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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare 

i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga 

elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin 

sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren 

under sin skadeperiod?  

 

Metod 

Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. Samtliga 

befann sig i en elitförberedande miljö, bland annat NIU. Sporterna som deltagarna utförde var 

fotboll och alpint och hade en skada som genererade i frånvaro från spel och träning i minst 6 

veckors tid. I intervjun togs det reda på hur de unga idrottarna upplevde sin 

rehabiliteringsperiod ur ett psykologiskt perspektiv. Intervjuguiden var semistrukturerad och 

resultatet analyserades genom en deduktiv innehållsanalys utefter ”Intergrated model of 

psychological response to sport injury” (Wiese-Bjornstal et al. 1998), med fokus på att ta 

reda på hur deltagarna reagerar på sin skadesituation. 

 

Resultat 

Deltagarnas berättelser kategoriserades in i tre teman; Emotionell reaktion, Kognitiv respons 

och Beteendemässig reaktion. I intervjuerna framkom kategorier så som sorg, anspänning, 

ilska och depression, frustration och leda, målanpassning, känsla av förlust eller lättnad, 

användning av socialt stöd, riskbeteende med mera. Copingstrategier i form av andra 

träningsformer, tankesätt och acceptans av situation framkom som ett sätt att lugna ned sig 

bland deltagarna.  

 

Konklusion 

De unga idrottarna reagerade väldigt starkt i början av sin skadeperiod och upplevde känslor 

som ilska, förvirring, sorg, känsla av utanförskap och ensamhet, samt ångesttankar och 

identitetskris. Deras reaktion berodde mycket på personliga faktorer och faktorer i individens 

omgivning. Acceptans av skada underlättade idrottarnas situation och var beroende av 

deltagarens copingstrategier och sociala stöd. 
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1. Inledning 

Som elitsatsande junior kan framtiden vara väldigt oviss; konkurrensen är hög bland 

idrottarna, där prestation kan avgöra en individs fortsatta karriär inom idrotten. En skada 

påverkar därför inte idrottaren endast fysiskt utan också psykiskt då det finns stressfaktorer; 

som att återgå till sin ursprungliga form så snabbt som möjligt, att hamna utanför truppen eller 

rent utav tappa sin identitet som idrottare. (Wiese-Bjornstal 2010 s. 104 f.; Podlog & Eklund 

2009, s. 543) 

2. Bakgrund 

2.1 RIG och NIU 

Riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är utbildningar 

för elitidrottande ungdomar på gymnasiet, där eleverna läser specialidrott utöver de vanliga 

teoretiska ämnena. Skillnaden mellan de olika idrottsutbildningarna är att RIG är 

riksrekryterande, det vill säga att elever från hela landet har rätt att få förstahandsmottagning 

till utbildningen om deras idrott ingår som RIG. NIU har ett lokalt och regionalt område för 

antagning vilket gör att elever som inte bor i den aktuella orten hamnar i andra hand efter de 

lokala eleverna. “Varje elitidrottare ska ges möjligheter och inspireras att göra en fullgod 

satsning mot nationell och internationell elit. Lika viktigt är att det skapas goda 

förutsättningar att kunna kombinera denna satsning med att kunna tillgodogöra sig en 

gymnasieutbildning.” (svenskidrott, 2017-05-16) 

2.2 Förekomst av skador 

Skador är ofta förekommande i idrottsvärlden. Bland collage-idrottare i USA rapporterades i 

15 olika sporter att den nedre extremiteten av kroppen främst är drabbad. Av dessa var anklar 

och främre korsband mest framträdande. Den amerikanska collage-idrottsorganisationen 

National Collegiate Athletic Association (NCAA) visade att en skada uppkom varannan 

spelad match och var femte träning. (Hootman et al. 2007, s. 318 f.) Data samlad i samma 

organisation om främre korsbandsskador mellan åren 1990 –  2002 i sporterna fotboll och 

basket, rapporterades 1268 skador. Av det totala antalet var 682 i basket och 586 i fotboll där 

70 % av alla korsbandsskador uppkom utan någon fysisk kontakt. (Agel et al. 2005, s. 525 ff.) 
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Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010, s 21) mellan åren 2005-

2007 visade att omkring 112 000 personer skadade sig vid sportande per år. Bland dessa 

personer var män överrepresenterade (73000 skador till skillnad från kvinnornas 39000). 

Siffror från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige 2010 (2011-11-18) visade 

104 000 skador vid fysisk aktivitet och idrott, varav två tredjedelar av de skadade individerna 

var män. Bland idrotterna var fotboll och utförsåkning de sporter som generade i flest skador.  

2.3 Psykologisk reaktion på idrottsskador  

Psykosociala variabler spelar en stor roll under en idrottares skadeperiod och vägen tillbaka 

till fullt spel. Inom idrottspsykologin har olika modeller och teorier använts för att kunna 

förklara hur en idrottare reagerar under sin skadeperiod. Två perspektiv är stegmodeller samt 

kognitiva tolkningsmodeller. Stegmodellerna menar att en idrottare genomgår ett tydligt 

mönster i sin psykologiska anpassning till sin situation i samband med skadan. En vanlig 

modell inom detta perspektiv är Kübler-Ross ”sorgmodell” (1975), som initialt beskrev 

reaktionen hos individer med svår/obotlig sjukdom. Forskare inom detta område menar att 

idrottare går igenom olika steg så som; förnekande, ilska, förhandling och depression innan 

situationen accepteras. För att en stegmodell ska stämma innebär det att alla idrottare, i detta 

fallet, ska gå igenom samma steg, samma ordning och inte hoppa över något steg och alla ska 

ta sig till slutfasen samt att ingen kan gå tillbaka till tidigare steg. Forskare menar att denna 

modell inte tar hänsyn till idrottarnas individuella tolkningar av skadan samt vilken grad 

skadan har. (Kübler-Ross 1975, s. 15; Brewer & Redmond 2017, s. 81) 

 

Det andra området inom psykologiska modeller, som förklarar varför idrottare reagerar olika 

på sin skada, är kognitiva tolkningsmodeller. Till skillnad från stegmodeller tar dessa 

modeller hänsyn till individuella skillnader och kognitiva förmågor som faktorer till en 

idrottares svar på sin skadesituation. Baserat på tidigare empiriskt material togs Intergrated 

model of psychological response to sport injury fram (Wiese-Bjornstal et al. 1998) som sedan 

dess har utvecklats i flera omgångar efter lanseringsåret (Brewer & Redmond 2017, s. 82). En 

skadad idrottare påverkas av personliga faktorer så som kön och ålder, skadehistorik, inre 

motivation och coping-färdigheter, samt situationsfaktorer som typ av idrott och tävlingsnivå, 

tid på säsongen, socialt stöd och rehabiliteringsmiljö (Wiese-Bjornstal et al. 1998, s. 50 ff.) 

Samma författare visade i senare forskning att idrottare, framförallt inom högintensiva sporter 
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som kräver explosiv styrka, snabbhet samt psyke och hängivenhet till att uppnå svåra fysiska 

prestationer, omges ständigt av stressfaktorer både socialt och inom sporten (Wiese-Bjornstal 

2010, s. 108). När en skada inträffar blir det en extra stressor som idrottaren måste hantera. 

Beroende på vilka kognitiva funktioner och copingstrategier idrottaren har, kommer denna 

stressen att hanteras olika. För de individer som upplever idrottsskada som psykologisk 

belastande, kan det leda till att rehabiliteringsperioden förlängs eller att idrottaren aldrig 

återvänder till sin idrott (Johnson 1997, s. 256).  

 

Det har visat sig att individer som har visat starka reaktioner vid skadetillfälle har resulterat 

bland annat förlängd rehabiliteringstid och hypoteser om att en individs reaktion i samband 

med en idrottsskada kan förutse hur rehabiliteringen urartar innan rehabiliteringsperioden har 

börjat (Johnson 1997, s. 269). Av 77 deltagande i Johnsons studie var det sju personer som 

aldrig återvände till idrotten och fem som fick sin rehabiliteringsperiod förlängd. Faktorer 

som ålder, kön, stress- och ångestfyllda erfarenheter till skada samt minskad social kontakt 

med lagkamrater var mest framträdande hos idrottarna som inte återvände. 

2.4 Idrottslig identitet 

Då unga elitsatsande idrottare ägnar större delen av sin tid till en idrott kan det leda till att 

deras idrottande blir deras identitet. En stark idrottslig identifikation och en händelse som 

påverkar individen negativt, i detta fall en långtidsskada, kan leda till en depressiv reaktion. 

Den idrottsliga associationen brukar korrelera med en idrottares fysiska kapacitet och kan 

därför sänkas efter exempelvis en operation. Studier har visat att en hög idrottsidentitet 

kombinerat med få positiva stressorer, aktiviteter eller liknande som stimulerar idrottaren, har 

ett samband med tidiga depressiva symptom efter vetskap om skadans grad. (Brewer 1993, 

360 ff.; Manuel et al. 2002, s. 393; Brewer et al. 2009, s. 4). Beroende på hur en idrottare ser 

sig själv samt hur stark den idrottsliga identiteten är, avgörs också individens kognitiva 

reaktion på sin skadesituation (Wiese-Bjornstal et al. 1998, s. 52). 

2.5 Förväntningar efter skadeuppehåll 

Tiden efter rehabiliteringen, i övergångsfasen från att vara skadad till att gå till fullt spel, kan 

också ses som en stressfaktor för idrottaren. Podlog och Eklund (2009) intervjuade 12 

elitidrottare från Kanada och Australien om vad de ansåg var en bra återkomst till idrotten. 

Deltagarna i studien hade tidigare varit frånvarnade på grund av skada. Majoriteten av 

deltagarna nämnde följande faktorer som framgångsrika för en bra återkomst till idrotten; att 
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återvända till samma prestationsnivå som innan skadan, slippa återfall, skapa realistiska 

förväntningar på sin prestation efter skadan och ha fortsatt förtroende att kunna uppnå 

långsiktiga mål trots skadeuppehåll (s. 538 ff.). Personliga faktorer och situationsfaktorer kan 

också avgöra vad idrottaren anser som en bra återhämtning. Faktorer från omgivningen så 

som förväntningar från tränare, föräldrar, medidrottare kan påverka den skadade idrottarens 

uppfattning. (Wiese-Bjornstal et al. 1998, s 50) 

 

Gällande återvändande till idrott kan en idrottare vara redo att återvända till fullt spel på 

fysisk nivå men sakna psykologiska färdigheter för att ta steget ut på planen. För att bli 

psykiskt redo går idrottaren igenom en psykologisk process innan, under eller efter 

övergången från rehabilitering till comeback. Självförtroende, realistiska mål på sin 

prestation, motivationen att träna upp tidigare kapacitet samt känsla av att personer i 

individens omgivning (ex. tränare och lagkamrater) bryr sig om personen behövs för att 

återanpassningen till idrotten ska vara framgångsrik. (Podlog et al. 2015, s. 5 ff.) 

2.6 Ungdomars syn på återhämtning från en skada 

När det kommer till undersökning av ungdomars syn på skada, upplevelse kring skada och 

återvändande till idrotten är forskningsområdet relativt litet. Forskning menar att ungdomar 

uttrycker stress och oro kring kompetens och social situation, i exempelvis hur väl man 

kommer att prestera efter skadan eller känsla av isolation och utanförskap. (Podlog et al. 

2013, s. 441 ff.). Vidare upplevde ungdomar en inre stress om att återvända till idrotten så bra 

och effektivt som möjligt, vilket gjorde att idrottarna kände press av att vara självgående och 

ta ett stort eget ansvar (Norlin, Tranaeus & Alricsson 2016, s. 183 f.). Stöd från familj och 

föräldrar var en viktig del i de unga idrottarnas återhämtning från sin skada. Trots mycket 

support från sin familj visade Norlin, Tranaeus och Alricsson (2016) att det stora stödet även 

ledde till en yttre press vilket ledde till för tidigt spel, där vissa har manats att spela trots 

smärta (s. 182 ff.). 

 

Kring psykiska reaktioner, som tidigare nämnts, var ålder en stor faktor till hur en idrottare 

reagerar på sin skada, då yngre idrottare inte har utvecklat kognitiva strategier kring 

hanteringen av skadefrånvaro. (Johnson, 1997, s. 265 f.) 
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2.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka unga svenska elitsatsande ungdomars psykiska 

reaktion under sin rehabiliteringsperiod.  

• Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar lång 

frånvaro? 

• Hur upplevde elitsatsande idrottare att skadan har påverkat dem socialt och i 

vardagen?  

• Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? 

3 Metod 

3.1. Metoddesign  

I denna studie användes en kvalitativ undersökningsmetod, då syftet med studien var att 

undersöka hur elitsatsande ungdomar reagerar på att vara frånvarande från sin idrott. Eftersom 

varje individ har olika bakgrund, syn på frånvaro, copingstrategier och upplever sin tillvaro 

olika, passar en kvalitativ ansats bra då dess syfte är att ge mer förståelse över hur personer 

ser på omvärlden och hur de upplever ett fenomen. En kvalitativ metod kan bidra till rik 

information kring hälsa sett från individers egna preferenser, kulturella värderingar och 

hälsosökande beteende. Där får de med egna ord beskriva sina upplevelser och erfarenheter 

kring, i detta fall, att vara skadefrånvarande samt generera i hypoteser för framtida 

kvantitativa studier. (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 104 f.; Bradley, Curry & Devers 2007, s. 

1759)  

3.2. Deltagande 

Urvalet skärmades av till individer i gymnasieålder, det vill säga 16 – 19 år, och som 

elitsatsade på sin idrott. För att delta i studien skulle deltagaren studera på ett 

riksidrottsgymnasium (RIG) eller studera nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på sitt 

gymnasium, då det innebar elitsatsande miljö. Inklusionskriterier gällande skada var; 

idrottaren skulle ha ådragit sig en skada som innebar frånvaro från vanlig träning samt 

tävlande i minst 6 veckor samt haft skadan i minst 4 veckor eller varit friskförklarad i max 6 

månader. 
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I kriteriet elitsatsa och elitsatsande miljö skulle deltagaren träna minst två gånger om dagen 

och befinna sig i ett lag eller tävlingsgrupp som utbildar framtida elitidrottare samt deltar i 

officiella högsta serier och elittävlingar. För att säkerställa elitsatsningen kontaktades 

deltagarna via gymnasier eller snöbollsurval via tränare som har en koppling till föreningar 

vars A-lag spelar i de högsta divisionerna i respektive idrott eller att deltagaren själv är med i 

konkurrenskraftiga tävlingar.  

3.3. Genomförande 

Tre pilotintervjuer gjordes för att kontrollera att frågorna som ställdes gav svar som var 

relevanta till studiens frågeställningar och den teorimodell som användes för intervjuguiden 

och analysen. Två av de som intervjuades i pilotintervjun var anhöriga till författaren där båda 

varit skadade under sin elitsatsande gymnasietid. En av dessa två är inte längre aktiv och för 

gammal för att delta i studien den andra är både aktiv och uppfyllde rätt kriterier för att delta i 

studien. Den tredje personen var aktiv inom elitidrotten, skadad men för gammal för att passa 

in i studien. Intervjun med den tredje piloten var via Skype. 

Samtliga deltagare i pilotintervjuerna exkluderades från studien då det endera var för gamla 

eller varit skadade i för kort period eller på grund av relationen till författaren. 

 

NIU/RIG-ansvarig eller tränare kontaktades via mail eller genom snöbollsurval bland 

kontakter på GIH. De ansvariga fick en förfrågan om de hade en elev, spelare eller utövare 

som uppfyllde de kriterier som beskrivs ovan via ett informationsbrev (Bilaga 3) och om 

dessa personer var intresserade av att delta i studien. Idrottarna valdes sedan ut av respektive 

tränare eller NIU/RIG-ansvarige och projektledaren fick därefter deltagarens 

kontaktuppgifter, varpå de kontaktades för att bestämma tid och plats för en intervju. 

 

Deltagarna intervjuades vid ett tillfälle och fick besvara på öppna frågor i en semistrukturerad 

intervjuguide kring sin idrott och sin skada samt hur de upplever sin rehabilitering. 

Genomförandet av intervjun skedde på den plats som passade deltagaren bäst och tog mellan 

20 minuter och 30 minuter. Platsen som intervjun skedde på var på individens skola eller 

dennes träningsanläggning efter deltagarens egna val. 

Liksom vid pilotintervjuerna fick en intervju ske genom videosamtal via Skype på grund av 

att distansen mellan deltagaren och intervjuaren var får lång för att de skulle kunna träffas.  
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3.4 Intervjuguiden 

Intervjuguiden (bilaga 2) var semistrukturerad baserad på intergrated model of psychological 

response to sport injury (Wiese-Bjornstal et al. 1998) med stöd från andra kvalitativa studier 

(Podlog et al. 2013, s. 440). Intervjuguiden var uppdelad i tre delar; öppningsfrågor, skade-

och rehabiliteringsfrågor samt sociala frågor. De frågor som ställdes var alla utformade för att 

svaren skulle kunna appliceras in i modellen. Eftersom intervjun var semistrukturerad med 

öppna frågor gav det möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och låta deltagaren 

vidareutveckla och berätta mer djupgående hur han eller hon upplevde sin situation i 

vardagen, i laget, skolan eller hemma. Intervjuguiden utvärderades efter avslutade 

pilotintervjuer och reviderades innan den användes på deltagarna i studien.  

 

Intervjuerna spelades in via den ansvariges telefon och transkriberades så tätt inpå intervjun 

som möjligt då intervjun fortfarande var färsk i minnet.  

3.5 Deduktiv Innehållsanalys 

Intervjuerna analyserades genom teoriledd tematisk innehållsanalys (TTI) efter intergrated 

model of psychological response to sport injury (Wiese-Bjornstal et al. 1998). TTI användes 

då intervjuguiden utgick ifrån samma teori och modell och för att applicera idrottarnas 

reaktioner utefter redan bestämda teman och kategorier (Hassmén & Hassmén. 2008, s. 349).  

Efter transkribering lästes texten ett flertal gånger och citat relevanta till studiens syfte skrevs 

ned på post-it-lappar med olika färger, där varje färg representerade varje individ. Citat med 

liknande budskap parades därefter ihop till kondenserade meningar (KM) och fördes in i 

kategorier och teman. 

De teman som ingick kom från intergrated model of psychological response to sport injury 

(1998) och var de psykologiska reaktionerna Emotionellt reaktion, Beteendemässig reaktion 

samt Kognitiv respons. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

I kvalitativa studier benämns validitet som stabilitet eller pålitlighet och reliabilitet som 

tillförlitlighet, pålitlighet eller upprepbarhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124 ff.). 

Stabilitet är i kvalitativ forskning oftast oväsentlig då det undersöks ett specifikt fenomen i en 

specifik grupp eller miljö och inte vad som är överförbart till andra grupper och miljöer.  
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Det som kan diskuteras med stabiliteten i denna studie är om intervjuguiden är överförbar till 

liknande grupper, alltså skadade ungdomar i gymnasieåldern som elitsatsar på sin idrott. 

Tillförlitlighet förklaras att två olika forskare kan ge liknade resultat och bedömning av 

intervju- eller observationsdata samt att studien ska ge samma resultat om en annan forskare 

väljer att göra om studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 ff.). 

 

Tillförlitligheten och stabiliteten testades genom pilotintervjuer, för att se att intervjuguiden 

gav liknande svar och om svaren var relevanta till studiens syfte. En kvalitativ studie tolkas 

efter forskarens egna empiri, för att stödja trovärdigheten har denna studie baserats på tidigare 

forskning som berör samma ämne så som Wiese-Bjornstal med flera (1998) och Podlog och 

Eklund (2009). Inklusionskriterierna för deltagandet var väldigt strikta just för att det ska 

motsvara en specifik målgrupp och för att det lättare kunna upprepas i vidare studier. 

(Granheim & Lundman 2004, ss. 109-110) 

3.7 Etik 

Deltagarna fick vidarebefordrat informationsbrev från respektive tränare eller NIU/RIG-

ansvarig. Där blev de informerade om syftet med studien, kriterier för deltagaren samt hur 

intervjun kommer att vara uppbyggd och om deltagarens rättigheter (bilaga 3). 

Deltagandet i denna studie följde de fyra riktlinjer från Vetenskapsrådet för att skydda de 

individer som intervjuades (Hassmén och Hassmén 2008, s. 390).  

• Deltagandet var helt frivilligt och respondenten fick avbryta intervjun, ifrågasätta en 

ställd fråga eller välja att inte svara på en ställd fråga utan konsekvenser.  

• Respondenten är anonym i detta papper samt presentation.  

• Ljudfilen var konfidentiell och endast intervjuaren och dess handledare fick tillgång 

till filerna.  

• Data som samlades in användes endast till denna studie och ljudfiler samt 

transkribering raderades och makulerades vid godkännande av uppsatsen. 

 

Informationen presenterades återigen innan intervjun påbörjades med betoning på deltagarens 

anonymitet, rätt till att vägra svara på ställda frågor, rätt till att ifrågasätta ställda frågor samt 

rätt till att avbryta intervjun. Efter presentationen gjordes en muntlig överenskommelse.  

Vid icke myndig gjordes en skriftlig eller muntlig överenskommelse med deltagarens 

vårdnadshavare/förmyndare via mail eller via deltagaren själv. 
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Risker som fanns var eventuell läcka av information som skulle kunna förvärra idrottarens 

situation, då frågor berör hur de upplever sig bemötta av bland annat tränare och lagkamrater. 

Nyttan överväger däremot risken eftersom syftet med studien är att identifiera psykologiska 

reaktioner, både positiva och negativa. Det kan på så sätt bana vidare för undersökningar hur 

man kan förminska de negativa svaren och förstärka de positiva, för att förbättra den skadade 

idrottarens situation. 

4. Resultat 

Författaren hittade flera psykologiska reaktioner som passade in i temana Emotionell reaktion, 

Beteendemässig reaktion och Kognitiv respons samt faktorer som kan ha påverkat 

individernas svar på sin skadesituation som presenteras i Påverkande faktorer. 

4.1 Deskriptivt resultat 

Antalet deltagare i denna studie var fyra stycken varav två var flickor och två var pojkar. 

Samtliga pojkar och en av flickorna ägnade sig åt lagsport. Alla deltagare hade ådragit sig en 

skada som innebar frånvaro från tävlande och tränande i minst åtta veckor. Skadorna som 

spelarna hade ådragit sig var varierande; en hade ådragit sig en korsbandsskada, två deltagare 

hade en ljumskskada och en hade lumbala ryggsmärtor. Skadorna uppkom via trauma eller 

överansträngning. Av deltagarna hade en nyligen fått göra comeback från sin skada vid 

intervjun, två var i mitten eller i slutet av sin förutsagda rehabiliteringstid och en inväntade 

magnetröntgen. 

 

Tre deltagare bodde tillsammans med sina familjer och en bodde på annan ort. 

För en av deltagarna var den aktuella skadan den första personen hade ådragit. Samtliga 

lagidrottare hade fått förtroende av respektive tränare, varav två stycken var utsedda till 

lagkapten innan skadan uppkom.  

 

Nedan presenteras kort sammanställd information av deltagarna samt analysen av 

transkriberingen uppdelat i tema, kategorier och kondenserad mening (KM). 
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Tabell 1 – Information om deltagarna. 

Deltagare Ålder Skada/uppkomst Idrott Skadad 

Tidigare 

I Säsong vid 

intervjun 

NN1 18 Korsband/ trauma Lagidrott Nej Nej 

NN2 18 Ljumskada/ överansträngning Lagidrott - Nej 

NN3 17 Lumbala 

ryggsmärtor/överansträngning 

Individuell 

Idrott 

- Ja 

NN4 16 Ljumskskada/ trauma Lagidrott Ja Nej 
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KM   Kategori   Tema 

 

Besvikelse och ledsamhet  Sorg 

 

Ångest och irritation över skadan Anspänning, ilska, 

   depression 

 

Känner sig värdelös och ensam Frustration och leda 

               Emotionell reaktion 

Humörsvängningar och  Inställning och attityd 

skiftande motivation  

   

Orolig för ett liv utan sin idrott Rädsla för det okända 

 

Omvandla frustration till motivation Emotionell coping 

och vänja sig vid sin situation 

 

Tillfälliga mål och fokus på saker   Målanpassning 

hjälper en i sin idrott 

 

Ser sig som idrottare som är Självperception 

glada på plan 

 

Förlust av identitet, relationer och tid, Känsla av förlust 

skönt att få tid till annat som annars eller lättnad  

inte hanns med 

             Kognitiv respons 

 

Skillnad på tankar och föreställningar Föreställningar/  

beroende på erfarenhet av skada Attributioner 

 

Varierande tankebanor, uppskattning Kognitiv coping 

av sin tid som aktiv 
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Observerar andra spelare och Simulering 

ser sig själva spela 

 

Stressa för att återgå till spel Insats och intensitet 

eller väljer att avstå p.g.a. smärta 

 

Tog hjälp av psykolog, familj Användning av 

och/eller familj.  socialt stöd 

            Beteendemässig reaktion   

 

Uppsättning av fasad eller  Riskbeteende 

försämrad kost 

 

Är kvar i sin idrottsliga miljö, Beteendemässig coping 

utövar andra aktiviteter eller  

fokuserar på studier 

 

Figur 1 - Karta över den deduktiva analysen. 
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4.2 Emotionell reaktion 

I sina berättelser beskrev deltagarna vilka känslor de upplever och har upplevt under sin tid 

som skadade. Temat Emotionell reaktion delades upp i de olika kategorierna Sorg, 

Anspänning, ilska och depression, Frustration och leda, Inställning och attityd, Rädsla för det 

okända samt Emotionell coping. 

4.2.1 Sorg 

Majoriteten av deltagarna berättade att de kände besvikelse och ledsamhet av att vara 

frånvarande. En deltagare sa följande,  

”Man är besviken och ledsen, man tänker ju att man kunde ha spelat om det inte vore för 

skadan” 

 och en annan,  

”I början var jag väldigt ledsen hela tiden, för det är väldigt jobbigt att sitta inne hela tiden 

och bara rehaba, rehaba, rehaba. Då var man väldigt less i början.” 

4.2.2 Anspänning, ilska, depression 

Irritation, ångest och stress var en del känslor som deltagarna upplevde i början av sina 

skadeperioder. NN2 sa bland annat följande hur humöret påverkades,  

”… Till en början var jag irriterade, kunde bli irriterad på smågrejer eftersom jag var liksom 

upprörd av själva skadan”  

vid fråga varför svarade deltagaren  

”jag tror liksom att jag var lack1 för jag var skadad och inte kunde spela fotboll”.  

NN1 kände av ångest och depression,  

”Jag stötte på ångest för första gången i mitt liv (…) folk som ’nej jag har inte ork ens att ta 

mig upp ur sängen’, jag har verkligen aldrig förstått det förrän nu när jag rehabiliterade”.  

Känslorna kring depressionen förklarades som,  

”Jag kände mig hjälplös. Det var ingenting som fungerade, det kändes som vad jag än gjorde 

så blev det inte bra och att jag inte räckte till. Det var svårt, allt var svårt”.  

I sin ilska och depression blev det mycket humörsvängningar bland deltagarna,  

”…jag kände väll att humöret, alltså att gå från att vara jätteglad till att bli jätteledsen. Det 

kändes som att det var mycket humörsvängningar.”  

                                                 

1 Ordet Lack i denna mening betyder arg, irriterad, ilsken, sur. (Synonymer) 
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4.2.3. Frustration och leda 

Gällande frustration och leda utryckte deltagarna en jobbig känsla och en form av värdelöshet,  

”Det var väldigt jobbigt att liksom se laget spela och så kan man själv inte spela. Man tänker 

ju att man kan vara där och hjälpa till liksom och ha roligt på plan. Så det var jobbigt att 

liksom se.”.  

En annan deltagare valde att inte titta på lagets matcher,  

” Jag brukar inte kolla på lagets matcher för det blir bara jobbigt då”  

vid fråga om definition av jobbigt svarade personen följande, 

”typ ångesttankar, jag kan inte vara där och prestera och någon kanske tar ens plats, man 

kan inte göra något åt det.”  

Gemensamt för två av deltagarna var att de kände en ensamhet,  

”Jag upplevde ändå att jag var frånvarande, även fast jag inte var ensam så kände jag mig 

ensam.”.  

NN3 förklarade liknande,  

”… man ser alla andra att de har jättekul tillsammans och själv sitter man hemma på gymmet 

bara ensam och liksom gör sina rehab-övningar man gjort verkligen hela, hela vintern. (…) 

de hittar på roliga saker utan mig såhär liksom och bara ’nej jag kan inte vara med på det 

här heller, jag kan inte vara med på det för att det gör ont’ och liksom då blir man bara 

ensam hemma på kvällarna.” 

4.2.4 Inställning och attityd 

Liksom humöret nämnde deltagarna att även inställningen kunde svänga,  

”I perioder kan det kännas jättetråkigt, man tänker såhär att ’varför gör jag det här?’. Man 

tycker bara att det är jättejobbigt och sen så finns det perioder som man tänker ’aa nu ska jag 

ta det här, nu ska jag klara av det här’. (…) Det är perioder som man är motiverad, sen blir 

man mindre motiverad ibland.”  

En annan deltagare gav exempel på hur motivationen kan tryta under rehabiliteringen,  

”Även fast jag bygger på och gör liksom mer och mer, och hårdare och hårdare, så har jag 

ändå gjort den hela vintern. Och det börja bli väldigt segt att åka till gymmet varje dag och 

göra samma övningar nästan hela tiden, så det är väldigt tråkigt och långtråkigt” 

4.2.5 Rädsla för det okända 

Oron att inte få syssla med sin idrott och vad man måste göra istället var något deltagarna 

upplevde i början av sin skadeperiod. NN1 förklarade reaktion direkt vid skadans uppkomst, 
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”Ja asså jag skrek, jag bara skrek. Jag tror inte att det var av smärta utan det var väll av ren 

rädsla att det var sista matchen jag spelade. (…) jag har aldrig varit skadad, jag har aldrig 

fått en motgång överhuvudtaget. Så det kändes bara jobbigt.”.  

NN2 förklarade följande,  

”Jag har liksom alltid spelat fotboll och mycket av mitt liv har cirkulerat kring fotboll så det 

var väldigt jobbigt.”  

4.2.6 Emotionell coping 

Gällande emotionell coping, hur deltagarna hanterade sina känslor, att vara åskådare till lagets 

matcher förklarade en deltagarna,  

”Det är jobbigt men, jag tror ändå att frustrationen… den omvandlas ändå till motivation när 

jag kollar laget när de spelar och så, så tänker man att man ska tillbaka och man blir 

motiverad att komma tillbaks på plan.”.  

Två deltagare nämnde också att acceptans av deras situation har lett till att de har kunnat 

kontrollera sina känslor bättre,  

”jag tycker att jag har lärt mig liksom acceptera skadan och på så sätt har det 

liksom…kunnat varit mer, inte glad men asså, tillfreds med att var skadad liksom”.  

En annan deltagare förklarade liknande,  

”I början var jag väll ganska ledsen och tyckte att det var jobbigt och de, jag tycker 

fortfarande att det är jobbigt men inte på samma sätt.”.  

4.3 Kognitiv respons 

Deltagarna förklarade hur deras tankegångar gick och går under deras skadeperiod. Deras 

berättelser berörde Målanpassning, Självperception, Känsla av förlust eller lättnad, 

Föreställningar/attributioner och Kognitiv coping. 

4.3.1 Målanpassning 

Att anpassa sina mål, sätta upp tillfälliga mål eller tillfälligt sätta mål man hade tidigare åt 

sidan var något deltagarna nämnde,  

” jag har inget mål jag har tänkt ut efter rehabiliteringen. Mitt mål har alltid varit, nu när jag 

är skadad, att komma tillbaks. Vi har satt att april, april ska jag vara tillbaka och spela 

fotboll, så det är mitt mål nu. Sen om jag kommer dit så tror jag att jag kommer sätta upp nya 

mål, men mitt mål nu är att bli skadefri”.  

NN4 konstruerade om sitt mål,  
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”jag vill alltid ta mig tillbaks till fotbollen, så såhär, jag vill göra det så bra som möjligt för 

att komma dit snabbare. Slarvar man med så kommer ju skadan tillbaka och det är ju inte 

bra. (…) Gymmet, det kanske inte är lika roligt som fotboll men det gör mig bättre att vara 

här uppe. Så jag ser det som en chans att böra göra det bättre, kunna bli starkare och så.” 

4.3.2 Självperception 

I sina berättelser förklarade deltagare om hur de såg sig själva; vad för personer de vill vara, 

vilka personer de inte vill vara och vilka personer de associerar sig med.  

NN3 berättade att trots umgänge med vänner från sin hemort upplevdes ändå en känsla av 

ensamhet, 

” (…) på helgerna när alla andra också är borta på tävling, då blir det lite samma sak. Dock 

åker jag hem och är med vänner hemifrån, gamla vänner, men det är ändå väldigt ensamt. 

Det är som man glider ifrån gruppen som man har varit så himla tajt med mer och mer 

eftersom man missar så himla mycket.” 

Samtliga deltagare såg sig som glada personer eller glada när de får syssla med sin idrott, 

”som person, i vanliga fall, är jag rätt glad och positiv, och har mycket energi och kände 

liksom att det var min plikt att vara det i skolan också. Jag kunde inte visa att jag mådde 

dåligt”.  

Gällande glädje när de fick idrotta svarade två deltagare,  

”Jag är ju rätt glad när jag får spela fotboll, då är jag glad” och ”När jag väl spelar fotboll, 

jag tror att det kommer… Aa, det kommer lösa sig bara jag får spela fotboll liksom. Så länge 

jag spelar fotboll så är jag glad”. 

4.3.3 Känsla av förlust eller lättnad 

Deltagarna berättade om att de upplevde känslor av förlust i form av tid, relationer eller sig 

själva. En av deltagarna upplevde en identitetskris,  

” (…) när jag alltid har presenterat mig för någon så säger jag ’Hej, jag heter NN och jag 

spelar fotboll’, och då får folk redan en bild att ’hen är fotbollsspelare, hen är glad, hen är 

positiv’. Medan där och då kunde jag inte göra det, så det var liksom mer ’aa jag heter NN’, 

och då blev det ’aa vem är jag egentligen? Vem är jag, vem vill jag vara?’”.  

 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de förlorade sin relation till sina 

lagkamrater/träningsgrupp eller tränare,  
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”… det var väldigt jobbigt att inte få vara med lagkamrater… att när de går ut på träningar 

så går jag till rehab-kliniken, när de spelar matcher så sitter jag på läktaren. Det var mycket 

sånt som slog in.”.  

En annan berättade liknande om sina lagkamrater, ”Jag missar ju lite av det jag brukade göra 

förut i vardagen. Sen så kanske jag liksom inte träffar lagkamraterna lika mycket och snackar 

lika mycket med dem som jag gjorde förut. Det är ju mer liksom individuellt 

rehabiliteringen.”.  

Vid fråga hur det kändes kring att inte träffa lagkamraterna svarade NN,  

”Asså det är tråkigt, såklart, det är skittråkigt. Sen man är ju bra vän med många i laget och 

det är tråkigt att man inte får vara tillsammans på plan. Alla liksom bortamatcher, det är 

mycket tid som man spenderat tillsammans och det missar man ju när man är skadad så det 

blir ju, aa, det är mycket tid man kör själv i gymmet.” 

 

En deltagare berättade om förlust av vardagsrutiner, 

”Hela vardagen förändras ju. Jag brukade träna varje dag, två pass per dag fotboll och då är 

man ju på fotbollsplan, man är i omklädningsrummet. Nu blev det mer att jag gick ensam till 

sjukgymnasten sen så kom jag och kollade på träningen men det var inte likadant, man blir 

inte insläppt på samma sätt.” 

 Gällande tidsförlust är en av deltagarna osäker på sin fortsatta satsning,  

” om det bli bra kommer jag absolut fortsätta, så länge jag känner att det funkar. Eftersom 

man missar en hel säsong så missar man inte bara i skidåkningen utan i allt annat; all 

fysträning och konditionsträning (…) om man missar ett år tar väldigt lång tid att komma 

igen, som man inte är säker på att man kommer att hinna ta igen på sin gymnasietid heller”. 

Samma deltagare förklarade också att det var skönt på ett sätt att vara borta från idrotten, 

”Det känns självklart väldigt tråkigt (…) samtidigt i vissa tillfällen är ganska skönt, man … 

att man hinner göra annat och man hinner träffa andra kompisar som man inte träffar 

annars, och man hinner med mycket annat som egentligen uppskattar väldigt mycket men inte 

hinner göra annars.”. 

4.3.4 Föreställningar/attributioner 

Se saker framför sig, mardrömmar och förväntningar på hur sin skade- och 

rehabiliteringsperiod kommer att bli uppkom i deltagarnas berättelser. NN1 förklarade 

återupplevelse av skadan,  
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”…alltså fysiskt sätt då har jag bara dragit det en gång men psykiskt sätt så har jag dragit 

det 100 gånger, asså jag har drömt om det så himla många gånger.”  

NN4 förklarade hur erfarenhet från tidigare skada gav en annan syn på nuvarande skada,  

”Jag har varit skadad innan, jag har alltid varit skadad (…) jag vet ju hur man tar skador så 

för mig var det bara såhär; ’aa okej, ställa om. Såhär, nu får jag göra det här bättre, komma 

tillbaks starkare.’.”  

NN1 som inte varit skadad tidigare förklarade sin tid på rehabiliteringen som,  

”från början tänkte jag att det bara var någonting jag kommer att göra, det är inga problem. 

Visst, det kommer att vara jobbigt men man kommer att klara det, man blir… man gör sig 

starkare under rehabiliteringen. Sen… det var mycket jobbigare psykiskt än vad jag hade 

förväntat mig.” 

4.3.5 Kognitiv Coping 

Deltagarna berättade ofta om vilka tankegångar de hade under skadan och eventuella 

strategier de hade för att tackla sin situation bättre. En av deltagarna upplevde mycket 

orostankar och blev lätt tankesspridd,  

”…det känns som inför träningar och matcher, då har man tänkt såhära; ’tänk om det händer 

idag?’. Och dem tankarna tycker jag försvinner mer och mer, jag tänker fortfarande på, det 

gör jag, speciellt om jag har mens eller om jag känner mig tröttare och bara hoppas att 

träningen går bra. (…) min lagkamrat drog korsbandet på sin debut och min andra lagkamrat 

hon har dragit det ex antal gånger så var lite det, att jag var att jag skulle dra det igen.”  

En deltagare förklarade hur personen fick tänka för att inte stressa upp sig,  

”Ändå, om jag ska vara helt ärlig, så tänker man ju så att det är mycket tid som man borde 

vara på plan blivi… man kunde bli bättre. Det stressar en lite men samtidigt när man varit 

borta så länge som varit så har man insett att… den enda vägen jag kan ta liksom nu när jag 

ändå varit borta så länge som jag har varit är att fortsätta ha tålamod annars funkar det 

inte.”.  

Tre deltagare pratade om det viktiga att försöka anpassa sig efter situationen,  

”Jag försöker få att skadan inte påverkar mig (…) jag tycker inte att man ska låta sin… asså, 

låta det ta onödig energi av en. Så jag försöker att inte fokusera på det utan försöka sätta mig 

in i situationen och göra det man måste för att komma tillbaks.”.  

Den andra nämnde,  

”nu är det mest såhär att ’aa, såhär är det nu och det kan vara bra på något annat sätt 

liksom. (…) det är väl mest liksom bara tänka om och såhär; ’okej, nu ska jag göra något 
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annat liksom. Det är bara att man ändrar det som finns, det finns annat att göra också. Det är 

inte bara det (skidåkningen) som finns liksom’.”  

Den tredje pratade om hur man NN fick tänka när folk i sin omgivning ställde frågor om 

skadan,  

”alla lagkamrater till exempel som frågar ’aa, när kommer du tillbaks?’, tränare som säger 

’ja, när kommer du tillbaks?’ såna där grejer, så har jag ju lärt mig att inte sätta press på 

mig själv. Jag får bara säga liksom ’Det får ta den tid det tar, jag själv vet inte när jag 

kommer tillbaks’ så det… så, aa, mindre stress eller aa… förväntningar på mig själv.”. 

Att uppskatta sin tillvaro mer och känna sig lyckligt lottad att få syssla med sin idrott på det 

sättet som icke skadad var något som respondenterna upplevde att de gjorde mer,  

”man har lärt sig liksom eh… uppskatta saker som man inte gjorde förut. Förut kanske jag 

gick till träningen och kanske jag inte tänkte på ’fan vad tur jag har att jag liksom kan köra 

fotboll och gå ut och köra utan att vara skadad’ (…) jag tror att när jag kommer tillbaks att 

jag liksom kommer uppskatta saker mer än vad jag gjorde innan”.  

En annan deltagare sa liknande,  

”jag tror att jag njuter mycket mer när jag tränar (…) jag uppskattar livet mer 

överhuvudtaget mycket mer, skulle jag vilja säga.” 

4.4 Beteendemässig reaktion 

Beteendemässig reaktion förklarar om hur deltagarna betedde sig och beter sig under sin 

skadeperiod. I sina berättelser togs följande kategorier ut: 

Simulering, Insats och intensitet, Användning av socialt stöd, Riskbeteende samt 

Beteendemässig coping. 

4.4.1 Simulering 

Några deltagare förklarade att de brukar se på matcher och tävlingar för att lära sig och ser sig 

själva idrotta, även om de inte deltar,  

”sen så kollar jag väldigt mycket på matcher, på fotboll. (…) jag kollar på lagets matcher… 

ehm ja, mycket på tv och så. (…) Man lär ju sig alltid när man kollar på matcher… och det på 

olika spelare och liksom mycket taktiskt när man kollar på matcher, så det är ju en bra 

aspekt…” 
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4.4.2 Insats och intensitet 

En deltagare berättade om hur mycket personen tränade under sin rehabiliteringsperiod för att 

ta sig tillbaka så snabbt som möjligt,  

”när jag var skadad så tänkte jag; ’aa det kommer ta typ 3 - 4 veckor’ och så stressade jag 

under de här 3,4 veckorna för att jag ville komma tillbaks och sen så kom jag inte tillbaks för 

det hjälpte ju inte…”.  

En annan deltagare berättade om återfall när NN ihop med sin tränare började tränade för hårt 

då rehabiliteringen var klar,  

” jag var skadad i två månader, jag kom tillbaks, de körde för hårt med mig och så var jag 

tvungen att gå upp i gymmet igen”. 

En annan deltagare hade fått godkännande att få utöva sin idrott men har valt att avstå,  

”… ’men du kan ändå träna för det kommer ändå inte göra så mycket’ men jag… då har jag 

tagit det beslutet själv att jag inte kommer göra det för att jag får ont och då kan ändå inte 

prestera”. 

4.4.3 Användning av socialt stöd 

Det sociala spelade en stor roll för deltagarna under deras frånvaroperiod. Samtliga deltagare 

umgicks mycket med sina vänner och pojk-/flickvänner.  

En av deltagarna tog hjälp av en idrottspsykolog,  

”… jag fick hjälp av en idrottspsykolog via skolan (…) då pratade vi om vad det är med 

fotbollen som gör att jag älskar den så mycket. Och då var dels gemenskapen, också saker 

som adrenalin, jag gillar adrenalinet jag får och jag gillar att koppla bort omgivningen.” 

Några deltagare fick hjälp av sin förening,  

”… jag har till exempel jobbat på olika ställen. Jag har jobbat i, min klubb har hjälpt mig, 

jag jobbar ju med ungar på liksom lov och så. (…) situationen jag är i nu så är det mest 

givande annars så skulle jag bara sitta hemma”. 

4.4.4 Riskbeteende 

Deltagarna berättade om beteenden som gjorde deras tillvaron sämre. En berättade om slarv 

med kosten,  

”… jag började äta sämre, jag började skita i sånt fast jag egentligen måste fokusera på det 

ännu mer när man är skadad…”.  

I det som nämndes i avsnittet Självperception angående att inte kunna visa sina klasskompisar, 

”… det tog typ tre månader innan jag faktiskt öppnade mig för någon, jag tycker om känslor 
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typ. (…) vår NIU-ansvariga här, hon var min klassmentor också, hon såg ju på mig att jag inte 

mådde bra men varje gång hon frågade mig så sa jag att jag mådde bra…” 

4.4.5 Beteendemässig coping 

För att fylla tomrummet från sin idrott gjorde deltagarna olika aktiviteter eller alternativ 

träning,  

”… jag försöker att variera min träning och en sak som jag har börjat med istället är 

simningen så jag har börjat simma istället…”.  

 

Deltagaren som var hos idrottspsykolog tog tillsammans fram aktiviteter,  

”… tog vi fram tre saker som jag kunde koppla bort omvärlden liksom. Och då hittade vi 

basket och kunde jag kasta lite. I vanliga fall kunde jag, vi har en skolgård där jag bor, gå 

ner och skjuta när jag är tankesspridd och det kunde jag inte ju inte göra så då kunde jag 

kasta basket istället. Och sen så fick jag adrenalin av att åka moppe, jag gillar fart, så då var 

moppe en grej jag kunde göra.” 

 

NN3 utövade sin idrott på ett mer lekfullt sätt,  

”… jag är hemma så fort jag få chansen och åker vanliga skidor om man säger så, det är lite 

mer puderåkning och sånt för det tar inte lika mycket, det gör fortfarande lite ont men inte 

alls på samma sätt. (…) så jag försöker ändå hålla igång någon slags skidåkning för att inte 

tappa själva skidkänslan.” 

 

Två deltagare nämnde att skadan påverkade deras skolresultat,  

”… jag blev mycket bättre i skolan. Jag var mer fokuserad, fick bättre betyg för då hade jag 

någonting att koncentrera mig på.” ”…jag har haft mycket mer tid till exempel på att plugga 

i skolan och så. Aa, på så sätt har jag ju fått mer… jag har kunnat höja mig i många ämnen. 

Så det… asså inget som jag kunnat gjort innan, så det har varit med plugg och så.” 

 

En deltagare började använda sig av skrift,  

”Jag började skriva mycket. Jag hade svårt att prata om mina känslor om jag inte fått skriva 

ned dem innan. Så det blev en grej, att jag skrev. Jag skrev om dagarna jag drog mitt 

korsband. Jag skrev exakt vad som hände asså, lite som en berättelse. Jag fick för mig att jag 

skulle skriva en bok om det och så började jag läsa (…) jag började skriva och läsa mer den 

tiden som jag egentligen skulle spendera på fotbollsplan”.  
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4.5 Påverkande faktorer 

Två av deltagarna, NN1 och NN4, hade skador som uppkom genom trauma och som hade ett 

bestämt datum när de skulle kunna vara i spelskick. De övriga två hade skador som 

uppkommit smygande av någon form av överbelastning och med en diagnos som inte visade 

exakt när de kunde vara i spelskick igen. De två deltagare som hade en mer oklar diagnos på 

när de skulle kunna återvända hade inget större mål på vad som de ville göra efter skadan 

varav en var osäker på att fortsätta med sin satsning inom idrotten. 

 

Av alla fyra deltagare hade NN4 tidigare erfarenheter av skada som, innan sin nuvarande 

skada, varit borta i sammanlagt 14 månader innan återkomst idrotten igen.  

”jag har alltid varit skadad ofta, så för två år sedan var jag borta ett år (…) Jag fick en 

hjärnskakning, en hjärnskakning direkt när jag kom tillbaks så jag vet ju hur man tar skador. 

Så för mig var det bara såhär: ’Aa, okej. Ställa om.’. Såhär; ’nu får du göra det här bättre, 

komma tillbaks starkare’”.  

NN4 berättade att personen reagerade annorlunda för två år tidigare då erfarenhet av skada 

saknades,  

”första gången jag fick reda på att jag skulle vara skadad ett år ungefär, då var det såhär; 

’wow, det har jag aldrig varit förut’ och det var tufft. (…) jag började äta sämre, jag börjad 

skita i sånt fast egentligen måste jag fokusera på det ännu mer…”. 

NN1 som hade minst erfarenhet av stressorer, 

”…jag har aldrig varit skadad, jag har aldrig fått en motgång överhuvudtaget”. 

NN3 upplevde att det var mindre jobbigt vid intervjun än i början av sin skadeperiod,  

”I början var jag väldigt ledsen hela tiden (…) det var jobbigt att sitta inne hela tiden och 

hålla på bara och rehaba, rehaba. Då var man väldigt less i början när man inte hade… när 

man inte hade vant sig med det här andra tankesättet (…) nu är det mest; ’aa, såhär är det 

nu, och det kan vara bra på något annat sätt liksom’”. 

Deltagarna berättade att tid på säsongen påverkade deras reaktion,  

 ”… vi hade slutspel där på slutet och då blev det stress att jag skulle hinna komma tillbaks, 

hinna till sista, hinna till sista matchen. Så det var mycket att jag ville hinna tillbaks innan 

säsongsslutet så aa. Nu när det är försäsong så är det inga matcher och liksom mer kunnat 

fokusera mer på min skada.”  
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I intervjuerna nämnde samtliga deltagare att deras tränings- och lagkamrater var stöttande och 

inkludernade,  

”det är väl som vanligt, sköna killar (…) asså, som om man skulle spela idag, bara att jag 

inte hänger med dem lika ofta. De är på plan och jag är i gymmet”.  

”jag har väldigt bra lagkamrater, de stöttade mig riktigt bra (…) jag kände att jag inte kom 

utanför på det sättet.”.  

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur unga svenska elitidrottare psykologiskt reagerar 

under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Här kommer de påverkande faktorerna att 

diskuteras hur de påverkar reaktionerna. Detta är för att personliga faktorer och 

situationsfaktorer påverkar utfallet för hur en individ reagerar på sin skadesituation och 

indirekt svarar på studiens frågeställningar (Weise-Bjornstal et al. 1998, s. 49 ff.).  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visade att deltagare reagerar väldigt olika från person till person. Liksom i 

intergrated model of psychological response to sport injury spelar både situationsfaktorer och 

personliga faktorer en stor roll på hur en individ reagerar på sin skada (Wiese-Bjornstal et al. 

1998, s. 49 ff.). 

 

Emotionellt sätt upplevde deltagarna mycket negativa känslor (i.e. sorg, ilska, depression, 

ångest), men kunde efter en längre tids erfarenhet acceptera att skadan fanns och anpassa sig 

efter skadesituationen för att sedan se sitt idrottande på ett annorlunda sätt och vara mer 

tacksamma. I stora drag kan man koppla deltagarnas reaktioner efter Kübler-Ross’ sorgmodell 

(1975) där deltagarna på något sätt går igenom olika steg likt en stegringsmodell, dock har 

stegringen sett olika ut från person till person (s. 15 f.). Liksom det nämnts ovan, påverkade 

personliga faktorer och situationsfaktorer hur individen reagerar på sin skadesituation. 

Samtliga deltagare upplevde någon form av isolation och utanförskap på grund av minskad 

social kontakt med lag- och träningskamrater vilket är i linje med tidigare forskning 

(Johnsson 1997; Podlog et al. 2013). 

Podlog (2015) menade att det finns psykologiska barriärer hos idrottare när det kommer till att 

återvända helt till spel (s. 10 f.). I denna studie var det endast en deltagare som hade återvänt 
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till fullt spel och där kom det fram att personen inte kände sig helt återställd psykiskt förrän 

en tid efter friskförklaring. 

 

Det framgick att deltagarna upplevde en oro att deras position skulle tas över av någon annan 

och längtan av att komma tillbaka och prestera var stor. En stress att återvända till sin idrott så 

snabbt som möjligt fanns hos några deltagare, framförallt under säsong, vilket även kom fram 

i Podlog (2013). 

 

Erfarenhet av stressorer verkade ha en stor vikt i två av deltagarnas berättelser, då det 

påverkade deras reaktion väldigt mycket. NN4 som hade tidigare erfarenhet av skada såg 

väldigt lugnt på sin skada jämtemot NN1 som inte hade någon erfarenhet överhuvudtaget.  

 

Den sistnämnda var den som reagerade starkt precis vid skadetillfället,  

”Ja asså jag skrek, jag bara skrek. Jag tror inte att det var av smärta utan det var väll av ren 

rädsla att det var sista matchen jag spelade…”. 

Johnsson (1997, s. 269) menade att en individs reaktion vid skadetillfället kan förutse hur 

rehabiliteringen urartas. NN1 var den deltagare uttryckligen hade en väldigt stark reaktion vid 

skadetillfället, vilket tillsammans med att beredskapen inte matchade hur psykiskt påfrestande 

rehabiliteringen var kan ha lett till dennes depression och ångest. Vidare forskning inom detta 

område kan bedrivas för att undersöka sambandet mellan reaktion vid skadetillfälle, 

erfarenhet av stressor och psykologisk reaktion under skadeperiod. 

 

Att NN1 genomled sin depression i samband med identitetskris visar sig också i Brewers 

studier (1993; Brewer et al. 2009), där det bland annat visats att en idrottare som opereras för 

främre korsbandsskada tappar sin identitet en period efter att operationen har ägt rum. 

Identifikation och självperception visar hur spelaren ser sig själv och med vilka individen 

associerar sig med. En skada hindrar personen att vara i den miljö de ser sig i, då deras fysiska 

förmåga gör att de inte kan delta i idrotten som de identifierar med (Brewer et al. 2009). Den 

starka idrottsidentiteten hos samtliga deltagare kan vara en viktig anledning till de olika 

responser som uppkom i intervjuerna. 

 

Lagkamrater och träningskompisar verkar spela en stor roll för de unga idrottarna. 
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Samtliga spelare nämnde att vara ensam på gymmet medan lagkamrater/träningsgrupp var på 

planen eller i backen var något som de upplevde och upplever som jobbigt. Det uppkom flera 

olika anledningar till varför det deltagarna upplevde jobbiga känslor kring sina lagkamrater. 

Gemensamt för de tre lagspelarna var att alla var mer eller mindre givna startspelare, varav 

två var lagkapten innan sin skada. NN4 berättade att det var jobbigt att titta på lagets matcher 

och upplevde hjälplöshet och ångesttankar eftersom en medspelares lycka kan vara en annans 

olycka,  

”någon kanske tar ens plats, man kan inte göra något åt det.”.  

Utöver orolighet över eventuellt förlorad plats, finns också en känsla av värdelöshet att inte 

kunna bidra till vilket uppkom i NN2´s intervju,  

”det är väldigt jobbigt att se sitt lag spela och så kan man inte själv spela. Man tänker ju att 

man kan vara där och hjälpa till liksom och ha roligt på plan.” 

Association med lagkamraterna verkar vara en anledning som påverkar en skadad idrottare. 

NN1 kände sig orolig att få återfall i sin skada eftersom fler lagkamrater och spelare runt om 

hade dragit sitt korsband flera gånger. Association med sina lagkamrater kan även ha lett till 

dennes identitetskris, då det gemensamma med lagkamraterna var borta på grund av 

skadefrånvaron. 

  

Alla deltagare fick en mycket lättare vardaglig situation när de började använda sig av 

tankebanor som, ”det finns annat runt omkring” eller ”jag fick lära mig ett liv utan fotboll. 

Brewer med flera (2009, s. 3) visade att en sänkning av idrottsidentifikation fick 

långtidsskadade idrottare att justera sin självbild och på sätt minska skillnaden mellan sin 

självbild och fysisk kapacitet, vilket underlättade deras situation.  

 

Förmågan att kunna hantera sina tankar och känslor visar sig vara viktigt för idrottares 

reaktion (Johnsson 1997, s. 265 ff.). En deltagare fick lära sig ett liv utan fotboll genom hjälp 

av en idrottspsykolog,  

Övriga deltagare tog fram, efter erfarenhet, olika tankesätt och andra aktiviteter som kunde 

göra deras situation mer hanterbar än vad den var från början. 
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5.3 Metoddiskussion 

Deltagarna i denna studie var idrottare i åldrarna 16 – 18 år som alla utövade idrott i en 

elitsatsande miljö. Elitsatsande miljö i denna studie definierades som att de idrottarna skulle 

studera NIU och vara inom föreningar och skolor som utövar elitförberedande utbildning. Det 

som kom fram under inkluderingens gång var att en del idrottare inte gick NIU-utbildning 

men ändå idrottade i föreningens elitförberedande grupp. Kravet med NIU-utbildning blev 

dock kvar då det oftast innebär mer idrottande och de flesta lag- och träningskamrater går i 

samma klass och linje. De smala riktlinjerna gjorde de svårare att få fler deltagare till studien 

men gjorde undersökningen mer unik eftersom få studier har gjorts just på den målgruppen.  

 

Av de sex tränare och ledare som kontaktades via mail återkopplade två ledare. Fördelen med 

en kvalitativ undersökningsmetod är att den tillåter snöbollsurval som insamlingsmetod och 

där kontaktades två ledare. Snöbollsurval är en smidig metod att få in fler deltagare eftersom 

urvalsgruppen till denna studie är smal (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Totalt sex 

idrottare kontaktades av författaren varav två valde att inte ställa upp på en intervju. 

 

Vissa kriterier borde eventuellt ha ändrats för att underlätta deltagandet till studien samt hade 

en kontakt med en idrottsklinik ökat möjligheterna att få fler personer till studien. Studiens 

syfte och frågeställningar kan ha uppfattats som mörkt eller besvärligt då den berör frågor 

som en del individer kan ha svårt att prata om. Frågorna i sig kan också vara något som 

individerna har behov att prata om men inte vill ta upp i en studie. 

 

Samtliga deltagare hade varit skadade i mer än sex månader eller hade blivit friskförklarade 

och hade då en god erfarenhet av att vara skadade och såg annorlunda på sin situation än vad 

de gjorde i början av sin skadeperiod. Mycket av känslorna och tankarna de upplevde var 

återberättande, en risk med återberättande är att deras upplevelser kan vara förskönade eller 

förstärkta än vad de egentligen var där och då, så kallat recall bias. Samtliga lagidrottare var 

alla i sin försäsong när intervjun hölls och även här kan deras kan recall bias uppstått.  

 

Bakrundsundersökning kring området gjordes innan deltagarna kontaktades eftersom 

tolkningen av resultaten kommer från forskarens egna empiri (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

105). Mycket av bakgrundsforskningen baserades på hur en individ reagerar på skada, vilka 

faktorer som kan ligga bakom reaktionen och vilket utfall som reaktionerna kan ge, detta för 
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att också kunna relatera till deltagarens berättelser under intervjuns gång. Det lades ingen 

större vikt vid bakgrunden hur skador uppkommer eftersom det inte berörde studiens syfte. 

Dock framkom det att det var en viktig faktor i intervjuerna samt har andra studier visat att 

stressorer innan själva skadehändelsen också påverkade reaktionen (Weise-Bjornstal 2010, 

106 f.). 

 

De tre pilotintervjuerna som gjordes innan intervjuerna med deltagarna var till stor nytta då 

författaren fick erfarenhet av att hålla i intervju samt utvärdera intervjuguiden. Att den tredje 

pilotintervjun skedde via Skype blev passande då även en av deltagarna intervjuades via 

samma tjänst. Fokus från författarens del gällande intervjuguiden var just att få erfarenhet 

över att hålla i en intervju och transkribering av pilotintervjuerna gjordes därför inte. 

Pilotintervjuerna skulle ha transkriberats eftersom författaren inte hade någon tidigare 

erfarenhet av transkribering, och en sådan process av pilotintervjuerna kunde ha gjort 

transkriberingen mer effektiv. 

 

Deltagarna i studien fick själva välja var intervjun skulle hållas, då författaren ansåg att det 

skulle underlätta deltagandet och för att deltagarna skulle känna sig bekväma. I två av fallen 

hölls intervjun på deltagarnas träningsanläggning vilket inte var helt optimalt då störande ljud 

uppkom i form av idrottare som rörde sig utanför eller från närliggande träningslokaler. 

Intervjuerna på träningsanläggningar ägde rum innan respektives rehab-träning och 

författaren upplevde en mindre stress att vilja avsluta intervjun för att hinna till träningen av 

deltagarna. Hur mycket frihet deltagarna ska ha kring lokal bör eventuellt diskuteras inför 

kommande kvalitativa studier.  

 

Intervjuguiden gav svar gällande hur deltagarna reagerade på sin skadesituation men för 

mycket fokus kan ha lagts på faktorer och känslor. Mer frågor kring vilka handlingar 

individerna gjort samt mer om deras tankesätt bör har tagits med för att matcha studiens syfte 

bättre. Mycket information uppkom ändock i intervjuerna och resultatet visade att personliga 

faktorer och situationsfaktorer påverkar deltagarnas reaktioner. Detta gjorde ändå att 

intervjuguiden uppfyllde studiens syfte men annorlunda frågor kan ha givit ett annorlunda 

resultat. Att studien var semistrukturerad gav författaren möjlighet att ställa följdfrågor som 

inte stod i intervjuguiden kring något som deltagarna berättade. Följdfrågorna gjorde att 
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deltagarna gav tydligare svar och förklarade djupare om hur de kände kring exempelvis sitt 

utanförskap från idrotten.  

 

Denna studie gjordes av en författare och en medförfattare kan ha ökat chansen att få in fler 

deltagare till studien samt upptäcka eventuell information som författaren kan ha missat eller 

inte själv ansåg relevant till studien som kan ha ansetts relevant av en annan. (Granheim & 

Lundman 2004, s. 110) 

5.4 Vidare forskning 

Vidare forskning kan få mer helhet över idrottarnas reaktion genom att också ta reda på hur 

deras psykiska välmående är innan skadan uppkommer, utöver det bör forskning ta reda på 

hur man kan underlätta de skadade spelarnas situation och hos vilka ansvaret ligger. 

6. Konklusion 

De unga idrottarna reagerade väldigt starkt i början av sin skadeperiod och upplevde känslor 

som ilska, förvirring, sorg, känsla av utanförskap och ensamhet samt ångesttankar och 

identitetskris. Deras reaktioner berodde mycket på personliga faktorer och faktorer i 

individens omgivning. Acceptans av skada underlättade idrottarnas situation och var beroende 

av deltagarens copingstrategier och sociala stöd. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med detta projekt var att undersöka unga svenska elitsatsande ungdomars psykiska 

reaktion under sin rehabiliterings- och skadeperiod.  

•Hur påverdes unga elitsatsande idrottaren psykiskt av en skada som genererar i lång 

frånvaro? 

•Hur upplevde unga elitsatsande idrottare sin att skadan har påverkat dem socialt och i 

vardagen?  

•Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Sport injur* 

psychology 

Wiese-Bjornstal 

Podlog 

Kübler-Ross 

Athletic identity 

Occurrence  

Presence 

Epidemiology 

Rehabilitation 

Statistik idrottskador Sverige 

Adolescent 

Qualitative method 

 

Var har du sökt? 

Bibliotekskatalog  GIH:s bibliotekskatalog, 

Artikeldatabaser Pubmed och Web of Science  

Sökmotorer på webben Discovery, Google 
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Sökningar som gav relevant resultat 

Sport injur* AND något av övriga sökord gav relevanta resultat. Sökandet på författare 

som forskar inom området gav också relevanta resultat.  

Qualitative method. Web of Science  

 

 

Kommentarer 

Majoritet av sökorden gav träffar. Artiklar hittades lättast via Web of Science och genom 

”citet artikels”  
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Bilaga: 2 

Intervjuguide 

 

Inledning. 

-Denna intervju är till min uppsatts där jag skriver om hur unga idrottare reagerar på att vara 

frånvarande från sin idrott pga en skada. 

-Du kommer att få svara på frågor om din idrott om din skada och hur du upplever den 

situation som du hamnat i pga skadan. 

 

Etiska aspekter 

- Du har innan tackat ja till att delta i denna studie, är du omyndig har dina vårdnadshavare 

godkänt ditt deltagande 

-Din identitet kommer att vara anonym i arbetet och presentationen av arbetet.  

- Ingen kommer att lyssna på denna intervju förutom projektledaren och dess handledare. 

-Deltagande är frivilligt och du svarar på de frågor som du vill svara på. 

-Du får när som helst ställa frågor kring studien om du känner dig osäker 

-Förstår du inte frågan förklarar jag gärna. 

 

Öppningsfrågor 

-Namn  

ålder 

hur länge har du sysslat med din idrott?    

Position/gren? 

Trupp-status/tävlingsstatus innan skadan.  

Vad vill du ha för position/status? 

 

Skade- och rehabiliteringsfrågor 

-Vad var diagnosen på skadan 

-Hur länge förväntades du att var borta? 

-Hur uppkom den?  

-Hur länge har du varit borta?  

-Hur reagerade du på beskedet? 
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-Hur ser du på din rehab-träning? Förklaring: Ingen skillnad från när du var aktiv, tråkigt, 

jobbigt, frustrerande, chans till vila, chans att bygga upp annat mm.  

-Hur ser du på framtiden efter skadan?  

-Vad är ditt mål efter rehabiliteringen? 

 

Sociala frågor 

- Hur upplever du din vardag utanför fotbollen i nuläget. 

Vad gör du på din fritid nu när du är skadad. 

-Hur upplever du att följande bemöter dig nu när du är skadad: 

a) Tränaren  

b) Lagkamrater 

c) Föräldrar 

d) Fysioterapeut/sjukgymnast, idrottspsykolog etc? 

- Hur upplever du att skadan har påverkat:  

Din vardag,  

ditt humör. 

-Följd frågor: ”utveckla” osv. 
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Bilaga 3: 

Informationsbrev 

 
Vill Du delta i en studie om upplevda känslor under skadeperiod?   
En idrottsskada som resulterar i en långtidsfrånvaro kan påverka en individ på olika sätt. Jag 

vill undersöka hur en ung idrottare reagerar på sin skadesituation och vad det är för faktorer 

som gör att hen reagerar på det sättet. 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till hälsopedagog 

vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer under februari månad och början av mars 2018. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning och erfarenhet av skada och hur du upplever din tillvaro som skadad idrottare. 

Den kommer innehålla frågor kring ditt idrottande och hur skadan påverkar/har påverkat ditt 

humör. Intervjun sker i ostörd miljö och beräknas ta 20-30 minuter. Förslagsvis ses vi i ett 

enskilt rum på Gymnastik- och idrottshögskolan eller alternativt på din 

skola/träningsanläggning. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Deltagandet är 

helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och konfidentiellt d v s full 

anonymitet tillämpas. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan samt skriftligt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid namn DIVA 

som är öppen för allmänheten. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att raderas 

när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom 

att få en kopia av arbetet.  

Jag skulle bli mycket tacksam om Du vill delta i denna studie. För att vara med ska du utöva 

en idrott på elitnivå, gå Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) på ditt gymnasium samt ha 

åtdragit dig en skada som generar i minst 6 veckors frånvaro från din idrott. Anmäl dig genom 

att skicka ett mail till mig, Niclas Hasselstrand, där du meddelar att vill delta och att du 

godkänner att jag kontaktar dig. Är du under 18 år krävs det att din 

vårdnadshavare/förmyndare godkänner Ditt deltagande, vilket anses godkänt vid kontakt. 

Ange namn, telefonnummer, förening, alternativt din vårdnadshavares/förmyndares 

mailadress för bifogande av intyg. Ansvarig för studien är Niclas Hasselstrand under 

handledning av Ulrika Tranæus. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig 

till någon av oss. 

 

Niclas Hasselstrand   Ulrika Tranæus 

Hälsopedagogsstudent   Lektor i idrottspsykologi 
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076- 027 60 55   ulrika.tranaeus@gih.se  

niclas.hasselstrand@student.gih.se   

mailto:niclas.hasselstrand@student.gih.se

