonchalan... 

nu ska jag inte svartkasta tränaren, men han var ganska tystlåten och gav inte så 

mycket feedback om man inte var med i startelvan...han hade väl ingen roll 

egentligen.”      ID4 
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Likt ovan menade andra intervjudeltagare att även dem upplevt att de blir bortprioriterade, det 

har framgått att tränarna inte haft någon tid för personen under rehabiliteringsperioden utan 

endast brytt sig när individerna kommer tillbaka till idrotten. Detta framgår i de tre citaten nedan 

från tre intervjudeltagare: 

“Dom har ju viktigare saker att ta hand om.”    ID1 

“Huvudtränare pratade jag inte så mycket med egentligen, men när man är 

skadad och om man inte är tillbaka inom en kortare tid så lägger han ingen 

energi på en.”     ID4 

“Han har inte haft så mycket med min rehabilitering att göra, mer än att han vet 

att jag har skadat mig.”    ID6 

Intervjudeltagarna ansåg att tränarna är mer intresserade av när de skulle få användning av den 

skadade spelaren till matcher och träning igen istället för att bry sig och ge uppmärksamhet 

under deras rehabiliteringsperiod.  

Sammanfattningsvis ansåg intervjudeltagarna att det sociala stödet generellt sätt har varit 

positivt under rehabiliteringsperioden med ett stort stöd från familj och vänner. Trots det goda 

stödet upplevde en intervjudeltagare vissa tveksamheter om hur de har upplevt stödet och 

sammanfattade det enligt följande:  

“Jag vet faktiskt inte, det var väl något mitt emellan… jag som person är inte en 

sån som uttrycker mig hur jag känner.”    ID5 

“Ja, det tycker jag, i alla fall från min sida, men jag vet ju inte vad dom säger 

bakom min rygg.”     ID4 

Ett övergripande resultat som behandlade det psykologiska- och sociala stödet som var 

noterbart och inte var en formulerad fråga i intervjuguiden, var att samtliga intervjudeltagare 

menade att de kände tillit till sin fysioterapeut och upplevde ett stort stöd hos dem. Detta bidrog 

till att de kunde uttrycka sina känslor verbalt som de hade under rehabiliteringsperioden till sin 

respektive fysioterapeut. De stöd som intervjudeltagarna upplevde var i form av råd och 

vägledning under rehabiliteringsperioden, men samtidigt en förståelse och stöttning angående 

skadan. Andra nära relationer som intervjupersonerna upplevde att de kunde kommunicera med 

var deras familj och/eller livspartner. 
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Ett tydligt resultat från intervjudeltagarna i denna studie var att de värdesatte deras relationer 

med familj, livspartner och vänner, dessa relationer har haft den mest betydelsefulla rollen. 

Liksom Podlog och Eklund (2007) teori redogör om fyra olika varianter av stöd som är viktiga 

under en rehabilitering. Det emotionella stödet upplevde intervjudeltagarna var från familj och 

vänner som stod dem närmast och som har haft mest inverkan under deras respektive 

rehabiliteringsperioder. Resultatet i denna studie visade inte på den viktiga rollen som en tränare 

bör ha som Podlog och Eklund (2007) redogör för. Intervjudeltagarna menade att tränaren inte 

hade någon nära relation till intervjudeltagren och hade därmed en neutral påverkan på deras 

rehabilitering. Flera av intervjudeltagarna påpekade att de upplevde tränaren som mindre 

engagerad och därmed var det inte tränaren som stod intervjudeltagaren närmast under 

rehabiliteringsperioden. Intervjudeltagarna upplevde att det informativa stödet var kompetenta 

fysioterapeuter som samtliga intervjudeltagare fann stort stöd och tillit hos. 

Samtliga intervjudeltagarna upplevde under sin rehabiliteringsperiod att deras sociala nätverk i 

laget och lagkamraterna påverkades. De upplevde en känsla av utanförskap när de inte kunde 

delta aktivt under träningarna och matcher, utan endast vara på sidan av planen. Denna känsla 

av utanförskap går att förstås genom teorin av Johnson (1999)  där han redogör för psykologisk 

riskfaktorer, som är hur ett begränsat socialt nätverk kan påverka hur rehabiliteringsperioden 

upplevs av långtidsskadade idrottare. Som tidigare nämnt har lagkamraterna en stor påverkan i 

både positiv och negativ bemärkelse på hur idrottarens rehabiliteringsperiod resulterade och 

som intervjudeltagarna redovisade har de både upplevt stöd men även utanförskap i laget.  

 

6.2.2 Motgångar 

Resultatet visade att samtliga intervjudeltagare har upplevt olika motgångar i form av 

psykologiska och sociala där de uttryckte sig enligt likande citat:  

“Man var van vid att man kunde gör allt man ville.”   ID6 

“Från att kunna göra något varje dag och inte kunna göra det längre...det är 

jobbigt.”      ID5 

Påfrestningen av att inte kunna delta och vara delaktig under träningarna var något 

samtliga  intervjudeltagare upplevde. Flertalet av intervjudeltagarna upplevde även att de kände 

sig utanför i sociala sammanhang och att det fick dem att känna sig ensamma och utanför. Tre 

av intervjudeltagarna formulerade sig enligt följande:  
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”Det blev svårare att komma in i laget eftersom jag inte kunde spela, nu blev det 

ju att det blev på sidan av och då fanns det inte riktigt något att snacka om när 

man pratade med laget.”     ID2 

“Man kom lite vid sidan av, det blev en kamp för sig själv.”  ID5 

“När dom andra kunde utföra aktiviteter fick jag sitta kvar där i solstolen och 

kolla på och det var inte speciellt kul och då kunde jag känna mig utanför till en 

viss del.”      ID6 

Denna utanförskap och ensamhet upplevde även intervjudeltagare 1 under 

rehabiliteringsperioden, genom att han upplevde att skolan blev besvärlig och omedvetet 

prioriterade bort skolan när skadan uppkom. Detta bidrog till att skolan lades åt sidan och han 

hamnade efter på grund av den nedstämdhet som skadan orsakade. Samma intervjudeltagare 

upplevde även en ensamhet i samband med skadan och skolan. Han uttryckte sig genom egna 

ord: 

“Man förlorade folk som var nära trots man försökte hålla igång de, så stundtals 

blev man ju ensam. “     ID1 

Denna känsla av ensamhet upplevde även intervjudeltagare 3, dessa bidrog till psykologiska- 

och sociala motgångar i form av att även han kände sig ensam och inte socialiserade sig genom 

träffa nära relationer.  Intervjudeltagare 3 beskrev motgången enligt följande:  

“Jag blev lite ensam och jag var rätt mycket själv, det tog rätt mycket på det 

sociala under en viss tid och jag var nedstämd när jag inte träffade så många, 

man var mycket nere.”     ID3 

En annan intervjudeltagare menar att han upplevde en psykologisk motgång i form av att han 

ville ge upp rehabiliteringen och sin idrott, han beskrev en oförglömlig händelse: 

“Jag minns en gång när jag ringde hem och jag sa till mina föräldrar att nu skiter 

jag i det här, jag ville flytta hem och då fick jag en utskällning tillbaka, att jag 

skulle sluta tycka synd om mig själv...då fick jag en näsbränna.”  ID4  

Trots att intervjudeltagare 3 som ovan nämnt beskrev att han kände sig ensam och att det sociala 

umgänget påverkades negativt, sammanfattade han rehabiliteringsperioden som:  
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“Jag hade föreställt mig att det skulle vara mycket jobbigare än vad det var.” ID3 

En annan social motgång som en intervjudeltagare upplevde under sin rehabiliteringsperioden 

var en längtan till att komma tillbaka till sin idrott som påverkade idrottaren genom att han blev 

avundsjuk på  de resterande i laget under tiden han var skadad. Detta bidrog till att han blev 

ledsen och besviken på sig själv. Intervjudeltagare 3 beskriver det genom:  

“Jag var besviken och ledsen mest under rehabiliteringen eftersom det kom när 

det gick så himla bra för mig i innebandyn… var ledsen för att man fick undvika 

sådana saker som resten av laget fick uppleva.”   ID2 

En korsbandsskada anses av alla intervjudeltagare vara till mestadels påfrestande och de 

samtliga fick uppleva motgångar under rehabiliteringsperioden, vilket går utläsa ur 

nedanstående citat: 

“När man drar på sig en korsbandsskada är inte rehabiliteringen smärtfri utan 

man får några käftsmällar längs vägen.”   ID5 

De samtliga intervjudeltagarna upplevde fysiologiska relaterade motgångar under 

rehabiliteringsperioden. Det kunde vara bakslag i form komplikationer efter operation som 

svullnader i knät, överbelastningsskador och ischias som även påverkade dem psykologiskt. 

 

Resultatet indikerar på att de samtliga intervjudeltagarna upplevde motgångar under sin 

rehabiliteringsperioden, men trots motgångarna valde de att inte ge upp och återgick till sin 

idrott efter nio månaders rehabilitering. Med denna prestation kan det dras paralleller till Santi 

och Pietrantoni (2013) “Cognitive appraisal model” där hanteringen av en idrottsskada påverkar 

slutrehabiliteringsresultatet  positivt eller negativt beroende på individens kognitiva bedömning 

och den känslomässiga reaktionen. Eftersom intervjudeltagarna återgick till sin idrott efter 

rehabiliteringsperioden, kan det med stöd av Santi och Piertrantoni (2013) anses att 

intervjudeltagarna erhöll en god copingförmåga under rehabiliteringsperioden trots de upplevda 

motgångarna. Utifrån resultatet går det att finna samband till “Cognitive appraisal model”, där 

samtliga intervjudeltagare har varit i liknande situationer som innebar att de har drabbats av en 

korsbandsskada på elitnivå i en lagidrott med likartad miljö samt genomfört en 

korsbandsoperation och en rehabiliteringsperiod på minst nio månader. Med stöd av modellen 

går det att utläsa att de har en ekvivalent kognitiv bedömning som även har påverkade 

slutrehabiliteringsresultatet.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel ska resultatet kopplas till tidigare forskning inom området och studiens syfte för 

att få svar på de formulerade frågeställningar, där syftet besvaras utifrån en argumentation med 

relevanta åsikter. Utifrån genomgång av tidigare forskning framgick det att det finns otillräcklig 

forskning om hur den psykologiska hälsan påverkas av en idrottsskada. Eftersom skadeantalet 

ökar krävs det också mer forskning inom området för att underlätta för framtida skador och 

rehabiliteringsperioder. Studiens syfte var att undersöka hur manliga idrottare på elitnivå 

påverkas psykologiskt av en idrottsrelaterad korsbandsskada med minst nio månaders 

rehabiliteringsperiod. Den ämnade även beskriva hur de har upplevt det psykologiska- och 

sociala stödet under rehabiliteringsperioden. Diskussionens två kommande avsnitt behandlar 

studiens två formulerade frågeställningar där den första frågeställningen redogör för hur den 

psykologiska hälsan påverkas hos manliga elitidrottare under rehabiliteringsperioden. Den 

andra frågeställningen bearbetar vilket psykologiskt- och socialt stöd som  manliga elitidrottare 

har upplevt under rehabiliteringsperioden. Dessa frågeställningar besvaras i kommande avsnitt 

baserat på studiens resultat och analys som presenterats i föregående kapitlet. 

 

Det övergripande resultatet i studien går att sätta i relation till den tidigare forskningen inom 

området. Det går att finna samband mellan hur intervjudeltagarnas psykologiska- och sociala 

hälsa har påverkats under rehabiliteringsperioden. Sambanden mellan den tidigare forskningen 

och huvudresultatet går att utläsa i kommande rubriker som berör den psykologiska påverkan 

och det sociala stödets påverkan.     

 

8.1 Den psykologiska hälsans påverkan  
Som den tidigare forskningen visar redogör Johnson (1999) i sin studie att idrottsutövare 

påverkas psykologiskt och reagerar emotionellt på en idrottsskada. Detta kan innebära att 

idrottsutövaren inte kan hantera sin skadesituation och rehabiliteringsperioden. De 

psykologiska påfrestningarna intervjudeltagarna har upplevt under sin rehabiliteringsperiod 

stämmer överens med vad den tidigare forskningen beskriver gällande upplevelser hos 

idrottsskadade individer. Resultatet visade att intervjudeltagarna hade haft känslor under 

rehabiliteringsperioden som kan specificeras som ilska, irritation, frustation och hot mot 

självkänsla (Ivarsson, Johnsson & Podlog, 2013; Wadey, Evans, Hanton, & Neil, 2012). Utöver 

dessa ovannämnda känslor har intervjudeltagarna även varit uttråkade, oroade, tankspridda, 

fundersamma och nedstämda. I resultaten från tidigare forskning och resultatet från denna 
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studie går det att tolka att en idrottsskada medför emotionella känslor, där känslorna i samtliga 

studier är ekvivalenta.  

 

Att uttrycka sig om vilka känslor intervjudeltagarna upplevde under rehabiliteringsperioden, 

uppfattades som problematiskt. Detta kan ha sin grund i det maskulina perspektivet som Addis 

och Michael (2008) redogör för i sin studie om maskulina roller. Den maskulina rollen innebär 

att män är generellt mer benägna att distrahera sig och undvika mjuka känslor som exempelvis 

sorg, rädsla och ångest. Detta kan även inkludera att de undviker att visa de hårdare känslorna 

som kan betraktas som ilska och frustration. Det kan vara att intervjudeltagarna försöker och 

vill leva upp till den maskulina stereotypen för att inte framstå som labil och inte kunna hantera 

de emotionella känslor som uppkommer vid en skada. Misstankar finns även om att det kan ha 

någon betydelse att intervjuarna är av kvinnligt kön och intervjudeltagarna av manligt då de 

eventuellt kan uppleva det mer problematiskt att dela med sig av emotionella känslor. 

Denna maskulina roll försvårade intervjun med respondenterna då känslorna fick diskuteras 

fram. Intervjudeltagarna beskrev sig själva i form av “man” och inte ”jag”, vilket Adelswärd 

(2015) indikerar på en osäkerhet hos individen för att inte uttrycka sig genom att erhålla en 

tvivelaktig identitet. Detta kan tolkas som att denna tvivelaktiga identitet är ett osäkert växande 

fenomen där intervjudeltagarna under sin rehabiliteringsperiod inte identifierar sig som en 

elitidrottare, utan betraktar sig istället endast som en skadad person. Resultatet antyder på att 

flera av intervjudeltagarna identifierar sig starkt till sin idrott och sig själva som idrottare. 

Denna idrottsliga identifiering menar tidigare forskning kan utveckla en depression och en 

rollstörning hos individen, där studierna även visar att idrottsidentifieringen kan hota karriären 

(Thoits, 2011; Brewer, 1996). Det går att utläsa i resultatet att samtliga intervjudeltagare inte 

hamnade i en depression men att de upplevde att de fick en annan roll under sin 

rehabiliteringsperiod, vilket går att sätta i relation till den tidigare forskningen samt Gustafssons 

empiriska modell som Hulander (2010) redogör för.  

 

I den tidigare experimentella studien som Johnson (2005) genomförde, visade ett resultat på att 

den gruppen som fick psykologisk behandling i somatisk- och kognitiv avslappning, 

stresshantering, målsättningsarbete, självförtroende samt identifikation och 

vardagslivssituationer resulterade i tre skador till skillnad från den andra gruppen som 

drabbades av 21 skador inte fick någon behandling. Liknande resultat har framträtt i Maddison 
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och Prapavessis (2005) studie där behandlingen var att hjälpa spelarna utveckla sina 

copingresurser och reducera oroskänslor som spelarna upplevde. Resultatet visade att 

interventionsgruppen även här ådrog sig färre skador än kontrollgruppen. För att behandlingen 

i den tidigare forskningen sker i skadeförebyggande syfte kan den även appliceras under 

skaderehabiliteringen eftersom den skadades emotionella känslor påverkas. I behandlingen kan 

den skadade individen få tillgång till den psykologiska behandlingen i form av somatisk- och 

kognitiv avslappning, stresshantering, målsättningsarbete, självförtroende samt identifikation 

för att utveckla den skadades copingresurser och reducera oroskänslor under 

rehabiliteringsperioden.  

 

Ett intressant resultat är intervjudeltagarnas återkomst till idrotten som går att sätta i relation till 

en god användbar copingstrategi. Samtliga intervjudeltagare återgick till sin idrott efter 

korsbandsskadan och eftersom deras rehabiliteringsperioder inte upplevdes som att de var i 

behov av akut psykologisk hjälp går det att poängtera att deras copingstrategier var användbara. 

Det går att diskutera om dessa goda copingstrategier endast existerar hos idrottare på elitnivå, 

då de eventuellt kan erhålla fördelaktigt stöd eller om det är individens habitus som påverkar 

hanteringen av problematiska och emotionella situationer. Som tidigare nämnt menar Drawer 

och Fuller (2001) och Rösblad (2007) att hälften av de som drabbas av en korsbandsskada inte 

återgår till sin idrott och av detta stickprov i studien återgick samtliga idrottare till sin idrott. 

Detta blir intressant  då av ett slumpmässigt stickprov av intervjudeltagare resulterade i att 

samtliga återgick och inte hälften som Drawer och fuller (2001) och Rösblad (2007) tyder på.  

 

8.2 Det psykologiska och sociala stödets påverkan 
Resultatet och den tidigare forskningen indikerar även på att utöver emotionella känslor som 

uppkommer under en idrottsskada kan även sociala känslor förekomma, i form av isolering, 

ensamhet, utanförskap samt avundsjuka hos den drabbade individen (Wadey, Evans, Hanton & 

Neil, 2012). En social känsla som kan uppstå hos en skadad individ är en konsekvens att de inte 

kan delta i idrottsliga aktiviteter och därmed påverkas det sociala umgänget med lagkamraterna 

negativt (Ivarsson, Johnson & Podlogs, 2013. Intervjudeltagarnas upplevelser stämmer överens 

med den tidigare forskningen, då flera av intervjudeltagare upplevde en saknad av en social 

närvaro från lagkamrater och tränare genom att inte befinna sig på planen. Detta fick dem att 

känna sig ensamma och känsla av utanförskap.  
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Samtliga intervjudeltagare menade även att stödet från deras tränare var bristfälligt vilket fick 

dem att känna sig bortglömda. Det finns en förståelse för att tränaren har ett stort ansvar på 

elitnivå som innebär att det kräver en stor uppmärksamhet i tränarrollen, vilket även Podlog 

och Eklund (2007) redogör för. Tillsammans med intervjudeltagarna anses det att tränarrollen 

är bristfällig i relation till långtidsskador. Flera av intervjudeltagarna upplevde att tränaren var 

frånvarande under rehabiliteringsperioden, medan en av intervjudeltagarna upplevde att 

tränaren var fantastisk och blev som en extrapappa för honom. Vilket väcker ett intressant 

fenomen, om vad den tränaren har givit den skadade elitidrottaren som inte de andra tränarna 

har givit sina respektive skadade elitidrottare och vad denna tränare besitter för egenskaper som 

kan ge de andra tränare för lärdomar och råd om hur det sociala stödet från tränaren ska gå 

tillväga.  

 

Wadey, Evans och Neli (2012) menar att de idrottare som inte kan vara med och delta och 

därmed upplever gemenskap genom träning och tävling mister tilltron och ger upp. Detta kan 

leda till att de känner sig obetydliga och kan bli avundsjuka på när de andra lagkamraterna 

utövar idrotten. Fortsättningsvis menar Wadey, Evans och Neli (2012) på att detta samband går 

att finna till de individer som har ett mindre bra socialt stöd från familj och vänner. Denna 

anknytning går att sätta i relation till studiens resultat där en intervjudeltagare beskrev en känsla 

av avundsjuka när lagkamraterna kunde idrotta och inte han. Dock miste han inte tilltron utan 

bestämde sig för att aldrig ge upp. Intervjudeltagarens beteende kan tolkas som förståeligt i det 

sociala sammanhanget och naturligt att uppleva dessa känslor i en skadesituation. 

 

Brewer (1996), Ivarsson, Johnson och Podlogs (2013), Thoits (2011) och Wadey, Evans och 

Neli (2012) redogör som tidigare nämnt att det existerar ett samband mellan depression och 

idrottslig identifiering. Samtliga intervjudeltagare ansåg att de upplevde en stark idrottslig 

identifiering som idrottare och till sin idrott samt att de miste denna identitet under 

rehabiliteringsperioden. Majoriteten av idrottarna upplevde samtidigt liknande negativa känslor 

som även kan uppkomma vid depression men som intervjudeltagarna upplevde att de inte 

hamnade i. Med stöd av den tidigare nämnda forskningen går det att tolka att intervjudeltagarna 

har en “smal identitet” eftersom de erhöll en hög status i laget och har en nyckelroll som 

poängproducerare. Genom att befinna sig på elitnivå och mista sin identitet kan det därför anses 

att de förskönade upplevelserna under rehabiliteringsperioden och inte hamnade i depression 
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som forskningen indikerar på. Detta fenomen öppnar funderingar om att identitetsförlusten 

borde ha påverkat dem mer än vad de beskrev under intervjuerna. 

 

Sammanfattningsvis resulterar den tidigare forskningen ovan att det är otillräcklig kunskap 

kring hur idrottsutövare hanterar sin skadesituation och hur de sedan påverkas emotionellt av 

en skada. Forskningen visar även att den sociala hälsan har en betydelsefull påverkan på 

rehabiliteringsperiodens resultat. Där bristande social hälsa och gemenskap kan leda till avhopp 

inom idrotten. Studien ska bidra till att uppmärksamma individens psykologiska- och sociala 

stödets påverkan under rehabiliteringsperiodens.  

 

Beskrivningen från intervjudeltagarna indikerar på att den psykologiska hälsan påverkas hos 

skadade idrottsutövare och det kan anses med den tidigare forskningen, den teoretiska 

angöringen och huvudresultatet som grund att det finns ett behov att skapa en 

yrkesutbildning.  Yrkesutbildningen kan utbilda personer i hur den psykologiska hälsan bör 

hanteras vid en idrottsskada, men även erhålla meriterad kunskap om hur den fysiologiska 

hälsan kan upprätthållas genom rehabilitering. Ett lämpligt yrkesnamn som erhåller kunskap 

inom dessa två områden skulle kunna ge en möjlighet att avlasta fysioterapeuter och 

psykologer. Denna yrkesroll skulle kunna bidra till att fysioterapeuter och psykologer får mer 

tid till akuta patienter och att idrottsskadade får psykologiskt stöd under 

rehabiliteringsperioden. Yrkesrollen skulle kunna ta ansvar för den behandling som tidigare 

nämnts genomförts av Johnson (2005) och Maddison och Prapavessis (2005) för att ge framtida 

skadade den psykologiska hjälpen som krävs under en långtidsskada.  

Den tidigare forskningen som redovisats visar på att en tydlig förekommande reaktion under 

rehabiliteringsperioden är endast negativa upplevelser som ilska, depression, frustation, rädsla 

och identitetsförlust. Dessa studier upplyser inte några positiva aspekter som kan uppkomma 

tillsammans med en skada, som resultatet i denna studie visar på. Det gick att urskilja de 

negativa upplevelserna hos intervjudeltagarna samt tolka resultatet med tidigare forskning, 

teorier och modeller. De positiva upplevelserna i form av mognad, starkare motivation och att 

idrotten fick en starkare betydelse gick inte att förankra med den tidigare forskningen, teorier 

och modeller. Det går att tolka att den tidigare forskningen endast har lyft fram de negativa 

upplevelserna under en rehabiliteringsperiod eller endast har haft respondenter som enbart 

erfarit negativa aspekter. Detta blir intressant eftersom stickprovet till denna studie beskrev 
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både positiva och negativa upplevelser under rehabiliteringsperioden, vilket framtida studier 

även borde belysa. 

 

8.3 Metodkritisk diskussion  
Först och främst kan det anses att validiteten och reliabiliteten i studien är hög eftersom studiens 

intervjudeltagare är högst lämpliga och relevanta för studiens syfte och utgångspunkt. Studiens 

validitet och reliabilitet har undersökts på ett tillförlitligt sätt genom att nyttja lämplig teori och 

tidigare forskning inom området för att tolka resultatet. Denna tolkning av det materialet är av 

en opartisk karaktär, men det kan dock förekomma en subjektiv tolkning av resultatet, då det 

finns utrymme att tolka det på annat sätt än vad som gjorts i denna studie. Resultatet kan inte 

representera hur hela den manliga populationen inom lagidrotterna fotboll och innebandy 

påverkas psykologiskt av en korsbandsskada, utan att resultatet kan ses som en indikator på 

vilka upplevelser som kan förekomma hos en idrottsskadad individ under sin 

rehabiliteringsperiod.  

 

Som tidigare nämnt menar Bryman (2011) att frågor som rör den mentala hälsan kan 

intervjudeltagaren styras av en social önskevärdighet som menas att respondentens svar på 

intervjufrågorna styrs av deras egen uppfattning av om vad som är önskvärt. Även dessa frågor 

kan skapa en viss oro och respondenten kan känna sig obekväm Hassmén och Hassmén (2005). 

För att undvika detta beteende borde intervjuguiden skickats ut till respondenterna för att undgå 

vissa önskvärda svar samt för att ge intervjudeltagaren möjlighet att förbereda sig. Ännu en 

anledning till att respondenten borde ha erhållit intervjuguiden innan intervjun är för att undvika 

mållöshet och fundersamhet som dök upp där dras första reaktion på frågan inleddes med; “Eh”, 

“öh”, “hm”. Även undvikandet av telefonintervjuer är att föredra och istället använt sig av 

fysiska intervjuer som kunde ha gjort respondenten mer bekväm och dela med sig av känslor 

då det skapar en viss relation till varandra vid fysiska intervjuer menar Bryman (2011). Det kan 

anses att metodvalet har påverkat studiens resultat eftersom intervjudeltagarna blev överraskade 

över frågorna och att intervjun genomfördes över telefon. Utgångspunkten till studiens 

intervjuer var till en början att de skulle ske genom fysiska intervjuer för att uppnå en tillförlitlig 

intervju som litteraturen stödjer och uppmuntrar till. Dessa intervjuer var dock inte 

genomförbara då det blev problematiskt att hitta intervjudeltagare i närområdet som uppfyllde 

kraven för att delta i studien och därför breddades den geografiska avgränsningen detta kan 

sammanfattningsvis bidra till en svaghet i studien.  
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9. Framtida forskning 

För framtida forskning finns det liknande områden att rekommendera efter denna genomförda 

studie. Eftersom denna studie endast är genomförd på manliga elitidrottare inom lagidrotterna 

fotboll och innebandy öppnar detta möjligheter till att undersöka och jämföra med andra 

lagidrotter på elitnivå. Studien går även nyttjas som stöd och sedan undersöka hur den 

psykologiska hälsan påverkas av en korsbandsskada på lägre divisioner inom fotboll och 

innebandy, som är studiens utgångspunkt men även inom andra idrotter som kan anses 

lämpliga. I och med att samtliga intervjudeltagarna i denna studie återgick till sin idrott efter 

sin korsbandsskada och rehabiliteringsperioden, blir det för framtida studier intressant att 

undersöka hur andra elitidrottare som inte har återgått till sin idrott upplevde 

rehabiliteringsperioden. Detta öppnar frågor som: Om deras psykologiska hälsa påverkades 

annorlunda jämfört med intervjudeltagarna i denna studie? Upplevde de att deras sociala stöd 

från familj, vänner, lagkamrater och tränare inte var tillräckligt? Hur påverkade avhoppet 

identiteten? Huvudresultatet i studien visade att det sociala stödet var betydelsefullt under 

rehabiliteringsperioden. Detta kan öppna för framtida forskning om vad det sociala stödet har 

för innebörd inom de individuella idrotterna och hur de påverkades av att inte vara en del av ett 

lag i samma definition som i en lagidrott. 
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10. Slutsats 
Som tidigare nämnt är mäns skadefrekvens högre än kvinnors på elitnivå, vilket bidrog till 

studiens utgångspunkt. Studien har givit oss lärdomar och kunskap genom att undersöka hur 

manliga elitidrottare psykologiska hälsa påverkats samt hur de upplevt den idrottsrelaterad 

korsbandsskada med minst nio månaders rehabiliteringsperiod inom lagidrotterna fotboll och 

innebandy. Samt ämnade beskriva vilket psykologiskt och socialt stöd som givits under 

rehabiliteringsperioden 

1. Hur påverkas den psykologiska hälsan hos manliga elitidrottare under 

rehabiliteringsperioden? 

Utifrån frågeställningarna går det utläsa från huvudresultatet att majoriteten av 

intervjudeltagarnas psykologiska hälsa påverkades under rehabiliteringsperioden. Den 

psykologiska hälsan påverkades generellt sätt både negativt, positivt och neutralt där de 

negativa känslorna kunde vara en oro, nedstämdhet och utanförskap som cirkulerade hos och 

intervjudeltagarna. De positiva känslorna som framträdde under rehabiliteringsperioden var att 

de mognade, fick en ökad motivation och idrotten fick en starkare betydelse genom att 

uppskatta idrottandet mer än innan korsbandsskadan. Samtliga idrottare identifierade sig också 

med idrotten och som idrottare, vilket påverkade identiteten, statusen och rollen i laget i både 

negativ, positiv och neutral  bemärkelse där majoritetens roll och status sjönk i laget medan en 

intervjudeltagare erhöll en tränarroll och upplevde att han fick en bättre gemenskap i laget. 

2. Vilket psykologiskt- och socialt stöd upplever den manliga elitidrottaren under 

rehabiliteringsperioden? 

Fortsättningsvis visade den andra frågeställningen från huvudresultatet att samtliga 

intervjudeltagare ansåg att det sociala stödet  från familj, vänner och livspartner var det stödet 

som dominerade och var mest betydelsefullt för idrottarna under rehabiliteringsperioden. Det 

var också de nära relationerna som fick stötta intervjudeltagarna i påfrestande situationer, när 

de var frustrerade och  behövde kommunicera samt ventilera. Detta stöd upplevde även några 

att dem erhöll från tillgänglig fysioterapeut som kunde agera psykolog vid behov. Resultatet 

visade även att intervjudeltagarna ansåg att stödet från tränarna var bristfälligt och mindre bra 

under rehabiliteringsperioden. Slutligen indikerade huvudresultatet att alla intervjudeltagarna 

upplevde motgångar av en social karaktär som var att det inte kände sig involverade i sociala 

sammanhang och aktiviteter även utanför idrotten. 
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12. Bilagor  
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