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Förord 
 
Denna studie är en del av kursmomentet examensarbete i utbildningsprogrammet 

Tränarprogrammet på Gymnastik och Idrottshögskolan Ht 10 – Vt 11. 

 
Studien undersöker hur idrottare upplever tiden som skadade samt vad som får dem att bli 

motiverade att lägga ner tid och engagemang i sin rehabilitering och fortsätta satsa efter en 

skada. Vi vill belysa och uppmärksamma att en idrottsskada är väldigt komplex fysiskt och 

framförallt emotionellt. Detta är något vi båda upplevt som idrottare och det var av den 

anledningen som vi ville undersöka hur andra idrottare upplever sin tid som skadade samt 

om vi kunde skapa ett arbete som för ett resonemang om hur man kan ta lärdom av deras 

upplevelser. 

 
Vi vill tacka samtliga respondenter som vi har intervjuat, utan era reflektioner och upplevelser 

hade detta arbete aldrig varit möjligt att genomföra. Stort tack till Catarina Bergström på RF 

som hjälpt oss med den värdefulla kontakten med respondenterna samt Ola Stadler för att vi 

fick ta del av RF:s statistik. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått av RF i form av det 

generösa bidraget. Vi vill även passa på att tacka alla de som fått oss att omvärdera, reflektera 

och hjälpt oss sammanställa vårt arbete. 

 
Vi hoppas att denna studie kan väcka tankar och idéer runt om i idrotts Sverige hur det kan 

upplevas att vara skadad och hur man som tränare kan påverka och stödja sina utövare för att 

uppnå den optimala rehabiliteringen. 
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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka hur idrottare upplever sin tid som skadade och vad 

som motiverar dem att rehabilitera och sedan fortsätta satsa efter skadan. Vår hypotes var 

att de utövare som rehabiliterat sig och sedan fortsatt att satsa drivs av en inre motivation 

men kräver även yttre stöd/yttre motivation från tränare eventuella lagkamrater och annan 

social omgivning. 
 

• Hur ser motivationen ut hos skadade idrottare?  
 

• Hur upplever idrottare tiden som skadad?  
 
Metod 
 
Data insamlingen till studien skedde kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer som 

spelades in med hjälp av diktafon samt dator. Målgruppen var idrottare som var skadade 

eller har varit skadade och genomgått rehabilitering. Respondenterna var fyra stycken, 

hälften kvinnor, hälften män och hälften tränade lagidrotter samt andra hälften individuella 

idrotter. Ålderspannet hos respondenterna var mellan 21 – 29 år. 

Resultat 
 
Resultatet visade att respondenterna styrdes av inre motivation i sitt idrottsutövande, men i 

rehabiliteringen av yttre motivationer. Det framkom att omgivningen var en faktor som kunde 

påverka respondenternas motivation både positivt och negativt. Samtliga respondenter uppgav 

att de kände att stödet från omgivning hjälpte dem att hålla uppe motivationen och brist av 

socialt stöd kan leda till försämrad motivation, så kallad amotivation. Respondenterna 

upplevde tiden som skadad känslomässigt jobbigt speciellt vid skadetillfället och uppgav att 

deras idrottsföreningar inte tillämpade mental träning i samband med rehabilitering av 

idrottsskada. 
 
Slutsats 
 
Studien visade på att idrottsskador kan vara känslomässigt komplexa och av resultatet finner 

vi ett samband mellan yttre motivation och behovet av stöd. Desto mer yttre motiverad en 

idrottare är ju mer stöd och uppmärksamhet krävs för att hålla motivationen hög. Resultatet 

visade att det inte förekommit någon medveten psykologisk hantering i träningsplaneringen 

vid skadesituationer från respondenternas förbund. Mental träning var något som 

efterfrågades av respondenterna I samband med idrottsskador. 
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1. Inledning 
 
Idrotten har i dagens samhälle omvandlats från att vara en traditionell folkrörelse till en 

modernt organiserad, professionellt styrd och ekonomiskt betydelsefull del av samhället. 

Idrotten får stor massmedial uppmärksamhet vilket har lett till idrottshjältar och ikoner har 

fötts och många idrottare drömmer om att bli bäst i världen på det de älskar att göra, att utöva 

sin idrott. Att vara bäst i världen kan medföra förmåner som ära, pengar, inflytande och 

berömmelse vilket för många är lockande och har lett till att konkurrensen är stor. För att 

tillhöra världseliten behöver man ligga på gränsen av vad man fysiskt och psykiskt kan 

prestera. När man som elitidrottare regelbundet strävar efter att bli så bra som möjligt 

försöker man ligga på gränsen för sin egen kapacitet. Det medför att man ibland tränar 

intensivt fast man fysiskt och psykiskt är trött vilket ökar risken för skador (Zygmuntoxicz & 

Czerwinski 2007, s. 102). 

 
Vem som helst kan råka ut för en idrottsskada oavsett skicklighetsnivå eller erfarenhet. En 

skada är en idrottares värsta mardröm för man har aldrig tid att skada sig. Dessvärre är det 

inte alltför ovanligt att detta sker och vissa lyckas aldrig riktigt återvända till den 

tävlingssituation de befann sig i innan skadan. Det finns dock de som återvänder till 

tävlingsarenan och briljerar starkare än innan. Vad beror det på? Vad motiverade dem att 

kämpa sig genom rehabiliteringen och fortsätta träna? Vad har hjälpt dem på vägen? Dessa är 

några av de frågor som har intresserat oss eftersom vi själva har erfarenhet av att satsa på våra 

idrotter och vi vet hur det känns att skada sig och att vara skadad som satsande idrottare. När 

man skadar sig och tvingas att avstå från ordinarie träning och tävling så påverkas hela ens 

livssituation och det kan kännas som hela ens tillvaro rasar samman. 

 
Förutom den fysiska smärtan som uppstår vid en skada, så sköljs man psykiskt över av en 

enorm svallvåg av negativa känslor och tankar som lätt kan få en att tappa modet och i värsta 

fall leda till att ens tävlingskarriär är över. Speciellt när en idrottare råkar ut för samma skada 

om och om igen kan det psykiskt bli väldigt tungt. Av egen erfarenhet av idrottsskador i de 

idrottsförbund vi själva som idrottare tillhör har vi sett att det inte förs ett resonemang bland 

tränare kring att man behöver återhämta sig både fysiskt och psykiskt vid en idrottsskada. Vi 

har sett att idrottsförbunden fokuserar mycket på att skadan ska läkas genom vila och 

rehabilitering men man glömmer bort, eller blundar för att återhämtningen också kräver 
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psykisk återhämtning och mental träning. En skada påverkar i vår mening inte bara den 

kroppsdel som utsatts utan hela människan i sig, även dess psyke. Man kan ha den bästa 

rehabiliteringsplanen som finns, men är man inte redo mentalt så kan allt arbete vara förgäves 

när det väl kommer till prestationen. Därför är det viktigt att föreningarna är medvetna om de 

negativa psykologiska faktorer som kan förekomma i samband med att skada sig. Vi tror att 

det hos många av våra idrottsföreningar saknas ett tänk kring att hantera den psykologiska 

inverkan en skada har på en idrottare vilket från det att dem skadar sig till att dem tror på sig 

själv fysiskt och psykiskt. 

 
Under vår utbildning till tränare har vi funderat kring hur livet som idrottare är samt vilka mot 

och medgångar man kan uppleva och vad som får en att kontinuerligt kämpa och brinna för 

det man sysslar med just idrottsligt. Vi tror att en idrottare påverkas i hög grad av sin 

träningsmiljö både som idrottare men även som människa. När en idrottsskada uppstår tror vi 

att få idrottare är mentalt förberedda på vad skadan egentligen innebär både fysiskt och 

psykiskt. Därför av egen erfarenhet kan det vara mentalt kämpigt när man får höra att det är 

bara att bita ihop och härda ut vilket inte alltid är så enkelt om man mentalt inte är redo. För 

att ens påbörja en rehabilitering efter att man har skadat sig krävs det att man är motiverad. 

Att genomföra rehabiliteringen kontinuerligt kräver att man som individ under 

rehabiliteringens gång kan motivera sig att lägga ner den vilja, energi, ork och tid som krävs 

för att bli frisk. Förutom att bli frisk fysiskt måste man även hantera och bearbeta alla de 

negativa känslor som uppkommer under rehabiliteringsprocessen. 

 
Vi ser det som ett första steg i rätt riktning att försöka väcka tankar och idéer genom att skriva 

ett arbete om idrottares upplevelser och vi vill poängtera att vi personligen ser motivationen 

som en grundförutsättande faktor för att man ska påbörja och genomföra en rehabilitering. 

Därför vill vi undersöka hur idrottare som har råkat ut för en skada och valt att rehabilitera sig 

upplever sin tid som skadade och vad som motiverar dem att rehabilitera sig och sedan 

fortsätta eller i värsta fall, inte fortsätta satsa efter skadan. 
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1.2 Bakgrund 
 
De flesta idrotter ställer stora krav på utövarna fysiskt och utmanar dem att ibland pressa 

sina kroppars förmåga till det yttersta, detta är ofta fallet i en tävlingssituation. Vissa idrotter 

kräver stora vridningsmoment och explosiva rörelser som sätter stor press på kroppens 

rörelseapparat. Dessutom så utförs även dessa rörelser ibland från obekväma positioner och 

ställningar, samt i en del fall även i riskfyllda omgivningar. Konsekvensen av dessa yttre 

påfrestningar är att det finns en stor risk att utövaren skadar sig. Detta ställer ett stort krav på 

idrottare att vara fokuserade på uppgiften just i stunden, vilket kan vara svårt när starka 

känslor som ilska, rädsla och nervositet uppstår hos idrottarna i samband med tillexempel 

tävling eller match. Detta medför att även det mentala är en stor faktor för risken att utsättas 

för en skada. (Pargman 2007, s. 17) 
 
 
 
1.2.1 Motivation 
 
Motivation är ett begrepp som de flesta känner till, men begreppet är oerhört komplext och 

används många gånger i fel situation. Detta är ofta fallet inom idrotten där man använder sig 

av begreppet motivation för att beteckna diverse fenomen som i många fall faller inom andra 

psykologiska områden. Ett bra exempel på detta är när en tränare inför en match ska försöka 

motivera sitt lag genom att peppa med ett inspirerande tal. Detta påverkar inte direkt 

motivationen utan mera andra situationsrelaterade psykologiska faktorer, som att öka den 

mentala aktiveringsnivån samt fysiologiskt sätta igång ett adrenalinpåslag (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003, s. 164 f ). 

 
Motivation handlar om de inre och yttre krafter som ger oss energi samt styr och skapar vårt 

beteende. En persons motivation kan te sig annorlunda från situation till situation och är 

därför en dynamisk process som påverkas av individens egenskaper, tankar och förväntningar 

(Hassmén et al. 2003 s. 179). Motivationen spelar en viktig roll i allt vi utför i livet, det kan 

vara allt från politik och ekonomi ända ner till viljan att stiga upp ur sängen en tidig morgon. 

Inom den psykologiska forskningen så tittar man huvudsakligen på motivationens påverkan 

på individuell nivå och oftast kopplat till prestationer. Det stämmer även in när man talar om 

motivation inom idrotten, där det mesta styrs av just prestationer (Roberts 2001, s. 3). För att 

man ska kunna prestera bra i sin idrott så är motivation en förutsättning, brister den så 

försämras även prestationen. En individ gör som bäst ifrån sig när motivation grundar sig i 
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glädjen och tillfredställelsen som individen upplever när han eller hon gör något som känns 

meningsfullt (Sjöberg 1997, s. 8), vilket i det här fallet är idrotten. 
 
 
1.3 Forskningsläge 
 
Nedan redovisas ett urval av tidigare beforskade områden som har gjorts inom ämnena 

skador, känslor rehabilitering och motivation och som sedan i slutet av forskningsläget 

sammanfattas. Dessa forskningsområden är alla stora och det finns ett väldigt stort urval av 

studier som forskat kring dem. 

 
Det har tidigare forskats kring att det är av stor vikt att atleter, tränare, och coacher har en 

förståelse för vilka känslor en atlet kan uppleva under en idrottsskada och den tid som 

kommer efter. Tidigare har teorier och strategier utformats för att ge förslag på hur man kan 

återhämta sig psykologiskt efter en skada. (Rotella & Heyman 1986, s. 343 – 364) I en studie 

gjord i Storbritannien tittade man på de emotionella faktorerna som uppstod vid en främre 

ledbandsskada hos en professionell rugbyspelare och hur strategin för att hantera skadan såg 

ut. Studien var en kvalitativ studie och de hade som mål att följa en rugbyspelare genom hela 

skadeprocessen och rehabiliteringen med djupgående intervjuer, rehabiliteringsdagbok samt 

sex stycken frågeformulär som undersökte områdena emotionell respons, psykologisk 

hantering, socialt stöd samt upplevd autonomi. Resultatet visade på att testpersonen 

påverkades emotionellt i olika stadier av skadetiden. Känslor som chock, depression, lättnad, 

uppmuntran och självförtroende byggnad var några av de känslor som identifierades. 

Resultatet visade även att psykologisk hantering hade en positiv effekt på testpersonens 

autonomi och självförtroende. (Carson & Polman 2008, s. 1 – 21) 

 
En studie genomförd av Jill Tracey (2003) undersöktes den känslomässiga responsen vid 

idrottsskador och rehabiliteringprocesser. Studien genomfördes  i form av djupintervjuer för 

att få en djupare förståelse om den psykologiska återhämtningen i samband med idrottsskada. 

Testpersoner var tio universitetsidrottare. Testpersonerna intervjuades vid tre tillfällen, direkt 

vid skadetillfället, 1 vecka efter, och 3 veckor efter. Resultatet av studien var att känslor av 

förlust, frustration, ilska, och nedsatt självförtroende förekommer i samband med skada. 

Studien visar även på att deltagarna kan se på skadan som en utmaning med en positiv 

attityd. Deltagarna nämner även att de upplevde skadetiden som 
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mycket lärorik, som en process där de lärde känna sig själva bättre och fick bredare vetskap 

om de känslor som uppstår i samband med en idrottsskada (Tracey 2003, s. 279 – 293). 

 
Flera studier har visat på att idrottsskador medför en känslomässig påverkan. I en studie 

genomförd av Johnston och Carroll undersöks sexton allvarligt skadade atleters 

känslomässiga respons vid idrottsskador och rehabilitering. Även denna studie visar på att 

skadade idrottare i ett tidigt skede av rehabiliteringen upplever frustration och ilska eftersom 

skadan tvingar dem från deras ordinarie rörelsefunktion. I ett mellan stadium upplevs 

negativa känslor i samband med rehabiliterings progression. I slutfasen av rehabilitering 

upplevs det en otålighet i väntan på att få återvända till idrotten. (Carroll & Johnston 1998, s. 

206 – 220) 

 
Hur stark den emotionella responsen är vid en skada beror på flera faktorer enligt Suinn. En 

faktor var hur mycket idrottarens kroppsliga funktioner nedsatts samt graden av känslan av 

att vara rörelsebegränsad. En andra faktor var att individen påverkades av hur allvarlig 

skadan var och hur lång tid det skulle ta att rehabilitera den. Tredje faktorn var hur individen 

personligen hanterar kriser psykologiskt. Beroende på hur dessa faktorer såg ut så kan 

idrottare uppleva mer eller mindre negativa känslor. (Suinn 1967, s. 13 – 15) 

 
I en amerikansk studie har man visat på att erhållandet av socialt stöd bidrar till att man lättare 

kan hantera kraven vid rehabilitering. Studien genomfördes på trettio skadade idrottare som 

varit från ordinarie träning i åtminstone 6 veckor. Testpersonerna fick besvara ett 

frågeformulär som mätte socialt stöd, känslostatus, psykisk självkänsla, idrottsidentitet och 

hur väl man hanterar en idrottsskada. Studien visade på att idrottsskadade som kom i kontakt 

med socialt stöd i större grad klarade av att hantera känslorna som uppstod i samband med en 

idrottsskada. (Green & Weinberg 2001, s. 40 – 59) 

 
Det finns studier som visar på hur viktigt det är med det sociala stödet vid skada och 

rehabilitering från tränare och coacher. I en av dessa där man har undersökt coachernas roll i 

att assistera skadade idrottare under rehabiliteringen, har det visats på att coacherna kan spela 

en viktig roll för atleternas återhämtning. (Bianco 2001, s. 376 – 388). Podlog och Eklund 

(2007) har även de undersökt hur viktigt coachernas stöd är för skadade idrottare, men tittade 

specifikt på coachernas roll i att assistera övergången från rehabilitering till att 
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återvända till idrotten och tävlingsverksamheten igen. Fjorton professionella coacher från 

Australien och Nya Zeeland medverkade i studien och syftet var att genom intervjuer få deras 

perspektiv på återvändandet till idrotten samt hur de såg sin roll i att hjälpa idrottarna genom 

denna övergång och få dem att återvända till tävling. Sammanfattningsvis lät de sätta ihop två 

figurer som sammanfattade vad intervjuerna hade gett och vad coacherna kom fram till. Den 

första sammanfattar vilka olika stressfaktorer som påverkar idrottarna när de ska återvända till 

sin idrott (Tabell 1). Den andra sammanfattar coachernas roll i att få idrottarna att återvända 

till idrotten (Tabell 2). 

 
Tabell 1 – Coachernas uppfattning om stressfaktorer som kan uppstå i samband 

med återvändandet till idrotten efter skada. (Podlog & Eklund 2007, s. 211) 

 
      

FYSISKA SOCIALA  PRESTATIONSRELATERADE 
STRESSFAKTORER STRESSFAKTORER STRESSFAKTORER 

     

• Återfall av skadan • Social isolering från • Att hamna efter andra i 
 -   Tänker  träningskamrater idrotten 
 katastroftankar vid • Press att återvända till • Förlora sin plats i 
 känningar av  idrotten laget/landslaget 
 skadan  - Från idrottaren • Att försöka nå upp till 

• Försöka återfå   själv den fysik idrottaren 
 tävlingsfysik  - Från familjen hade innan skadan 

• Måste göra tekniska  - Från vänner  
 justeringar till följd av  - Från  
 skadan   trängskamrater  
   - Från tränaren  
  • Negativ social  
   jämförelse  
   - Att förlora mot  
    motståndare som  
    idrottaren tidigare  
    vunnit över  
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Tabell 2 – Coachernas uppfattning om deras roll att assistera atleterna vid övergången från 

skada till idrotten. (Podlog & Eklund 2007, s. 212) 

 
        

INDIVIDUELLA BEHÅLLA IDROTTAREN I GE IDROTTAREN SOCIALT 
TRÄNNINGSPASS MED IDROTTEN STÖD   
IDROTTAREN       

     

• Ger tränaren • Sociala förmåner: • Känslomässigt stöd: 
möjligheten att:   Förhindra känslan av  - Visa personligt 
- Övervaka   isolering/utanförskap   intresse för 

 idrottarens • Utbildnings förmåner:   idrottaren 
 aktiviteter  -   Låt idrottaren lära sig  - Motverka 

- Introducera   speltaktik   orealistiska 
 färdigheter  - Lärotillfällen för   förväntningar 
 gradvis   idrottaren  - Uppmuntra 

- Uppskatta • Fysiska förmåner:   idrottaren och ge 
 idrottarens  - Behålla/förbättra   han/henne tillförsikt 
 fysiska status och   tekniska färdigheter • Ge konkret stöd 
 återhämtning     - Målsättningar 

- Ge idrottaren     - Föreslå hjälp från 
 färdighets      idrottsspykolog 
 baserad     - Organisera 
 ”feedback”      träningsmatcher 

- Påminna      mot svagare 
 idrottaren att      motståndare 
 tränaren bryr sig    • informations stöd 
 om hennes/hans     - Biomekanisk analys 
 välbefinnande     - Fysik tester 
      - Video analyser 
        

        

 
 
 
 
Forskning har visat på att socialt stöd även är en viktig faktor för att klara av och hantera 

stressen man fysiskt och psykiskt utsätts för i samband med en idrottsskada. Studien 

genomfördes på amerikanska skidlandslaget i alpint och fristil. Gemensamt för testpersonerna 

var att de varit skadade under säsongerna mellan 1990-1994. Studien genomfördes med 

djupintervjuer. Resultatet visade på att testpersonerna upplevde att kontakten med familj, 
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vänner, och lagkamrater har varit positiv under tiden som skadad. Känslan att någon fanns där 

för en upplevdes som positivt och ökade motivationen att träna. (Udry, Gould & Tuffey 1997, 

s. 368 – 395) 

 
Forskning har genomförts där man har visat på att psykosociala faktorer påverkar tiden som 

skadad (Williams & Andersen 1998, s. 5 – 25), och att dessa kan påverka effektiviteten vid 

rehabilitering och återhämtning vid en idrottsskada (Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer, & 

Morrey 1998, s. 46 – 69). En studie undersökte detta och tittade på om skadade idrottare, där 

återhämtningen sker snabbt påvisar en större användning av mentalt stöd än skadade 

idrottare som återhämtar sig långsamt. Trettiotvå skadade idrottare testades med en metod 

som mätte faktorerna positiv attityd, åsikter, stress, stresshantering, socialt stöd, målsättning, 

positivtänkande, och visualisering. Studien visade att de idrottare som återhämtat sig snabbt 

hade högre resultat på samtliga faktorer som mättes än de som återhämtade sig sakta. 

Resultatet visade på att atleter som återhämtar sig fort efter en skada använder sig mer av 

målsättning, och positiv attityd än dem som återhämtar sig sakta. (Levleva & Orlick, 1991, s. 

25 – 40) 

 
Forskning har visat på att en idrottares kapacitet att prestera är för många idrottare knutet till 

synen på vem man är som person och det egna självvärdet. I och med skada kan idrottare 

känna att det de har kämpat för tas ifrån dem (Faris 1985, s. 545). Motivationen att återvända 

till sin tävlingsidrott kan i ett sådant specifikt fall motiveras av att idrottaren måste återvända 

för att hävda sin identitet. (Brewer, Raalte & Linder 1993, s. 237 – 254) 

 
Det har tittats på vilka faktorer som är viktiga för att klara av att konsekvent rehabilitera en 

idrottsskada. En sådan studie utfördes på sex testpersoner som alla led av någon typ av 

inflammations relaterad skada vars uppkomst berodde på deras idrottsutövande. Alla dessa 

testpersoner var i en återhämtningsperiod och tränade efter ett rehabiliteringsprogram. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som sedan tematiskt 

analyserades i fem olika teman; motivation, självförtroende, psykologisk hantering, socialt 

stöd och smärta. En faktor som visade sig vara väldigt viktig för testpersonerna för att utföra 

sitt rehabiliteringsprogram seriöst och konsekvent, var att de kände sig motiverade inför sin 

uppgift. Detta var desto viktigare när testpersonerna var tvungna att utföra sin rehabilitering 

i 
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hemmamiljö utan hjälp och stöd från sjukgymnast eller liknande. (Levy, Remco, Polman, 

Nichollis & Marchant 2009, s. 212 – 229) 

 
Det har även undersökts om mental träning i form av visualisering hjälper till att effektivisera 

rehabilitering i samband med idrottsskador. Studien genomfördes på tio skadade idrottare som 

genomförde visualisering i samband med sjukgymnastik. Under denna period blev idrottarna 

intervjuade och de var övertygade om av egna erfarenheter att visualisering hade positiva 

effekter vad gällde kognitivt tänkande, motivation, och läkande effekter. (Driediger, Hall & 

Callow 2006, s. 261 – 271) 

 
Studien av Byerly et al (1994) visar på att stöd associeras med atleters inställning till 

motivation. Studien genomfördes på fyrtiofyra atleter som råkat ut för en idrottsskada och 

sedan påbörjat ett rehabiliteringsprogram. Motivationen mättes i studien genom antalet 

tillfällen personerna genomförde rehabiliteringen. Resultatet i studien visade att 

smärtkontrollering och socialt stöd var signifikant korrelerat med hur motiverade 

testpersonerna var att delta i rehabiliteringen. De som oftare deltog i rehabiliteringen 

använde sig i större grad av socialt stöd. Studiens resultat bidrog till slutsatsen att 

smärtkontroll och socialt stöd har en positiv påverkan till rehabiliteringen av idrottsskador. 
 
(Byerly, Worrell, Gahimer & Domholdt, 1994, s. 352 – 355) 
 
 
 
 
 
1.3.1 Sammanfattning av forskningsläget 
 
Sammanfattningsvis har flera av studierna visat på en hög emotionell respons vid skada hos 

idrottarna, känslor som ilska, frustration, depression och en känsla av förlust kan 

förekomma. Detta gäller även under rehabiliteringen och kan leda till tappat självförtroende 

och amotivation. Idrottarna utsätts även för flera stressfaktorer i samband med att försöka 

återvände till idrottandet, vilket kan påverka dem negativt och hämma återhämtningen. Med 

rätt psykologisk hantering kan detta motverkas och individen kan känna lättnad och ökad 

självkänsla. Hur stark den emotionella responsen är vid skada och under rehabilitering 

påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer kan sammanfattas av hur allvarlig skadan är, hur 

lång tid det tar att rehabilitera den samt hur individen generellt hanterar kriser. Studierna har 

visat betydelsen av det sociala stödet under rehabiliteringstiden. Detta stöd kan hjälpa 
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idrottare att hantera de negativa känslor som uppstår i samband med skada och specifikt 

coacherna roll har visats sig viktig vid övergången från rehabilitering till ordinarie träning 

och tävlingsverksamhet. För att idrottarna ska klara av att lägga ner den tid, ork och vilja som 

krävs vid kontinuerlig rehabilitering var motivationen en avgörande faktor. Utan motivation 

var det med stor sannolikhet att rehabilitering utfördes sporadisk eller i värsta fall uteblev 

helt. 

 
Med detta kan man dra slutsatsen att en idrottsskada är något väldigt komplext som påverkar 

idrottaren inte bara fysiskt utan till stor del även psykiskt. Faktorer som emotionell hantering, 

socialt stöd och motivation är alla viktiga komponenter för att genomföra en lyckad 

rehabilitering. 
 
 
 
1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Motivationsmodellen vi har valt att utgå ifrån i denna uppsats är framtagen av amerikanska 

psykologen Robert J. Vallerand och heter Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic 

Motivation. Denna modell delar upp motivation i tre centrala begrepp inre- (intrinsic) och 

yttre- (extrinsic) och amotivation. Sedan förekommer dessa begrepp i tre hierarkiska nivåer, 

där den lägsta nivån är på den situationella nivån vilket kan definieras som motivationen 

här och nu. Nästa är den kontextuella nivån vilket flyttar motivationen till någon typ av 

social krets där människor utför samma aktivitet, vilket i vårt fall är idrotten. Samt den sista 

nivån vilket är den globala nivån vilket visar på vilken generell motivationstyp som en 

individ har med sin omgivning. (Vallerand 2001, s. 265 ff) 

 
De beståndsdelar av denna hierarkiska motivationsmodell som används i denna studie är 

framförallt de tre centrala typerna av motivation som modellen tar upp vilket sedan 

kommer undersökas på den kontextuella nivån, som i det här fallet är inom idrotten. 
 
1.4.1 Inre motivation 
 
Inre motivation innebär att individen utför en aktivitet som de själva valt eftersom det ökar 

deras välbefinnande och medför glädje och tillfredställelse. Dessa individer har som mål att 

uppnå känslomässiga belöningar. Vallerand har låtit dela in den inre motivationen i tre olika 

typer: intrinsic motivation toward accomplishment, intrinsic motivation to know och intrinsic 
 
motivation to experience stimulation. (Vallerand 2001, s. 270) Den första intrinsic motivation  
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towards accomplishments definierar Vallerand som en form av inre motivation där en individ 

försöker nå ett mål inte bara för resultatet utan även för nöjet och tillfredställelsen som själva 

processen till målet ger. Ett bra exempel på denna typ av inre motivation är en person som 

motionstränar inte bara för att gå ner i vikt utan även för att de uppskattar själva tränandet. 

(Vallerand 2001, s. 272) Med Intrinsic motivation to know menar Vallerand att en individ 

deltar i en viss aktivitet därför att känslan att upptäcka och få lära något nytt skänker dem nöje 

och tillfredställelse. Som exempel på detta skulle kunna vara en hockey spelare som 

motiveras av att lära sig och upptäcka nya spelsystem. Den sista inre motivationstypen 

intrinsic motivation to experience stimulation är när en individ utför en aktivitet för att få 

uppleva positiva sinnesupplevelser. Detta kan vara en löpare som upplever positiva känslor av 

att känna styrkan, kraften och snabbheten i sin kropp vid löpning. (Hassmén et al. 2003, s. 

170 f) 
 
1.4.2 Yttre motivation 
 
Yttre motivation innebär att en individ utför en aktivitet för de fördelar som detta kan medföra 

och inte enbart för nöjet av själva utförandet. Dessa individer drivs främst av sociala och 

materiella belöningar. Så när de som är inre motiverade upplever känslor som upprymdhet, 

glädje och tillfredställelse när de utför en aktivitet så riskerar en yttre motiverad individ att 

känna sig pressad, nervös och stressad om de inte uppnår sina mål. Vallerand delar även in 

yttre motivation i fyra olika typer: external regulation, introjected regulation,identified 

regulation och integrated regulation. Den yttre motivationstypen external regulation handlar 

om individer som motiveras och regleras av yttre medel som belöningar och restriktioner. 

Exempel på detta är när en spelare är med på en viss träning bara för att kunna bli uttagen till 

nästa match. ( Hassmén et al. 2003, s. 171) Introjected regulation är när en individ börjar 

internalisera skälen att göra som de gör, men detta är inte riktigt självvalt eftersom individen 

bara har bytt ut den yttre källan till kontroll mot en inre press att handla som de gör på grund 

av självpålagd skuldkänsla och ängslan. Ifall en idrottare deltar i träningen för att han annars 

skulle få skuldkänslor så styrs personen i fråga av motivationstypen Introjected regulation. 

(Vallerand 2001, s. 273) 

 
Tredje motivationstypen identified regulation är när en individ självvalt anammar ett beteende 

eller utför en aktivitet trots att individen inte tycker aktiviteten är speciellt rolig eller trevlig. 
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Detta för att han eller hon anser det är nödvändigt och värderar det högt. Ett exempel är när 

en simmare känner att hon vill öka sin fysiska styrka eftersom hon anser det viktigt för att 

kunna simma bättre och därför börjar styrketräna trots att hon inte gillar styrketräning. 
 
Sista yttre motivationstypen intergrated regulation är när individen styrs av någon yttre 

motivering men själva valet att handla som han eller hon gör är självvalt och en naturlig del 

av individen. Exempel på detta är när en idrottare väljer att inte gå ut och festa med sina 

vänner innan en match eller tävling för att vara i så bra form som möjligt. (Hassmén et al. 

2003, s. 171) 
 
 
 
1.4.3 Amotivation 
 
Amotivation innebär att individen saknar ett tydligt syfte med aktiviteten och därför 

uppvisar en avsaknad av både yttre- och inre motivation, alltså är de omotiverade. Detta gör 

att individen lätt känner sig inkompetent och hjälplös, vilket i sin tur kan leda till apati och 

depression. En amotiverad idrottare utövar sin idrott utan tydliga syften och mål samt 

upplever ofta negativa känslor vid utförandet. (Vallerand 2001, s. 271) Även här menar 

Vallerand att det finns flera typer av amotivation. Den första är när en individ känner sig 

amotiverad på grund av att han eller hon inte besitter den kapacitet och de färdigheter som 

krävs för en uppgift eller ett visst beteende. Den andra typen är när individen inte tror på att 

den aktuella strategin kommer att ge önskade resultat vilket resulterar i amotivation, till 

exempel att en spelare inte tror på ett visst spelupplägg inför en match och är därför inte 

motiverad att kämpa hårt. Tredje typen av amotivation är när individen anser att en uppgift 

eller ett beteende är för krävande och vill inte lägga ner den ansträngning som krävs för att ta 

sig an den. Sista typen av amotivation beskriver Vallerand med termen helplessness beliefs. 

Med detta menar han att individen anser sig stå inför en så stor och svår uppgift att de egna 

ansträngningar uppfattas som minimala och obetydliga, vilket leder till en känsla av 

hjälplöshet. (Vallerand 2001, s. 273) 
 
 
 
1.4.4 Motivationsnivåer 
 
Utifrån Vallerands motivations modell beskrivs varje del inre motivation, yttre motivation, 

och amotivation kunna existera på tre nivåer. Nivåerna nämns som de hierarkiska nivåerna, 

och är situationsnivån, kontextuella nivån, och den globala nivån. 
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Situationsnivån handlar om att motivationen påverkas av hur individen personligen 

känslomässigt upplever situationen av vad de gör här och nu. Motivationen påverkas i 

denna bemärkelse mer av ett känslotillstånd än en varaktig egenskap. Motivationen är 

påverkningsbar i denna situation och kan snabbt skifta. Motivationen att kämpa under en 

fotbollsmatch kan ökas av att göra ett mål och få belöning/medvind än att motståndaren gör 

ett mål och får straff/motvind. 

 
Motivation på en kontextuell nivå syftar på att en individs motivation orienteras efter en 

särskild kontext. Med kontext refereras det till skola, arbete, och sport (Emmons 1995, s. 341 

– 364 ). Motivationen förändras beroende på kontexten. Inre motivation må ligga grund för att 

spela tennis på fritiden medan yttre motivation kan ligga grund för att studera (Graef, 

Csikszentmihalyi, & Gianinno 1983, s. 155 – 168). Sociala faktorer påverkar motivationen på 

den kontextuella nivån. En betydande faktor för en individs motivations påverkan är det 

motivationsklimat individen är omgiven av exempelvis tränare, vänner, familj, lagkamrater, 

sjukgymnaster som har en viktig roll i skapandet av ett klimat som uppmuntrar individen att 

genomföra en aktivitet som främjar utveckling. (Hassmén et al. 2003) 

 
Med en motivation på den globala nivån avser Vallerand att beskriva motivationen hos en 

individ i interaktion med sin omgivning. På denna nivå påverkas individens motivation av 

globala sociala faktorer. Exempel på sådana är familjeförhållanden, levnadsmiljö, 

samhället man lever i. Motivationen har i denna nivå inte bara betydelse för individens 

idrottsliga motivation utan påverkar individen i det stor hela som exempelvis 

livstillfredsställelse. (Vallerand 2001, s. 276) 
 
 
 
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka hur idrottare upplever sin tid som skadade och vad 

som motiverar dem att rehabilitera och sedan fortsätta satsa efter skadan. 

 
• Hur ser motivationen ut hos skadade idrottare?  

 
• Hur upplever idrottare tiden som skadad?  
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Vår hypotes var att de utövare som rehabiliterar sig och sedan fortsätter att satsa drivs av en 

inre motivation men kräver även yttre stöd/yttre motivation från tränare eventuella 

lagkamrater och annan social omgivning. 
 
 
2. Metod 
 
 
2.1 Datainsamlingsmetod 
 
En kvalitativ metod iform av intervjuer valdes eftersom vi ville samla in respondenternas 

individuella svar samt undersöka ämnet djupare och hitta det som var intressant. Vi har valt 

att använda semistrukturerade intervjuer så att möjligheten fanns för respondenterna att till en 

viss del själva välja hur de ville dela med sig av sina erfarenheter, vilket vi ansåg skulle 

gynna studien. 
 
 
 
2.2 Intervjuernas utformning 
 
En intervjumall skapades för att underlätta intervjun där med flera teman och frågor som 

underlag vid intervju tillfällena, dock förekom även följdfrågor utanför denna mall. Frågorna i 

intervjumallen strukturerades efter teman; personerna, idrotten, skadan, motivationen, 

känslorna och rehabiliteringen. Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att det gick att 

ställa strukturerade frågor men även mer öppna frågor samt känna av situationen mellan 

frågeföljden så att nästkommande fråga passade föregående frågas karaktär. Frågorna var 

utformade så att intervjupersonerna gavs möjligheten att dela med sig av egna erfarenheter 

samtidigt som det skulle hålla sig inom ämnesområdet. Frågeföljden har varit annorlunda och 

i viss mån omformulerats vid de olika intervjutillfällena i och med att respondenterna svarat 

olika. 
 
2.3 Urval 
 
När kontakt togs med klinikerna i samband med sökandet testpersoner var kriteriet för dessa 

att de råkat ut för en skada i samband med deras tävlingsidrott och att de var eller varit 

frånvarande från sin ordinarie elitsatsande träning och utövat regelbunden rehabilitering i 

minst 2 månader. Respondenterna var fyra stycken, två kvinnor, två män och hälften tränade 

lagidrotter samt hälften individuella idrotter. Ålderspannet hos respondenterna var mellan 21 

– 29 år. 
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2.4 Procedur 
 
För att hitta idrottare att intervjua kontaktade vi olika psykologiska rådgivare, sjukgymnaster 

samt andra kliniker där de rehabiliterar idrottare som råkat ut för en idrottsskada. Eftersom 

rådgivarnas arbete med deras kunder är sekretessbelagt så tillfrågades testpersonerna först 

av rådgivarna för att se om det fanns ett intresse att delta i studien och för oss att få deras 

godkännande, innan vi fick ta del av deras kontaktuppgifter. När testpersonerna svarat att de 

var intresserade fick vi deras e-mail adresser av rådgivarna och till dessa skickades ett 

följebrev. Detta följebrev förklarade intervjuns karaktär, sekretess samt en förfrågan om 

medverkan i studien. Av urvalet av idrottare svarade fyra stycken positivt, vilka blev 

respondenter. 

 
En pilotintervju utfördes för att testa intervjuformuläret. För att spela in intervjuerna användes 

diktafon samt vid ett tillfälle spelades intervjun in via dator. Tre av intervjuerna genomfördes 

i en avskild tyst och störningsfri miljö både för att underlätta inspelning med diktafon samt 

inge trygghet hos respondenterna. Under intervjuerna delades arbetet upp mellan oss där en 

av oss förde intervjun medan den andre tog anteckningar. Dessa intervjuer tog plats där 

respondenterna valde för att dem skulle känna sig bekväma. En intervju genomfördes via 

internet med webcam. Programmen vi använde för att genomföra intervjun var Skype samt 

Skyperecorder som spelade in samtalet. Alla intervjuer spelades in och sparades som ljudfiler 

för att sedan underlätta transkriberingen. 
 
 
 
2.5 Databearbetning 
 
Samtliga intervjuer transkriberades och sedan presenterades resultatet som var relevant för 

studien. All data presenterades ur ett perspektiv där samtliga respondenter förblev 

anonyma. 
 
 
2.6 Bortfallsanalys 
 
Det ämnades att genomföra åtta intervjuer i början av studien. Ett tiotal personer 

kontaktades angående intervjuer varav fyra svarade positivt. De som inte svarade på vår 

förfrågan betraktades som bortfall. 
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2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Dessa punkter har hjälpt att hålla en hög validitet i arbetet: 
 

• Litteratur har studerats inom det ämnet och dem teorier utgått från.  
 

• Inför intervjuerna har vi läst litteratur som förberett oss samt även utfört en 

pilotintervju för att testa intervjumallen och frågorna.  
 

• Intervjumallen har skapats för att stämma överens med syftet och frågeställningen.  
 

• För att öka validiteten valdes analysmetod av data utifrån studiens syfte 
 

• Arbetet är av känslig karaktär så vi har valt att hålla intervjupersonernas identitet 

anonyma för att få så ärliga svar som möjligt.  
 

• Vid varje intervjutillfälle har det använt oss av en diktafon till att spela in intervjun. 

Syftet med inspelningarna har varit att försäkra oss om att inte missat viktig data. 

Samt kunnat återberätta intervjupersonernas svar korrekt.  

 
Dessa punkter har hjälpt att hålla en hög reliabilitet: 
 

• Intervjuplatserna har varierats vid varje intervjutillfälle på grund av personernas 

geografiska bosättning och övriga liv. Därför har det försökts hållas en så hög 

reliabilitet som möjligt vid intervjuerna genom att organisera dem så att vi 

strukturerat intervjumiljön likartat.  
 

• Eftersom intervjuerna inte var helt strukturerade så använde vi oss av en intervjumall 

där frågorna har försökts bidra till en standardisering i frågeprocessen.  
 

• I alla intervjuer så var det alltid en som förde intervjun och en som antecknade.  
 
 
 
 
 
 
2.7.1 Sammanfattning Validitet och Reliabilitet 
 
Resultatet är svårt att generalisera eftersom den grundar sig på kvalitativ forskning med målet att 

undersöka respondenternas egna erfarenheter och upplevelser, vilket medför att varje fall i sig är 

unikt. En generalisering är inte tanken med studien utan att uppmärksamma den komplexa och 

varierande situationen som uppstår känslomässigt vid en 
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idrottsskada. Vår erfarenhet är att det varit en god validitet eftersom vi använt oss av 

en intervjumall och följdfrågor som ska ge oss relevant data, för det vi avser att mäta. 

 
Allt resultat har bearbetats efter forskningsetiska principer. Det har inneburit att deltagarna i 

studien har garanterats anonymitet. Detta kan stärka validiteten eftersom respondenterna känt 

sig trygga med att dela med sig av erfarenheter. Som nämnt tidigare grundar sig studiens 

datainsamling på erfarenheter och upplevelser vilket är svårt att standardisera. Om vi använt 

oss av en full strukturerad intervjumall med frågor som vi följer exakt utan spontana 

följdfrågor skulle reliabiliteten ökat eftersom respondenternas med en fullt strukturerad 

intervjumall inte kunnat svara med öppna svar. Det är med avsikt det använts 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi har uppfattningen att erfarenheterna och 

upplevelserna hos respondenterna kommer att skilja sig åt, det ansåg även att resultatet blir 

bäst när det gick att känna av intervjusituationen och ställa följdfrågor om något intressant 

dök upp. Resultatet har av oss tolkats så objektivt som möjligt. Men det finns en mänsklig 

faktor bakom tolkningarna vilket kan ha bidragit till att vi kan ha speglat våra egna 

värderingar i resultatet. Vi har använt oss av vetenskapliga teorier i tolkningen vilket vi anser 

har ökat reliabiliteten. 
 
 
2.8 Etiska övervägande 
 
Risken finns att kränka människors integritet genom att komma dem nära i en 

intervjusituation då metoden bygger på att människor delar med sig av sina tankar och 

upplevelser. Det var viktigt att bearbeta intervjumaterialet med ödmjukhet och respekt för 

respondenterna. För att säkerställa anonymiteten nämns varken namn, kön, skola, kommun i 

undersökningen. I studien nämnde inte heller idrotten i resultatet eftersom även detta skulle 

kunna i vissa fall leda till att respondenterna kunde identifieras. Vid första kontakten och vid 

intervjutillfället informerades intervjupersonerna om sin anonymitet i undersökningen och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när de ville samt att insamlad data bara skulle 

användas med deras godkännande. Deltagarna fick läsa en kopia av transkriberingen av 

resultatet och korrigera eventuella felaktigheter. 
 
3. Resultat 
 
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna. Resultatet kommer att presenteras i form 

av citat och löpande text. Resultatet kommer att presenteras med en 
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inledande rubrik som undersöker motivationen i deras idrott och sedan huvudrubriker som 

består av arbetets frågeställning. 

 
Rehabiliteringstiden för de olika respondenterna har sett olika ut, vissa hade varit borta längre 

än andra och råkat ut för återfall medans andra rehabiliterat sig en kortare tid med färre 

komplikationer. En av respondenterna var borta från idrotten i ca. 2 månader medans en 

annan hade varit borta så länge som 1,5 år. De två respondenter som hade en längre 

rehabiliteringstid och varit borta från idrotten under en lång period var de som valde att sluta 

med sin idrott. De andra två respondenterna var fortfarande aktiva i deras respektive idrotter. 
 
 
 
3.1 Hur ser motivationen inför idrotten ut? 
 
Varje intervju inleddes med att personerna fick berätta lite om sig själva och sedan berätta om 

sin idrott och vad som fick dem att börja med idrotten, vilka känslor de förknippade med 

utövandet, samt varför de utövade den. Några av respondenterna svarade att det var de själva 

som valt att börja idrotta och fortsätta utöva sin idrott. Vilket enligt motivationsteorin är 

viktigt för att de ska motiveras av inre faktorer. Alla respondenter sa att de associerade sin 

idrott med positiva känslor och tyckte det var roligt och utvecklande: 

 
[…] jag tjatade på pappa tillräckligt länge när jag var liten och då fick jag börja och 

träna. Jag började när jag var 8-9 år […]Jag fick ut väldigt mycket […] ganska 

mycket erfarenhet alltså som jag kan ta hjälp av idag. […]Hade väldigt roligt och 

träffar kompisar och fick väldigt bra träning […]Jag tycker det var väldigt roligt [...] 

när man åker så är det som om man får en adrenalin kick. 

 
Jag älskar idrott och jag älskar att träna och förbereda mig och mäta krafter med 

världens bästa det ger mig stor tillfredställelse. 

 
[---]Jag idrottade jag hellre än lekte med dockor […]det var det jag älskade att göra 

[…] 

 
[---]Jag gör det inte för andra utan för mig själv. 
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Motivation är glädjen det är åtminstone det som har drivit mig. Glädjen i 

den utmaningen det är i tävlingen. 

 
Av svaren kan man se flera typer av inre motivation. En av respondenterna berättar att denne 

lärde sig och fick erfarenhet av sin träning vilket visar på intrinsic motivation to know. 

Respondenten tränade sin idrott för att den tyckte om och kände tillfredställelse av att får lära 

sig nya kunskaper. Denne kände också att utövandet stimulerade och gav ökat adrenalinpåslag 

vid utförandet av idrotten vilket visar på motivationstypen intrinsic motivation to experience 

stimulation. Erfarenheten av glädjen att få tävla tolkas även det som intrinsic motivation to 

experience stimulation. En annan tar upp att denne älskar att träna och förbereda sig och att 

detta gav stor tillfredställelse, vilket kan definieras som intrinsic motivation towards 

accomplishments genom att motivationen ligger i att träna för att uppnå högsta möjliga 

prestation. Även känslan av att man gör det för ens egen skull tyder på intrinsic motivation 

towards accomplishments. 
 
 
 
3.2 Hur ser motivationen ut hos skadade idrottare? 
 
Efter att respondenterna fått berätta varför de börjat idrotta och vad som drev dem i deras 

idrott, så gick frågorna över till själva tiden som skadad. Här frågades om vad som 

motiverade dem i deras rehabilitering och samtliga svarade att de ville komma tillbaka till sin 

gamla form.En av respondenterna berättade även att denne i början bara ville komma tillbaka 

till idrotten men med tiden såg rehabiliteringen av skadan som en utmaning: 

 
Det var drivkraften att vilja komma tillbaka till idrotten så fort som möjligt[---] När 

man är skadad och själva skadan sker så tänker man hur ska jag orka det här? 
 

Man har hört hur tråkigt och jobbigt en skada är och när det händer en så tänker man 

hur ska jag klara av det här? Men när man börjar så märker man hur allt går steg för 

steg och man känner hur bättre man blir och det blir som en tävling mot sig själv kan jag 

känna. 

 
Svaret ovan visar enligt motivationsteorin på yttre motivation inför rehabiliteringen, men 

eftersom respondenten tar till sig ett beteende och gör det till en utmaning mot sig själv, 
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därför att denne kände att rehabiliteringen var nödvändig för att återvända till sin satsning, så 

tyder detta på den yttre motivationstypen identified regulation. 

 
När de fick frågan om varför de ville komma tillbaka till sin vanliga form innan skadan 

svarade respondenterna väldigt olika. Någon ville tillbaka till den gemenskapen de hade när 

de tränade och tävlade, någon annan ville tillbaka till den sociala statusen som idrotten gav 

innan skadan och en nämnde att denne kände att det fanns något att bevisa med att komma 

tillbaka från skadan. Härmed följer några av deras motiveringar: 

 
Jag vet inte det är många som har frågat hur jag har orkat. Men jag har tyckt det är så 

roligt med all gemenskap allt idrottande. Det är den gemenskapen som man har velat 

komma tillbaka till och det är det som har drivit en och självklart att se kompisar[…] 

 
Ja det har jag verkligen. Jag hann aldrig visa vad jag gick för under tiden jag gick i 

landslaget. Jag ville komma tillbaka och bevisa att det inte var någon tillfällighet att 

jag blivit uttagen i landslaget[…] 

 
När jag skadade mig när jag elitsatsade […] då var jag i ett sådant läge där jag ville 

vara nummer 1 . Så när jag var borta tog någon annan min plats och stärkte sin status 

och värde. När jag kom tillbaka från skadan så ville jag ha samma värde från laget 

som innan. Pressen var från mig själv men berodde på andra. 

 
[…] alla i laget sa ju till en att komma tillbaka sen så [---] är det mer för att det är 

kul att laget behöver mig än det är för mig att idrotta. Jag vet att de vill och jag vill 

ställa upp för mina polare. 

 
Ovan kan man se att när frågorna började gå in mera på anledning varför de ville bli friska så 

nämner respondenterna att de till stor del motiverats av yttre omständigheter och inte lika 

mycket av inre motivation. Svaren visar på flera typer av yttre motivation, en av dem nämner 

att denne gör det för att vännerna tryckte på vilket tyder på typen introjected regulation. Att 

en nämner statusen och värdet av att vara nummer ett visar på typen external regulation, fler 

svar tyder på samma motivationstyp till exempel nämner en annan respondent att denne vill ta 
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del av den gemenskapen som uppstår mellan träningskamrater och kan ses som en yttre 

belöning som motiverar. 

 
De fick även svara på frågor vad som har viktigt för dem i deras motivation att 

rehabilitera sig. En faktor som samtliga nämner på något vis som var viktigt för dem var 

stödet från omgivningen. Detta stöd som personerna har upplevt som positivt för deras 

motivation har kommit från olika håll, en nämnde till exempel att familj och vänner 

utanför idrotten har betytt mycket för dennes motivation: 

 
När man träffar släkt och vänner och dem frågar hur det gå och hur man mår så ger det 

absolut en effekt av att man verkligen vill köra på för att folk verkligen bryr sig om en. 

 
Två av respondenterna berättade även att kontakten med bra och professionella sjukgymnaster 

som var kunniga i sin sak, var en faktor som hjälpte dem på vägen att motivera dem: 

 
Den stora hjälp jag har fått är fysiskt via rehabiliterings sjukgymnaster som pushar på 

och peppar jäkligt bra och där har man även möjlighet att träffa på andra idrottare och 

sen andra kompisar runt omkring som också är idrottare har också gjort mycket. 

 
Tränarna i min omgivning var väldigt pushande och sa att dem skulle stötta mig i 

allting vilket gjorde mig mer motiverad och rehabilitera mig. Sen hade jag en jätte bra 

sjukgymnast som hjälpte mig och försökte se alla dem ljusa bitarna fastän det var tungt. 

Försökte att hjälpa mig att se att det är roligt att rehabiliterings och träna fastän man 

inte kan träna sin idrott. 

 
Två av respondenterna har erfarenhet av att kontakten med sin tränare och klubbkamrater 

har varit viktig för deras motivation, eftersom de kände att dessa kunde relatera till deras 

situation. 

 
Absolut kan tränaren och kamrater peppa en. När man kommer till en träning och är 

hängig och tränaren peppar en. Hade jag varit själv hade det varit svårt. 
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Att tränaren bryr sig och säger saker som jag själv vet är relevanta motiverar mig som 

exempelvis: 

– jag vet att du är där, du kan prestera lika bra som den där och jag har sett dig göra 

det så jag vet att du kan, men vi är på väg ditåt. 

 
Det har betytt väldigt mycket. Speciellt från andra tävlande att man får känna att någon 

pushar en. Speciellt från dem som haft liknande skada tidigare så att man får känna att 

de vet vad man går vidare och att få känna stöd från dem och tränare som bryr sig om 

en och frågar hur man mår. Då känner man sig mer sporrad och taggad. 

 
Alla respondenterna tyckte att den sociala omgivningen var viktig för att kunna tackla 

skadetiden av den betydelsen att känslan att någon brydde sig om en var viktig.. Pepp talk och 

rådgivning som känts relevant för respondenterna och har påverkat intervjupersonerna 

positivt att vilja kämpa med rehabiliteringen. Det har påverkat respondenterna känslomässigt 

positivt att de fått stöd av någon som själv upplevt något liknande och vet vad de går igenom 

eller har expertis inom området. Motivationen fanns hos respondenterna själva men 

uppmuntran och social uppmärksamhet gjorde att respondenterna orkade ta itu med 

rehabiliteringen. Respondenterna kände sig mer motiverade att träna när omgivningen brydde 

sig om dem. 

 
Senare i intervjun kom samtalet in på amotivation och respondenterna tillfrågades om de 

under skadetiden tappat lusten att träna eller motivationen att lägga ner arbetet och energin för 

att bli bra från skadan och återvända till idrotten. En av respondenterna delade med sig av sin 

erfarenhet av när det har varit jobbigt och de ifrågasatt sin rehabilitering. Respondenten 

berättar om sin första skada och hur jobbigt det var känslomässigt när målet som sattes upp i 

dennes rehabiliteringsplanering inte gick att uppfylla: 

 
[…] Det som var jobbigast var vid min första skada. Om doktorn sagt att du är tillbaka 

inom 6 månader så hade man ställt sig in på det men sen när man kommer till 

sjukgymnasten och så har det redan gått 6 månader och så ser man att det inte går så 

bra så att man väntar ytterligare några månader och så går det månader och sen så 

sätter man nya mål så uppfyller man inte målen. Det var inte alls roligt. Att sätta upp 

förväntningar som inte uppfylls[…] 
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Sedan berättar samma respondent om när denne sökte sig till en idrottsskola innan denna var 

helt rehabiliterad från sin skada. Respondenten kände att de inte förstod dennes situation 

och förväntade sig resultat som respondenten för tillfället inte kunde ge. Detta och känslan 

att lärare och tränare i omgivningen inte stöttade och engagerade sig i respondentens 

skadesituation bidrog till amotivation: 

 
[---]Jag började på en skola med idrottsinriktning för att satsa och när jag kom dit 

visade det sig att de inte hade en koll på min bakgrund eller hur min skadesituation var 

utan de ville att jag skulle köra på som vanligt som om jag vore frisk. Jag hade liksom 

inte tävlat på tre år så förväntade de sig att man skulle vara i topptrim på en gång. Så 

jag kände inget stöd från lärare och tränare och man fick aldrig höra något positivt. 

De la inte ner tid på mig. Jag kände att varför ska jag lägga 100 % när de inte är 

beredda att göra detsamma för mig? Jag kände att jag behövde tid för att lyckas och 

det var det jag ville göra och då kände jag att det fanns annat jag kan lägga ner tid på 

så då valde jag att sluta[…] 
 
 
 
3.3 Hur upplever idrottare tiden som skadad? 
 
Under samtalets gång fick respondenterna dela med sig av erfarenheter och upplevelser när 

skadan skedde samt under tiden som skadade. En av respondenterna förklarar de starka 

känslorna som uppstod vid skadetillfället: 

 
När jag skadade mig var det som om att hela jorden rasade samman. Jag har anpassat 

hela livet kring min idrott och jag har ätit, sovit, tränat idrotten och så tänker man på 

den hela tiden och så när det hände så kände jag i kroppen att något hände. Jag visste 

liksom att nu var det kört. Ja så det var väldigt mycket känslor. Eftersom jag innan 

skadan inte ens haft skavsår så kändes det tufft[…] 

 
Samma respondent berättade även vad denne upplevde som jobbigast under skadetiden. 

Känslan av att vara bortglömd samt att tiden man lade ner på att bli frisk från skadan inte 

alltid stämde överens med resultatet var det respondenten tyckte var jobbigt under 

rehabiliteringen: 
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När man blev skadad var det som om man inte längre fanns, man var helt borta och 

ingen pratade med en och tränare kände knappt igen en. Det var som om man levde 

ett eget liv. 

 
Att man ibland tränar och tränar men att det inte alltid blir så stort resultat. Att man 

ibland tränar stenhårt och lägger ner massor av tid ork och vilja men att man inte ser 

det på resultatet. 

 
Ytterligare en respondent nämner att känslan att vara bortglömd var jobbigt: 
 
 

[…]Att det är upp till en att komma tillbaka och att man är själv med skadan och 

även det sociala. Jag var aldrig med på någon tävling utan man fick sitta hemma så 

man glömdes bort. 

 
En annan berättar att vara rörelsehindrad på grund av skadan upplevdes som ett jobbigt hinder 

i vardagslivet: 

 
[---] Att vara begränsad har varit jobbigt att inte kunna göra det man vill göra. Vissa 

dagar när man vaknar och går upp och ser att det är fint väder[…] då vill jag gå ut 

och springa och så kan man inte det. Det är irriterande. 

 
Den fjärde respondenten nämner också det att det som upplevts jobbigast under skadetiden 

har varit att inte kunna utföra sin ordinarie träning och tävling: 

 
Att vara tvungen att avstå från ens ordinarie träning och tävling var jobbigast. Jag ville 

träna och bli bättre och tävla men var tvungen att vila. 

 
Efter det att respondenterna berättade vad de ansåg var mentalt jobbigast under skadetiden så 

tillfrågades respondenterna om erfarenheterna av en tidigare skada och rehabilitering hjälpt 

dem vid ett senare skadetillfälle eller bidragit till en negativ känsla. Två av respondenterna 

nämnde att de upplevt erfarenheten från en tidigare skada som positiv vid en senare skada. 

En av respondenterna nämnde även att det påverkade negativt. 
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En av respondenterna delade med sig att denne kände att det var lättare att hantera 

skadesituationen mentalt eftersom denne tidigare upplevt en skadesituation: 

 
Jag tyckte det var mycket lättare andra gången mentalt. Man visste vad man skulle gå 

igenom och man visste att inte alla dagar skulle gå bra. Det var mycket lättare. 

 
Den andre respondenten nämnde att erfarenheten av vad som krävs av en i 

rehabiliteringsstadiet upplevs som positiv vid en senare skada. Samma respondent nämnde 

även att erfarenheten kan vara negativ eftersom man vet hur lång tid det kan krävas att bli bra 

från en skada: 

 
Det är någon positivt inför min tredje operation så visste jag vad som väntade mig för 

att jag hade gått igenom rehabiliteringen förut. Så jag visste vad som krävdes och det 

kan vara på något sätt positivt samtidigt som det också är man har mycket mer vetskap 

och vet mer övningar man kan mycket mer så samtidigt så är det också negativt eftersom 

man vet hur lång tid som krävs. Man har erfarenheten och vet hur man reagerar hur 

man mår vad man behöver fast det är också negativt att göra illa sig igen. 

 
Efter att respondenterna har delat med sig av sina erfarenheter av tidigare skador ställdes 

frågan om hur deras omgivning har påverkat dem och om de tyckte att de fått tillräckligt med 

stöd från andra. Därefter berättade de även hur viktigt stödet har varit för dem i deras 

rehabilitering och var ifrån det kom. En av respondenterna nämnde hur viktigt det varit för 

denne att få tala ut om sin skada med någon utomstående, vilket i det här fallet var dennes 

sjukgymnast: 

 
[---] Det kändes bra att där få tala ut om min skada, jag hade tidigare mest försökt 

blicka framåt och inte haft någon att tala ut angående skadan och hur man mår 

inombordsmed. 

 
Det var skönt att få prata med någon och ens känslor det kändes som en lättnad. Att 

någon brydde sig om en och sedan försökte ge en förslag hur jag skulle tackla 

problemet. Sen var det bra att tala med någon utomstående och hon visste inte vem jag 

var vilket jag kan tycka var en fördel. 
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Samma respondent berättade även att stödet utanför idrotten var viktig. Att ha kontakt 

hemifrån med familjen som uppskattade respondenten oavsett idrottsliga resultat: 

 
Stödet hemifrån har varit jätte viktigt för mig […] speciellt när man varit skadad och 

inte kan göra något utan är hemma så gillar de en för den man är fast man inte kan 

göra något och man ibland är pest och pina[…] Det betyder mycket och särskilt när 

det varit en tung träningsperiod där det ibland går mer bakåt en framåt så har det 

betytt väldigt mycket[…] att man inte har varit i idrottsmiljön och fått kommit bort och 

pratat med dem som inte är insatta i idrotten det har betytt mest. 

 
Även de andra respondenterna tog upp att familj och vänner har varit vikiga för att komma 

bort från idrotten och få känna sig som en person och inte bara som idrottare. När de fick 

frågan om det fanns någon tid under skadeperioden då stödet var extra vikigt svarade några att 

just efter skadan hade skett och då de var som mest nere och chockade. En av respondenterna 

berättar: 

 
När jag precis skadat mig och inte kunde göra något var det extra viktigt med stöd när 

jag inte kunde göra något och kände mig nere så var det väldigt viktigt att det fanns 

någon som var där sa att man kommer komma tillbaka[...] mer det än just under 

rehabiliterings tiden 

 
Efter att respondenterna delat med sig av hur stödet från omgivningen påverkat dem positivt 

under skadetiden tillfrågades de även om eventuell negativt påverkan. Respondenterna 

delade med sig att känslan av att bli bortglömd upplevdes som negativ, samt att tränare i 

deras omgivning givit dem förtroende och förhoppningar att de skulle stödja dem under 

skadetiden men som sedan knappt hörde av sig. En av respondenterna delade med sig att 

känslan att bli bortglömd av tränare som tidigare sagt att de skulle finnas där för denne var 

något som upplevdes negativt: 

 
Socialt så blev jag ganska bortglömd jag gick på ett idrottsgymnasium[…] 
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[---]Sen så har jag haft en hel del många tränare i gymnasiet, i klubben , i landslaget 

som alla sa under min tid sa att de inte skulle glömma bort mig utan de skulle stödja 

och pusha mig. Men efter gymnasiet hörde jag knappt av dem så där kändes det som att 

jobba i motvind. 

 
Ytterligare en respondent delar uppfattningen om att känslan av att vara bortglömd 

upplevts som negativt under skadetiden: 

 
[---]För även om man tävlar en individuell idrott så tillhör man ofta ett lag och det kan 

jag tycka är viktigt,[…] att man får känna det och det som då är mindre bra det är 

sådana som inte tänker på det utan som bara glömmer bort en och sen när man kommer 

tillbaka så ok då 

 
Respondenterna har tillfrågats om de arbetat psykologiskt med skadan och på vilket sätt. Tre 

av respondenterna hade inte arbetat psykologiskt med sin skada. Två av de tre motiverar sitt 

svar. Den ene nämnde att det inte erbjudits någon mental träning samt att denne inte tagit tag 

i det själv. Den andre nämnde att denne inte känt att arbeta psykologiskt med skadan hade 

behövts: 

 
Jag har inte använt mig av en psykologisk träning jag har inte erbjudits det och har själv 

inte tagit itu med det. 

 
Jag har känt att det inte behövts. 

 
 
En respondent som arbetat psykologiskt med skadan nämnde att hjälpen från 

Riksidrottsförbundet var väldigt bra och att denne arbetat mentalt med att kunna lita på sin 

förmåga och att kroppen håller. Respondenten hade arbetat med att kunna fokusera på sitt 

utövande av idrotten trots att denne känt smärta under utövande: 

 
Aa men det gjorde jag och komma tillbaka […]på olika mentala sätt […] och haft 

super bra hjälp via RF. 
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Olika delar vid olika skadetillfällen men alltid att lite på kroppen att lita på att man 

håller på sig själv och sin förmåga det har jag jobbat jätte mycket med. Därför att ibland 

kan man känna smärta men att då kunna fokusera på det som är viktigt just då och inte 

komma in i smärtan. 

 
Alla fyra respondenterna tillfrågades om deras idrottsförbund de tillhör arbetar medvetet 

med en psykologisk återhämtningsplan i skadesammanhang och om det fanns en planering 

för hur de skulle återställa sin mentala form: 

 
Inte i idrotten 

 
 

Vi har blivit tillfrågade men inte tagit tag i det. Vi tränar enbart fysiken inte 

något mentalt. 

 
Jag kan själv känna att det inte finns någon utbildning eller träning för hur man ska 

tackla en situation när man blir skadad. Det är en individuell idrott men alla 

arbetar som ett team och alla är olika och behöver olika upplägg 

 
Inte så mycket med folk som är skadade. Det har jag inte ens reflekterat över om man 

ens gör. Det har de inte i mitt förbund. 

 
Allvarligt talat så kan jag inte säga att man fått så mycket stöd av förbundet däremot kan 

man ha fått pepp från tränare och så från förbundet. Men det har inte funnits någon 

riktig plan[…] alls. 

 
Samtliga respondenterna har svarade att de inte upplevt att det funnits någon medveten 

arbetsplan eller tänk kring hur man arbetar psykologiskt med idrottsskador inom deras 

förbund. Respondenterna upplevelser var att det i vissa fall förekommit pepp från förbund och 

tränare men utöver det är den mentala träningen och psykologiska planeringen obefintlig. Inte 

heller har det i enskilt fall upplevts att det funnits något stöd mentalt från förbundet i 

skadesituationen. 
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Intervjuerna avrundades med att fråga respondenterna om vad de själva upplevt varit viktigt 

under skadetiden för att de skulle orka och vilja rehabilitera sig. Vi frågade även om de 

saknat något under tiden som skadade som hade kunnat hjälpa dem i rehabiliteringen. 

Respondenterna fick tala fritt och dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga respondenter 

delade med sig av sina erfarenheter: 

 
Det jag kan ha saknat är att få bo i nära anslutning till rehabiliteringen. Jag tycker man 

bör få prata med en sjukgymnast tidigt eller att någon tagit kontakt med en tidigare så 

att man få tala ut hur man mår för det är inte bara knäet som har mått dåligt utan det 

är hela kroppen som påverkas av en skada. Jag önskar jag gjort det tidigare. 

Jag tror att grunden måste ligga i ens egen motivation och andras påverkan fungerar 

inte. Sen att det sitter människor som styr och organiserar i förbund/ organisationer 

som har hand om idrottare och vet ur en psykologisk synpunkt hur man bör agera och 

stötta skadade. 

 
Mental träning är för mig helt stor favoriserat och det har ju jag upptäckt själv och 

fightats för att få själv. Jag kan tycka att det inom många stora organisationer och 

förbund utan att nämna namn […]finns en väldigt skeptisk inställning till just mental 

träning i Sverige. Det har jag även hört bland andra idrottande kompisar som jag har 

träffat, och det tycker jag är konstigt för vi är ändå ett så litet land och så framåt och 

så framgångsrika i idrott att man inte gör mer med just den psykologiska aspekten. 

Träna fysiskt det kan alla göra och kommer man upp till samma nivå fysiskt då är det 

bara huvudet som gör att det skiljer. 

 
Vid skador […] kan jag tycka att de bör pusha på mer på såna saker inom vissa 

förbund, vissa organisationer där man får söka olika typer av stöd så är det lätt att söka 

stöd till att få fysisk träning, det är inga problem men att söka stöd för att få hjälp i form 

av psykologisk träning i form av mental coach så måste man gått igenom något trauma 

och då får man ett upplägg på 5-10 gånger och sen är det slut. Där kan jag tycka att det 

borde jobbas mer hand i hand och att det bör vara en självklarhet med den mentala 

biten. 
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[---] Det är viktigt att ha stöd av familj och vänner när man skadar sig utan det så tror 

jag det kan vara tufft att kämpa på utan att någon stöder en. Att ens identitet är kopplad 

till idrotten det är jag absolut övertygad om. Det har jag hört massor av idrottare haft 

problem med när dem slutar eller skadar och det tror jag många idrotter får arbeta hårt 

med. 

 
En sammanfattning av vad en av respondenterna nämnde var att det kändes viktigt att man 

fick kontakt med sjukgymnast tidigt och tala ut om hur man mår i ett tidigt skede eftersom 

hela kroppen skadas vid en idrottsskada. Respondenten anser att grunden för att rehabilitera 

sig ligger i ens egen motivation. En annan respondent delade med sig att mental träning var 

någon som denne upplever positivt men denne har upplevelsen att det finns en skeptisk 

inställning till mental träning inom idrotten i Sverige. Tredje respondentens erfarenhet var att 

det är lätt att få medel för att ansöka om fysisk träning medan det är betydligt svårare att få 

medel för att ansöka om mentalträning, vilket respondenten ansåg borde gå hand i hand. 

Sista respondenten hade erfarenheten att det är viktigt att få stöd från familj och vänner när 

man skadar sig eftersom det är svårt att kämpa annars. Denne var övertygad om att det finns 

en koppling mellan självkänslan och identiteten samt idrottsutövandet. 
 
 
 
3.4 Sammanfattning av resultat 
 
Först undersöktes det hur motivationen såg ut i idrotten. Respondenterna berättade om hur de 

började med sin idrott, varför de började, och vilka känslor de förknippade med idrottandet. 

Samtliga respondenter associerade sitt idrottsutövande med positiva känslor och 

respondenter förknippade påbörjad och fortsatt utövande av idrotten med en inre motivation. 

 
Sedan undersöktes hur motivationen såg ut under skadetiden och rehabiliteringen och vad 

som motiverade dem att komma tillbaka till idrotten. Motivationen att komma tillbaka 

påverkades till stor del av yttre faktorer. Exempel på faktorer som påverkat respondenterna att 

komma tillbaka var viljan att komma tillbaka till ordinarie träning och tävling, gemenskapen i 

träningssammanhanget, samt att behålla sin sociala status och bevisa för andra vad man kan. 

Respondenterna svarade att en faktor som var viktig för motivationen i deras rehabilitering 

var stödet från deras omgivning. Detta stöd kom från olika håll exempelvis släkt, vänner, 

professionella sjukgymnaster, tränarna, och klubbkamrater. När vi frågade respondenterna om 
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de har upplevt att de tappat motivationen var det en som svarade ja. Personen kände 

amotivation i form av att mål och förväntningar i rehabiliteringen inte nåddes. Respondenten 

upplevde även amotivation vid påbörjade studier på en idrottsskola där ingen förstod sig på 

skadesituationen vilket bidrog till att denne förlorade sin motivation. 

 
Vidare undersöktes hur respondenterna upplevde tiden som skadade. Respondenterna delade 

med sig om känslorna som uppstod vid skadetillfället samt vilka känslor som var jobbigast 

under skadetiden och rehabiliteringen. En respondent nämnde känslan av att hela jorden 

rasade samman i samband med skadetillfället eftersom idrotten hade varit det som personen 

anpassat sitt liv efter, vilket visar på att det var massor av känslor inblandade vid skadan. 

Sammanfattningsvis av vad respondenterna upplevde som jobbigt var känslan av att vara 

bortglömd, att tiden man lägger ner på rehabiliteringen inte alltid visar sig på resultatet och att 

skadan begränsar en från att fungera funktionellt i vardagslivet. Även känslan av att utebli 

från ordinarie träning och tävling hade varit väldigt jobbigt. 

 
Därefter togs det upp om respondenterna upplevt erfarenheten från en tidigare skada som 

positiv eller negativ vid en senare skada. Två nämnde att de upplevt erfarenheten från en 

tidigare skada positivt varav en av dem även nämnde att det kunde påverka negativt. 

 
Respondenterna fick även dela med sig av hur viktigt stödet från deras omgivning varit för 

deras rehabilitering. Där delgav respondenterna att det kändes positivt att få tala med någon 

utanför idrotten särskilt familjen men även med kunniga inom områden som förstår sig på en 

skadesituation, exempelvis sjukgymnaster. Respondenterna ansåg att stödet varit extra viktigt 

när skadan precis hade skett. 

 
Respondenterna har även upplevt hur omgivningen har påverkat dem negativt. Flera 

respondenter nämnde att känslan att bli bortglömd haft stor negativ påverkan. En uppfattade 

att känslan av att bli bortglömd av tränare som tidigare hade lovat finnas där var extra jobbigt, 

det hela uppfattas som ett svek. 

 
Endast en hade arbetat psykologiskt med skadan och ansåg det positivt. Senare undersöktes 

det om respondenternas idrottsförbund arbetar medvetet med det mentala i 
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skadesammanhang. Samtliga respondenter uppger att det inte förekom någon medveten 

mental rehabilitering. 

 
Till sist fick respondenterna ordet fritt att dela med sig av vad de ansåg själva saknats under 

deras tid som skadade samt övriga tankar. Respondenterna uttryckte att de tyckte det är viktig 

att i ett tidigt skede av skadan komma i kontakt med en sjukgymnast och få möjligheten att 

tala ut om skadan. En annan upplever att mental träning är väldigt vikigt, men att man i 

Sverige är väldigt skeptiskt inställd till det. En respondent upplever att det är relativt lätt att få 

medel från förbund för fysiskt stöd medan det är betydligt svårare för mental träning. 

Respondenten ansåg att det bör gå hand i hand fysiskt träning och mental träning. Sista 

respondenten nämnde att stöd från familj och vänner är viktigt för att man ska orka kämpa 

samt att ens identitet är starkt kopplad till den idrott man utövar. 
 
 
 
4. Diskussion 
 
Studien undersökte vad som motiverade respondenterna i deras utövande av deras idrott. När 

respondenternas svar ställdes mot Vallerands motivations teori (2001) tolkades svaren som 

inre motivation eftersom de själva hade valt att utöva idrotten och samtidigt associerar 

idrottsutövandet med positiva känslor. De motivationstyper som identifierades var intrinsic 

motivation to know, intrinsic motivation to experience stimulation, samt intrinsic motivation 

towards accomplishments. Vid analysen av resultatet om hur motivationen såg ut vid tillfället 

då idrottarna var skadade och hur deras inställning till rehabilitering såg ut, var det mestadels 

yttre faktorer som motiverar dem. De motivationstyper som identifierades var identified 

regulation, introjected regulation, samt external regulation. Något som uppmärksammades 

var att idrottarna verkar ha en inre motivation till utövandet av idrotten men en yttre 

motivation till rehabiliteringen. Kopplar man detta till Vallerands motivations nivåer så är 

utövandet av idrotten och rehabiliteringen på två olika kontextuella nivåer vilket bidrar till att 

motivationen 
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för utövandet av idrotten och rehabiliteringen blir till en viss del oberoende av varandra. 

Detta är en intressant iakttagelse som skulle kunna vara till nytta för tränare och coacher att 

ha förståelse om, eftersom detta skulle kunna påverka hur man hanterar sina adepter på bästa 

sätt. Trots detta, så har studien gjord av Levy m.fl. (2009) visat att en hög motivation överlag 

oavsett om det är inre eller yttre är en viktig faktor för att man ska ta rehabiliteringen seriöst. 

Av alla respondenter var det endast en som svarade att denne hade upplevt amotivation. De 

faktorer som bidragit till amotivationen var att förväntningarna av rehabiliteringen inte 

uppfylldes samt känslan att omgivningen inte stöttade och engagerade sig i respondentens 

skadesituation. Respondenten berättade att denne började på en skola med idrottsinriktning 

och förväntades att prestera topp resultat från början trots att denne var skadad. Respondenten 

kände att lärare och tränare inte la ner tid för att denne skulle utvecklas vilket respondenten 

kände behövdes. Om detta fall kopplas till det resonemang vi diskuterade ovan angående inre 

och yttre motivation i kontext till idrottsutövandet samt rehabiliteringen stärks resonemanget 

ytterligare. Om respondenten enbart vore inre motiverad i sitt idrottsutövande och 

motivationen för rehabiliteringen inte vore yttre påverkningsbar skulle yttre påverkan inte 

kunna bidra till amotivation. Men eftersom respondenten drevs av yttre motivation under 

skadetiden så bidrog yttre påverkan från omgivningen till allvarliga konsekvenser för 

respondenten i form av amotivation, vilket visar på att omgivningen och yttre faktorer har en 

stark påverkan till motivationen. Denna vetskap bör tränare ha i åtanke när de vägleder en 

adept som är skadad och genomgår rehabilitering. En relation mellan tränare och adept som 

har fungerat när adepten var frisk och inre motiverad i sin idrott kanske inte fungerar lika väl 

när adepten är skadad och styrs av yttre faktorer. Trots att tränaren inte ändrat sitt 

träningsupplägg så kan adepten uppfatta situationen som att denne blivit bortglömd eftersom 

stödet och positiv feedback har blivit mycket mer viktig, vilket studien gjord av Green och 

Weinberg (2001) visar på. 

 
Samtliga respondenter har nämnt att stödet har varit en förutsättning för att de ska vara 

motiverade till rehabiliteringen. Detta är något som har nämnts vid flertals tillfällen i 

intervjuerna. Stödet från omgivning exempel, familj, vänner, tränare, klubbkamrater, 

sjukgymnaster har varit något som har upplevts viktigt av respondenterna. Vidare har det 

nämnts att det har funnits ett behov av att få tala ut om hur man mår på insidan till någon som 

inte är kopplad till idrotten. För vissa var det sjukgymnasten, men till största delen var det 

familjen. Detta motiverades med att respondenterna upplevde det behövligt att få känna sig 
 

33 



uppskattade för dem de är oavsett idrottsliga prestationer vilket kan vara tänkvärt och 

ha betydelse när idrottare isoleras i en uteslutande idrottsmiljö exempelvis 

idrottshögskola bortifrån familj. 

 
Majoriteten av respondenterna hade vid något tillfälle under skadetiden känt att det varit 

känslomässigt jobbigt att vara skadad. Det var en stor del av idrottarnas vardagsliv att idrotta 

och att skada sig kan påverka känslan för vem man är som människa båda i och utanför 

idrotten. En av respondenterna upplevde skadetiden som fruktansvärd jobbigt känslomässigt 

och tidigare studier har påvisat att känslor av förlust, frustration, ilska, och nedsatt 

självförtroende förekommer i samband med skada (Tracey 2003, s. 279 – 293). Respondenten 

upplevde att hela jorden rasade samman i samband med skadetillfället. Respondenten delade 

med sig att denne anpassat hela livet kring idrotten och beskriver det som det blivit en del av 

dess identitet. Av vad tidigare studier har visat och vad respondenterna delat med sig av är vi 

övertygade om att en skada hos en idrottare är väldigt komplex och påverkar dem 

känslomässigt starkt. Att vara skadad för en idrottare kan påverka känslan av dennes identitet, 

vilket är något vi anser en tränare bör kunna förutse och hantera för att kunna stödja idrottaren 

och leda denne genom övergången från skada till rehabilitering så optimalt som möjligt. 

 
I samma studie som nämndes ovan skriven av Tracey (2003) undersöktes den känslomässiga 

responsen i samband med skada och rehabilitering. Deltagarna i studien nämnde att de 

upplevde skadetiden lärorik där de fick lära känna sig själva bättre, fick bättre förståelse om 

de känslor som uppstod vid idrottsskada. Detta överensstämmer med vad två av denna 

studies respondenter upplevde. Resultatet har visat på att de fann positiva lärdomar av att 

tidigare upplevt en idrottsskada. Med detta i åtanke tror vi att användandet av en dagbok 

under skadetiden kan vara till hjälp för idrottare som vid senare skada kan dra nytta av 

tidigare erfarenheter, vilket i sin tur skulle kunna gynna rehabiliteringsprocessen. 

 
Stödet är en viktig faktor för att skadade idrottare ska klara att hantera situationen som skadad 

vilket studien skriven av Green och Weinberg (2001) samt andra tidigare studier visat på. I 

Resultatet har vi sett att det ofta var i stödet det brast och idrottarna upplevde situationen 

jobbig och kände sig bortglömda. Ser man till vad coacherna i Podlog och Eklunds (2007) 

studie svarat på gällande hur de kan hjälpa idrottarna att komma tillbaka till idrotten, föreslår 

vi att man möjligen kan motverka känslan av bortglömdhet som tränare 
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genom att till exempel ta sig tiden att vara med och instruera på ett rehabiliteringspass, 

eftersom den skadade inte kan vara med på ordinarie träning så kan tränaren på detta sätt ge 

positiv feedback och stöd som idrottaren vanligtvis får vid den ordinarie träningen. På så sätt 

kan idrottaren känna att denne inte blivit bortglömd utan får känna sig uppmärksammad och 

stöttad. Sammanställer man vad samtliga respondenter har upplevt som jobbigt exempelvis: 

att vara bortglömd, inte leva upp till förväntningarna, rörelse hindrad, och borta från ordinarie 

träning kan man föra resonemanget att respondenterna behöver någon som uppskattar dem för 

vad de kan göra och inte se till vad de inte kan göra. Vi anser därför att man bör fokusera på 

process orienterade mål snarare än prestationsmål. Detta resonemang stämmer överens med 

vad elit coacherna i Podlog och Eklunds (2007) studie kom fram till. 

 
Vid två av respondenters svar har vi kunnat se att de som har arbetat psykologiskt med skadan 

har ansett det varit positivt. Trots detta så upplevde de att det inte bedrivs någon typ av mental 

träning eller träning i psykologisk hantering inom deras respektive förbund. Respondenterna 

visade på intresse av att mental träning borde vara tillgänglig i samma utsträckning som 

fysisk träning. Det nämndes att det mentala är det som skiljer individers prestationer. Trots 

detta anser en av respondenterna att man i Sverige ser på mental träning med en skeptisk syn. 

Även om detta är bara vad ett fåtal idrottare har delat med sig av och svaren inte kan 

generaliseras tycker vi denna situation är intressant och att detta visar på att det finns ett 

intresse och behov för denna typ av kunskap som omfattar mental träning. 
 
 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Valet av metod har varit passande och relevant för studiens syfte eftersom syftet var att 

undersöka hur individer upplever tiden som skadade. Något att ta lärdom av är svårigheten att 

konstruera en intervjumall och att sedan genomföra intervjun efter mallen, eftersom svaren 

från respondenterna är individuella. I efterhand hade det varit lättare att använda oss av en 

mer strukturerad intervjumall eftersom resultatet då blivit lättare att bearbeta. Men trots detta 

upplevs resultatet tillfredställande samt de svar vi fått och vi använde oss av en 

semistrukturerad intervju mall just med syftet att kunna nå djupare mer svar än om vi valt en 

fullt strukturerad intervjumall. 
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Eftersom svaren kunde skilja sig åt upplevdes det vid vissa tillfällen utmanande att tolka 

och analysera respondenternas svar. Vid vissa situationer kunde svaren från respondenterna 

tolkas som något djupare än vad svaret visade på. I tolkningen av resultatet har det varit 

svårt att avgöra om svaren visade på en inre eller yttre motivation med bara den teoretiska 

utgångspunkt vi använde oss av, kanske skulle det behövts en ytterligare teori för att täcka 

dessa områden. I efterhand hade det varit intressant att haft fler intervjupersoner med 

varierad idrottsbakgrund för att kunna se om idrotten hade betydelse för resultatet. 
 
 
 
4.2 Slutsats 
 
Denna studie visar på att idrottsskador kan vara känslomässigt komplexa och av det vi sett 

från resultatet finns det ett samband mellan yttre motivation och behovet av stöd. Desto mer 

yttre motiverad en idrottare är ju mer stöd och uppmärksamhet krävs för att hålla 

motivationen hög och idrottaren inte ska känna sig förbisedd. Studien visar på att 

omgivningen har en stor påverkan på skadade idrottares motivation både positivt och negativt. 

Det visade sig även att på den kontextuella nivån, så var idrotten respondenterna utövade och 

rehabiliteringen de tränade två olika kontexter och var inte direkt kopplade till varandra, 

vilket svarade vår hypotes som visades sig vara korrekt genom det faktum att alla 

respondenter motiverades av inre faktorer vid sitt idrottsutövande men i kontexten 

rehabilitering motiverades de av yttre faktorer. Detta är något vi tror kan vara väldigt bra att 

ha kunskap och förståelse om när man ska hantera skadade idrottare. Vi antog även att stödet 

skulle vara viktig för motiveringen vid skada och rehabilitering vilket det visade sig vara. 

Resultatet visar att det inte förekommer någon medveten mental träning i träningsplaneringen 

vid skadesituationer från respondenternas förbund. Undersökningen visar på en efterfrågan av 

att kunna ha möjlighet att även arbeta psykologiskt med skada för att uppnå bästa resultat i 

rehabiliteringsprocessen och för lyckad återgång till idrotten. 
 
Slutsatsen är att idrottares motivation under rehabilitering inte alltid är lika stark som när de 

utövar sin idrott och kan på så sätt lätt påverkas av yttre faktorer. Det skulle därför vara av 

nytta för tränare och ledare att ha förståelse och kunskap om den mentala hälsans inverkan för 

att komma tillbaks efter en skada samt vikten av deras relation till idrottarna. 
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4.3 Förslag på fortsatt Forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att göra en liknande studie på ett större antal idrottare 

för att kunna generalisera resultatet. En annan intressant vinkling på en fortsatt studie skulle 

kunna vara att se om motivationen skiljer sig mellan kön och i så fall varför. Vi tycker även 

det skulle vara intressant att undersöka hur skadade idrottare djupgående upplever att mental 

träning påverkar idrottarnas egen hantering av rehabilitering och skada. Vidare förslag på 

fortsatt forskning kan vara att undersöka behovet av mental träning bland utövare inom olika 

förbund samt varje förbunds landslag i Sverige samt kartlägga vilka möjligheter det ges till 

mental träning via idrottsförbunden. Intressant vore även att undersöka vilken bild förbunden 

själva har vad gäller mental träning inom existerande verksamhet och om det finns intresse 

att satsa på detta. 
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Bilaga 1 
 
Litteratursökning 
 
 
 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur idrottare upplever 
 
sin tid som skadade och vad som motiverar dem att rehabilitera och sedan fortsätta satsa efter 

skadan. Vår hypotes var att de utövare som rehabiliterar sig och sedan fortsätter att satsa 

drivs av en inre motivation men kräver även yttre stöd/yttre motivation från tränare 

eventuella lagkamrater och annan social omgivning. 

 
• Hur ser motivationen ut hos skadade idrottare?  

 
• Hur upplever idrottare tiden som skadad?  

 
 
Vilka sökord har du använt?  
Injury, sports injury, rehabilitation, emotional intervention, emotional response, motivation, 
amotivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, recovery, psychological responses, 
social motivation 
 
 
Varför/Vart har du sökt?  
Vi har valt att söka på dessa ämnesord då de är aktuella för studier som vi funnit relevanta för 
uppsatsen, Vi har sökt på databaserna Pubmed, Sportdiscus och Google scholar 
 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat  
Sport discus: Practical guidelines and Athletes and injury 1 Träffar/ 1 Relevant  
Sport discus: Psychological and sport injury and Sociological 4 Träffar/1Relevant 
Sportdiscus: Sport injury and recovery and social support 7 Träffar/1 Relevant 
Sportdiscus: Athletic identity and sport injury 2 Träffar/ 1 Relevant  
Sportdiscus: Emotional Response and injury and rehabilitation 29 Träffar/5 Relevanta 
Pubmed:stress and injury and osychological rehabilitation 14 Träffar/1 Relevant Google 
Scholar: Mental Imagery and injury and athlete 10000 Träffar/2Relevanta Google 
Scholar: Psychosocial antecedents and sport injury 12000 Träffar/1Relevant 
 
 
 
 
Kommentarer  
Vi har sökt på ord som vi funnit relevanta för uppsatsen. Vi känner att vi med sökningarna 
funnit relevanta studier för uppsatsen. 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 20010-10-11 
 
 
Följebrev 
 
 
Hej! 
 
Våra namn är Fredrik Strömberg och Daniel Caro och vi är tränarstudenter vid Gymnastik-

och Idrottshögskolan. Vi skriver nu vårt examensarbete om motivation och har valt att titta på 

hur du som idrottare motiveras till att rehabilitera din idrottsskada. Det här brevet skickar vi 

till dig för att förtydliga några etiska aspekter som tillkommer den här typen av undersökning. 

 
Undersökningen syfte är att genomföra en intervju för att se hur du uppfattar din tid som 

skadad och vad som driver dig i din rehabilitering. 

 
Under intervjun kommer vi att använda oss av en digital diktafon. Endast vi kommer att ha 

tillgång till intervjusvaren och när dessa är transkriberade kommer de att raderas från 

diktafonen. 

 
Det färdiga examensarbetet kommer att vara offentligt men resultatet av intervjun kommer att 

redovisas på ett sätt att det inte ska vara möjligt att koppla till vare sig dig eller din sport 

eftersom dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
Detta är frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta och dra dig ur intervjun. 
 
 
Har du frågor eller andra synpunkter går det bra att kontakta oss via email eller mobil. 
 
 
Fredrik Strömberg: fredrik_stromberg@hotmail.com 
 
Mobil: 073 XX XX XXX 
 
 
Daniel Caro: d.caro@bredband.net 
Mobil: 070 XX XX XXX 
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Bilaga 3 
 
Intervju mall 
 
 
Tema 1 – Intro Vem är personen? 
 

• Kan du kortfattat berätta om dig själv?  
 
 
 
 
Tema 2 – Idrotten 
 

• Vad fick dig att börja med din idrott?   
• Hur ser din träningssituation ut?   
• Hur ofta tränar du, Vad för sorts träning?   
• Tävlar du? Hur ofta tävlar du?   
• Varför tränar du din idrott?  

 
Tema 3 – Skadan 
 

• Vad har du för typ av skada just nu?   
• Har du haft tidigare liknande skador?   
• Hur upplever du tiden som skadad?   
• Hur länge har du arbetat med rehabilitering?  

 
 
 
Tema 4 – Motivation 
 

• Vad motiverar dig att rehabilitera dig?   
• Hur påverkas motivationen av din omgivning?   
• Hur viktigt är det sociala stödet i din rehabilitering?   
• Känner du att du får tillräckligt med stöd?   
• Har du någon gång känt dig illa till mods och funderat på att ge upp rehabiliteringen   
• Vad fick dig att fortsätta?   
• Arbetar du psykologiskt med skadan?  

 
Tema 5 – Avslut 
 

• Hur arbetar man med rehabilitering i din förening?   
• Finns det en medveten plan att bearbeta idrottsskador psykologiskt inom din idrott?  
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