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Sammanfattning 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur idrottare upplever socialt stöd vid långvariga skador. 

Särskilt fokus ligger på hur tränarens sociala stöd upplevs av idrottare samt hur det kan 

underlätta en idrottslig comeback. Vilken typ av socialt stöd har idrottare erhållit eller saknat 

under sin rehabilitering? Hur har idrottare som erhållit ett bra socialt stöd agerat och vad kan 

de som upplevt en saknad göra för att få ett ökat socialt stöd? Hur anser idrottare att tränare 

bör agera för att underlätta rehabiliteringen? 

Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats vilket innebär att sju individer medverkat i 

semi-strukturerade intervjuer. Deltagarna hade varit borta i minst två månader på grund av 

idrottsskada. Informationen från intervjuerna analyserades i programmet NVivo 10.  

Resultatet granskades genom ett Self-Determination Theory perspektiv. 

Resultat 
Den största delen av det sociala stödet som idrottarna erhållit har upplevts positivt. Deltagarna 

har upplevt stöd ifrån olika källor samt av olika typer: emotionellt stöd, materiellt stöd, 

informativt stöd och tillhörighetsstöd. I resultatet framkom det ett nytt fenomen som benämns 

som negativt stöd. Överdrivet stöd från omgivningen upplevdes negativt och stressande. Alla 

deltagare var medvetna hur de agerat för att erhålla ett bra socialt stöd eller vad de kunde gjort 

för att få ett ökat socialt stöd. Den mängd socialt stöd idrottarna erhållit har påverkats till en 

viss del av idrottarnas eget agerande. Deltagarna ansåg att stöd och engagemang ifrån tränare 

underlättade en comeback. 

Slutsats 

Idrottarna i denna studie uppgav att socialt stöd hjälpt dem under sin rehabiliteringstid. 

Genom att känna tillhörighet, uppleva kompetens och genom att fatta sina egna beslut kan en 

idrottare underlätta sin rehabilitering. Framförallt finns det saker som både tränare och 

idrottare kan göra för att idrottaren ska få ett bra eller ökat socialt stöd. 

 

Nyckelord: Idrottsskador, socialt stöd, social support, Self-Determination Theory, SDT, 

idrottares upplevelser, tränares agerande. 
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försåg oss med dubbdäck när det var halt och skottade bort snödrivorna när vi kört fast. Hon 

fick oss inse att: 

 

”Compare yourself to yourself, think about you and your progress 

rather than looking over your shoulder the whole time, it won’t do you 

any good in the long run and it is far less fun” (Sanna Nordin-Bates, 

2011) 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idrottsskador blir allt vanligare inom idrott och kryper allt längre ner i åldrarna. Ökade 

träningstillfällen och för lite återhämtning leder till att fler trauma och överbelastningsskador 

inträffar. När väl en skada har skett är det inte ovanligt att försöka snabbt ställa diagnos, 

rehabilitera och återgå till idrotten. (Emery, Finch & Keats, 2012) Utöver läkare, sjukgymnaster 

och personens egen motivation finns det mycket som påverkar en comeback enligt Ian Mitchell, 

en brittisk forskare som blev tilldelad pris av Brittiska psykologiska samfundet för sin 

doktorsavhandling år 2010. 

“Alongside stress and coping, social support is one of the most important 

constructs in health psychology and over recent years its significance has 

been recognised within the sport and sport-injury literature.” (Ian Mitchell 

2011, s. 30) 

Anledningen till att denna studie görs är för att författarna har ett brinnande intresse för ämnet 

idrottsskador på grund av egna erfarenheter av skador och rehabilitering, både som aktiva och 

tränare. Författarnas förhoppning är att kunna belysa skadade idrottares syn på socialt stöd. Som 

framtida tränare är kunskapen viktig för att kunna agera och handla på ett adekvat sätt och 

underlätta för adepterna att återvända till sin idrott. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skador 

Nationalencyklopedins definition av idrottsskador är kroppsskador som uppkommit i samband 

med motion eller idrott (National Encyklopedin, 2012, s. 352). Skador är ett problem som idrottare 

har gemensamt oavsett kön, ålder eller nivå. De kan uppstå när som helst i en idrottares karriär och 

kan skilja i allt från lindriga skador som ett blåmärke till benbrott och rupturer i senor och 

muskler. Vissa skador kan kräva operation och hindra en idrottare från aktivt deltagande i 

månader. Skador kan delas upp i tre typer baserat på svårighetsgrad enligt Lysens, de Weerdt och 

Nieuwboer (1991); typ 1: Ringa skada, innebär att idrottaren tvingas till ett uppehåll från aktivitet 
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i en till sju dagar, typ 2: Lätt skada, innebär att idrottaren är frånvarande från idrotten mellan en 

vecka till en månad, typ 3: Svår skada, innebär att idrottaren är borta längre än en månad från 

idrotten.   

 

Socialstyrelsens senaste siffror från 2010 visade att cirka 104 000 skador krävde läkarvård. Nio av 

tio personer som råkat ut för en skada under idrottsutövning var yngre än 45 år. Allra vanligast var 

det för barn och ungdomar mellan 10 och 19 år. Pojkar/män var överrepresenterade i alla 

åldersgrupper. (Socialstyrelsens injury database, 2010) 

 

Inom idrottsvärlden jobbar man mycket med att förebygga skador genom styrketräning och andra 

förberedelser (McBain et al, 2012). När en skada väl inträffar erhåller oftast den skadade 

idrottaren en rehabiliteringsplan från sjukgymnast, ett fysiskt körschema, med syfte att hjälpa 

denne att återvända till aktivt deltagande. En annan förhoppning är att en rehabiliteringsplan ska 

vara en snabb process som innebär att idrottaren får en sådan liten förlust som möjligt av 

träningstid, fysisk form, ekonomi och tillhörigheten till laget vid lagsporter. Idrottare pressar sig 

till sitt yttersta för att besegra sin motståndare med alla tillgängliga medel, självklart inom 

förutbestämda lagar och regler för idrotten i sig (Johnson, 2008). Därför är det viktigt att forska 

vidare inom idrottsskador och framför allt kring den hjälp en idrottare behöver få. 

 

1.2.2 Socialt stöd 

Enligt Green och Weinberg (2001) är skador ofta en traumatisk upplevelse som orsakar 

emotionella och psykologiska reaktioner och störningar hos idrottare. Vanligtvis är dessa 

reaktioner baserade på individens uppfattningar om förlust. Olika individer uppfattar förlust på 

olika sätt. 

 

I första fasen av skadan uppstår de största humörstörningarna i form av emotionella reaktioner 

som är negativa, exempelvis är ångest, depression, rädsla, ilska, förvirring och förlorad självkänsla 

typiska känslor (Tracey, 2003; Green & Weinberg, 2001). Reaktionerna som uppstår kan ha en stor 

påverkan på en rehabiliteringsplan. Känslorna kan både hjälpa och stjälpa idrottaren att anpassa 

sig till sin rehabiliteringsplan. När idrottaren behåller negativa reaktioner som ångest, ilska och 

rädsla kan det leda till en känsla av otillräcklighet (Mcdonald & Hardy, 1990). Det är extremt 

viktigt att idrottare accepterar, bearbetar och tar ansvar för sin skada och för de känslor som 



3 

 

uppstår (Tracey, 2003). Endast när kontrollen över de emotionella reaktionerna har åstadkommits 

kan idrottaren erkänna svårighetsgraden av skadan och ändra fokus från förlust till rehabilitering. 

(Mcdonald & Hardy, 1990). Socialt stöd har visat sig vara ett bra verktyg för att kontrollera de 

emotionella reaktionerna som kan uppstå vid skada (Green & Weinberg 2001). 

 

Vad är då socialt stöd? Socialt stöd har preciserats för denna studie enligt Podlog och Eklund 

(2007)  som beskriver fyra typer; emotionellt stöd, materiellt stöd, informativt stöd och 

tillhörighetsstöd. Emotionellt stöd innebär att personen får empati och uppmuntran från tränare, 

familj eller vänner. Materiellt stöd handlar om tillgång till material och tjänster, såsom ett gym där 

man kan utföra rehabiliteringen, ekonomisk hjälp, samt tillgång till läkare, sjukgymnast och 

liknande. Informativt stöd innefattar råd och vägledning som hjälper individen, exempelvis en 

rehabiliteringsplan och en djupgående förklaring om sin skada. Tillhörighets stöd är när en individ 

känner gemenskap till en grupp eller annan individ inom eller utanför idrotten. 

 

Det ska klargöras att socialt stöd inte är ett simpelt verktyg eller något som uppstår helt naturligt 

av sig självt. Tillgången till socialt stöd påverkas av en rad faktorer mellan givare och mottagare, 

så som etniska och sociala klassers tro och värderingar, förväntningar på hjälp och hjälpare, 

förmågan att återgällda, självutlämnande och socialkompetens. (Gottlieb, 1983) 

 

Det är uppenbart utifrån vetenskaplig forskning att socialt stöd kan vara en mycket viktig del i 

rehabiliteringen för skadade idrottare. Men vad innebär stöd? Vem ger stödet? Och vilken form av 

stöd vill idrottaren egentligen ha eller bör få? Det övergripande syftet med denna studie var att 

börja klargöra några av dessa frågor. 

 

1.2.3 Self Determination Theory 

Denna studie använder sig av Self Determination Theory (SDT) som teoretisk utgångspunkt för att 

undersöka hur skadade idrottare upplever sin rehabilitering utifrån ett socialt perspektiv med fokus 

på stöd. För att kunna tolka resultatet av intervjuerna krävs det en förklaring eller tolkningslins av 

verkligheten, det är här SDT kommer att användas för att kunna analysera resultatet. 

 

SDT är en teori som framförallt inriktar sig på de basala psykologiska behoven inom motivation ur 

ett socialt perspektiv (Deci & Ryan, 2011, s. 417 f.). SDT har ett synsätt där människan föds till att 

vara aktiv, ha en inre motivation och med en önskan om att utvecklas genom integrerade 



processer. Dessa egenskaper är inte något som behövs läras utan finns med i det mänskliga arvet; 

däremot utvecklas de med tiden i en social miljö som stödjer individen i denna utveckling (Ibid.). 

Enligt SDT finns det tre olika huvudtyper av motivation; inre motivation, yttre motivation och 

amotivation (Ryan & Deci, 2007, s. 6 f.). Sambandet finns illustrerat i fig. 1. 
 

 
Figur 1 - Illustration av hur motivation, självbestämmande, kompetens, autonomi och tillhörighet påverkar varandra. 

 

Inre motivation, när applicerat på idrott handlar om att en individ känner en önskan om att idrotta 

för att det är kul och utmanande. När det gäller rehabilitering kan en individ med inre motivation 

se övningarna som intressanta och vilja lära sig mer om hur kroppen fungerar. Yttre motivation är 

till exempel när en individ idrottar på grund av det är bra för hälsan. Yttre motivation i 

rehabilitering visar sig genom att idrottare gör sina övningar mest för att de försöker att uppfylla 

tränarens eller sjukgymnastens krav. En amotiverad individ vill inte befinna sig i en social kontext 

överhuvudtaget och tycker att det inte finns någon egentlig anledning till att delta. Om individen 

skulle skada sig skulle den inte göra något för att kunna återgå till idrotten utan kanske avsluta sitt 

idrottsliga engagemang eller övergå till någon annan sysselsättning (Vallerand & Ratelle, 2002, s. 

45). En inre motivation är självbestämd, en yttre motivation kan variera i graden av 

självbestämmande och behöver inte vara sämre men en högre grad självbestämmande har funnits 

leda till bättre resultat i idrottsliga sammanhang (Deci & Ryan, 2000). Ett yttre självbestämmande 

kan vara när en tränare gjort upp en målsättning som individen godkänt och strävar efter. 

 

Det finns tre grundläggande behov som behövs tillfredsställas för att inre motivation ska uppnås 

enligt SDT; autonomi, kompetens och tillhörighet (Deci & Ryan, 1985, s. 39 f.). Autonomi handlar 

4 
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i detta fall om att individen ska kunna påverka sina egna beslut i linje med sina egna mål och 

kunna fatta besluten gällande sina handlingar (Ibid.) Behovet av kompetens innebär att individen 

ska känna sig kompetent i sin situation, träningen ska inte upplevas för svår och inte för lätt. 

Individen ska finna det utmanande på ett lagom sätt och kunna klara av utmaningen (Ryan & Deci, 

2007, s. 6 ff.). Tillhörighet handlar om att känna gemenskap till träningskamrater, tränare, familj 

och vänner. För att tillfredsställa detta behov måste individen känna sig accepterad av 

omgivningen och känna sig trygg i de olika situationerna (Deci & Ryan, 1985, s. 32 f.). För att 

uppnå en inre motivation måste alla dessa tre grundläggande behov tillfredsställas. 

Tillfredsställelse av behoven leder till ökat självbestämmande. En individ som själv får fatta sina 

beslut, har en känsla av tillhörighet och upplever sig själv som kompetent kommer när det gäller 

sin idrott att ha en högre grad av inre motivation (Ryan & Deci, 2007, s. 17 f.). 

 

Forskning gjord av Podlog och Eklund (2006) visar att vid en comeback ifrån skada är 

upplevelsen av kompetens viktig. Något som hindrar en comeback är en rädsla för att skada sig 

igen eller känna en frustration över att inte leva upp till andras förväntningar. Det kan även finnas 

andra tankar om att idrottarens kropp inte ska klara av de fysiska krav som ställs inom idrotten 

(Bianco et al., 1999; Gould et al., 1997). 

 

När det gäller autonomi och självbestämmandet vid comeback finns det idrottare som upplever 

press eller stress från individer i omgivningen, som tränare eller sjukgymnaster (Crossman, 1997). 

Idrottarna är mottagliga för sådan press med tanke på att de har en så stark önskan att komma 

tillbaka (Ibid.). Idrottare kommer ofta tillbaka för tidigt för att inte förlora en plats eller en viktig 

roll i laget vilket ökar risken att skada sig igen (Bianco, 2001). Något annat som är negativt men 

vanligt inom idrotten är att smärta och skador blir en del av normen, vilket i sin tur accepteras av 

idrottarna (Hughes & Coakley, 1991). Det finns yttre faktorer som påverkar en idrottare att börja 

igen, även om personen kan har en egen önskan om att träna och tävla igen. Dessa situationer 

kopplat till autonomi och graden av självbestämmande visar att en individ inte alltid själv gjort 

valet att återgå till idrotten utefter att den känner sig redo. Anledningen till att de kommer tillbaka 

är på grund av yttre omständigheter genom exempelvis press från tränare och lagkamrater. 

Individer med hög autonomi har visat sig uppleva mer positiva känslor vid comeback medan 

individer med låg autonomi kan behöva kämpa med mer negativa känslor som sämre 

självförtroende, en rädsla för att skada sig igen och prestationsångest (Podlog & Eklund, 2005). 
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Utöver kompetens och autonomi spelar även socialt stöd och en känsla av tillhörighet in på hur en 

skadad individ kan hjälpas tillbaka till idrotten. Idrottare kan uppleva en känsla av utanförskap 

från vänner, tränare och lagkamrater under den tiden de är skadade (Ermler & Thomas, 1990). 

Omgivningen kan hjälpa till med att sätta realistiska mål och påpeka de förbättringar som 

individen lyckats åstadkomma under rehabiliteringstiden (Bianco, 2001; Johnston & Carroll, 

1998). När det gällde att få idrottare att inte återvända för tidigt till idrotten har socialt stöd ifrån 

tränare och sjukgymnaster en viktig roll och för att kunna handskas med eventuella svårigheter 

eller ändringar, som en förlängd rehabiliteringstid (Bianco, 2001). 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Socialt stöd 

Inom forskningen hittades 14 artiklar som kopplades till socialt stöd och idrottsskador. Dessa 

delades in i tre områden; kartläggning av socialt stöd i olika situationer, idrottarens uppfattning om 

socialt stöd och socialt stöd från ett tränar perspektiv och deras agerande vid idrottsskador. 

 

Socialt stöd var det område med flest artiklar, området behandlar en rad olika perspektiv och 

riktningar på forskning. Ett perspektiv är hur socialt stöd kan användas som verktyg att moderera 

humörstörningar som sker vid skada. Idrottare som är tillfredsställda med sitt sociala nätverk 

upplever oftast mindre humörstörningar (Green & Wienberg, 2001). Det har klargjorts 

könsskillnader inom det erhållna sociala stödet vid skaderehabilitering. Det har bland annat hittats 

att kvinnliga idrottare har ett större behov av emotionellt stöd gentemot idrottare av motsatt kön 

(Mitchell, 2007). Det har visats sig bland manliga idrottare att livsstress och socialt stöd påverkar 

skadefrekvensen (Hardy, Richman & Rosenfeld, 1991) . Det forskas på hur socialt stöd kan hjälpa 

skadade individer samt försöka klargöra hur mycket socialt stöd de erhåller. Att ge vägledning på 

hur man kan hjälpa idrottare att erhålla olika typer av stöd är något som inte forskas mycket på. 

Att veta hur man hjälper idrottare med stöd under skadeperioden är något som Wrisberg och 

Fisher (2005) visar när de ger tips om hur man kan hjälpa idrottare med tillhörighetsstöd genom 

att hålla kontakten med sina lagkamrater. En del av forskningen visar att socialt stöd är en faktor 

som påverkar både förekomsten och återhämtning från idrottsskador. Men även klargör att visa 

personer kan spela en nyckelroll, exempelvis kan en sjukgymnast ge socialt stöd under hela 

skadan, behandling och rehabilitering. (Williams & Appelneal, 2010). Detta fastställer även Yang 

et al (2010) och klargör ett mönster för det erhållna stödet hos skadade college studenter. Det finns 
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även forskning som riktar sig på att hitta samband mellan socialt stöd och andra livssituationer. 

Bland annat hittade Malinauskas (2010) ett positivt samband mellan socialt stöd och 

livstillfredsställelse bland idrottare med svåra skador. 

 

Idrottarens uppfattning om socialt stöd togs upp i fyra artiklar. Denna forskning sätter den skadade 

idrottarens uppfattning i centrum. Deras uppfattning om socialt stöd och socialt stöd som försetts 

från deras huvudtränare, assisterande tränare, sjukgymnast och lagkamrater är det som ligger i 

fokus i dessa artiklar. Det visade sig att idrottare var mer nöjda med stödet ifrån sjukgymnaster än 

stödet ifrån tränare och lagkamrater. (Clement & Shannon, 2011; Corbillon, Crossman & 

Jamieson, 2008; Bone & Fry, 2006; Robbins & Rosenfeld, 2001). 

 

Socialt stöd från ett tränarperspektiv och deras agerande vid idrottsskador är inte ett utforskat 

område. I forskningen hittades det endast två studier kring socialt stöd som verktyg för tränare 

med rekommendationer för hur tränarna ska agera under idrottares rehabilitering samt tränares 

uppfattning om socialt stöd. Podlog och Dionigi (2010), intervjuade åtta tränare för att ta reda på 

vilka olika tekniker de använde sig av för att hjälpa skadade adepter tillbaka till idrotten. De hade 

olika verktyg för att hantera de psykiska svårigheterna vid skada. Tränarna uppgav att de försökte 

hålla en öppen kommunikation med både idrottaren och sjukgymnaster, skapa en teamkänsla, visa 

socialt stöd, fostra en positiv attityd med att hjälpa till med målsättningar samt att ge skadade 

adepter någon att kunna relatera till, som en förebild eller mentor. Podlog och Eklund (2007) 

intervjuade 14 tränare ifrån Australien. Tränarna uppgav att ett godkännande eller utlåtande ifrån 

läkare eller sjukgymnast var något som de ville ha innan idrottarna tilläts återvända till träning.  

 Det fanns även tre saker tränarna gjorde för att hjälpa idrottarna; ge individuella träningstillfällen, 

behålla dem involverade i idrotten och förse de med olika typer av socialt stöd. 

 
Det som saknas i forskningen kring idrottares uppfattning om socialt stöd är mer vad idrottare 

saknat eller skulle vilja ha för stöd från sin omgivning. Det behövs mer vägledning för tränare om 

hur de ska gå tillväga i sitt stödjande till idrottare, att veta vilken typ av stöd de ska ge, hur mycket 

och när det ska ges under en rehabilitering. Det saknas även studier som sammanställer och jämför 

tränares upplevelser och uppfattningar om socialt stöd i rollen som givare med idrottares 

upplevelser och uppfattningar som mottagare, för att försäkra att tränare förser idrottare med rätt 

sorts stöd. 
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1.3.2 SDT och idrottsskador 

Inom SDT och idrottsskador har Chan och Hagger samt Podlog och Eklund forskat. All forskning 

som gjorts har använt sig av enkäter. Antalet deltagare i de olika studierna har varit allt från 180 

till 533. Vilken roll STD spelar inom skadeförebyggandet vid idrottsskador är något som Chan och 

Hagger (2012a) undersökt. En studie med 533 deltagare visade att omgivningen kan underlätta 

och hjälpa en inre motivation att växa fram när det gäller tankar vid ett skadeförebyggande 

beteende. Något annat som en inre motivation bidrog till var övertygelse och säkerhet inom 

sporten. Chan och Hagger (2012b) konstaterade att SDT kunde påverka idrottarna när båda 

studierna jämfördes. Hur idrottarna upplever en social norm, kontroll under rehabilitering eller 

skadeförebyggande var något som kunde påverkas om individerna hade kunskapen om hur SDT 

kunde påverka dem genom att förstå de tre olika behoven. 

 

Podlog och Eklund (2005) samlade 180 elitidrottare från Kanada, Australien och England som haft 

svåra skador. De fick delta i en enkätundersökning som behandlade vilken typ av motivation de 

hade och vad de hade upplevt för känslor när de fick återgå till idrotten. Det fanns en stark 

korrelation mellan en inre motivation och en nytändning när idrottarna började syssla med idrotten 

igen. Något som också visade sig i studien var att en yttre motivation var kopplad till mer tankar 

och oro när de individerna väl återgick till träningen. Istället var autonomi, kompetens och 

tillhörighet något som spelade en stor roll när det gällde att återvända till idrotten efter en 

långvarig skada som hindrat individer från ett aktivt deltagande under mer än två månader. 

 

Att ha en hög grad av självbestämmande är något som ses positivt enligt SDT, detta rent teoretiskt 

(Deci & Ryan, 2000). Detta löstes praktiskt av Podlog och Eklund (2010) under en studie med 225 

fotbollsspelare från Australien som genomgått en allvarlig idrottsskada. De presenterades olika 

scenarion gällande tävlingssituationer utifrån graden av självbestämmande och rädsla för att skada 

sig igen. Resultatet visade att det fanns psykologiska fördelar med att vara självbestämmande. När 

individen själv kunde bestämma om och när de skulle återgå till idrottsutövandet kände den sig 

säker och redo för nya utmaningar. 

 

I sammanfattning är det alltså tydligt att forskning gällande skadeförebyggande beteenden och hur 

inre motivation ger ett bättre resultat vid comeback ifrån idrottsskador redan är något som 

existerar och har gett meningsfulla resultat. Luckor i forskningsläget finns dock gällande hur en 
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idrottare under rehabilitering har upplevt autonomi, kompetens och tillhörighet samt vad det var 

som påverkade dessa. Vikten av forska vidare på hur SDT är kopplat till idrottsskador och 

rehabilitering samt hur det påverkar idrottarnas välmående kan vara av värde för idrotten. 

 

1.3.3 SDT, idrottsskador och socialt stöd 

Forskning om idrottsskador och socialt stöd finns, men utifrån ett SDT perspektiv är utbudet 

begränsat. Podlog är en av de ledande forskarna med en studie om föräldrars syn på sina barns 

skadehistoria och deras resa tillbaka till idrotten (Podlog et al., 2012). Tio föräldrar som 

medverkade i studien hade åsikter om vilka typer av stöd som de försett barnen med. Resultatet 

var likt mycket som redan funnits i annan forskning, just det att skadade idrottare ofta upplever 

otillräcklighet när det handlar om socialt stöd (Podlog, Dimmock och Miller, 2011). Detta sociala 

stöd kan kopplas till SDT:s tillhörighet. 

 

Det som inte har gjorts inom detta ämne är en studie som bara behandlar socialt stöd utifrån ett 

SDT perspektiv. Det finns heller ingen forskning om hur idrottarna själva upplevt socialt stöd 

under sin rehabilitering med SDT som synsätt. Att känna till idrottares egna upplevelser och 

önskemål kring socialt stöd är viktigt för att då går det faktiskt att åstadkomma förändringar och 

förbättringar. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur idrottare upplever socialt stöd vid långvariga skador.  

Särskilt fokus ligger på hur tränarens sociala stöd upplevs av idrottare samt hur det kan underlätta 

en idrottslig comeback.   

 

1.4.2 Frågeställningar 

1. Vilken typ av socialt stöd har idrottare erhållit eller saknat under sin rehabilitering? 

2. Hur har idrottare som erhållit ett bra socialt stöd agerat och vad kan de som upplevt en 

saknad göra för att få ett ökat socialt stöd? 

3. Hur anser idrottare att tränare bör agera för att underlätta rehabiliteringen? 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att få svar på frågeställningarna togs beslutet att ha en kvalitativ ansats med intervjuer. 

Eftersom studien behandlar idrottsskador och upplevelser var valet av metod relativt enkelt, för att 

få reda på skadade individers upplevelser krävdes en djupare insikt (Patel & Davidson, 2011, s. 81 

ff.). Beslutet togs att använda en semistrukturerad intervjuform. Med en semistrukturerad 

intervjuform får deltagarna möjligheten att berätta om sina egna erfarenheter och åsikter. Det ger 

även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och gå djupare in på teman som studien behandlar 

samt följa upp några oklarheter som kan förekomma. En annan viktig aspekt är att alla deltagare 

får möjligheten att besvara samma uppsättning frågor. (Ibid. s. 82) 

 

2.2 Urval 

Kriterierna för urvalet baserades på andra artiklars definitioner av svår skada. Detta för att öka 

jämförbarheten till annan forskning (Bianco, 2001; Podlog & Eklund, 2007; Podlog & Dionigi 

2010). Individerna som deltog i studien skulle uppfylla två urvalskrav: 

• Varit borta från fullt aktivt deltagande i minst två månader.  

• Ska efter skada ha återvänt till träning. 

 

2.3 Intervjumall 

En intervjumall med en tydlig tematisering utfördes för att underlätta datainsamling och 

analysering av data. Intervjumallen (se bilaga 2) skapades för att få fram en röd tråd som skulle 

hjälpa intervjuaren att hålla igång konversationen och undvika att respondenten viker av från 

ämnet. Fem teman skapades; idrottserfarenhet, skadeinformation, rehabilitering, socialt stöd och 

comeback. Varje tema inleds med en öppen fråga i stil med ”Berätta gärna om din rehabilitering. 

Hur gick den till?” Frågan följdes sedan upp med flera följdfrågor om så behövdes för att hålla 

kvar deltagaren inom vissa teman som kunde vara viktiga för studien. Alltså användes ”tratt-

tekniken” (Patel & Davidson, 2011, s. 78). Följdfrågor ställdes till varje deltagare, detta gör att 

intervjuerna har en hög standardiseringsgrad (Ibid. s. 81). Studiens syfte var att undersöka socialt 

stöd vid skada därför fokuserade frågorna på hur stödet under de olika faserna såg ut. 

Intervjuguiden har även en stark teoretisk förankring inom SDT. 
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2.4 Procedur 

2.4.1 Deltagare 

För att hitta kvalificerade deltagare såg författarna över sina kontaktnät. Individerna som uppfyllde 

kraven kontaktades via e-post. För att få ett större utbud kontaktades elever på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm via e-post. Individerna som visade intresse att delta i studien fick ta 

del av ett missivbrev, se bilaga 3, som mer ingående beskrev studiens syfte och deltagarnas 

rättigheter vid eventuellt deltagande. Tio individer visade intresse men tre av dessa uppfyllde inte 

kraven som ställts. Återstående sju individer valdes för att medverka i studien, se tab.1 för all 

deltagarinformation.   
 
 
Tabell 1 - Information om deltagare (för anonymitets skull ej samma ordning som IP1-IP7). 

Kön Ålder Idrotter Skada  Frånvaro 
Man 24 Fotboll Knäskål luxation 9 mån 

Kvinna 25 Kampsport 
Överbelastning i 
ljumskar 2-3 mån 

Man 27 Fotboll Främre korsband 12 mån 
Kvinna 20 Handboll Främre korsband 11 mån 

Man 25 Gymnastik Hälsena ruptur 6 mån 
Kvinna 29 Kampsport Främre korsband 12 mån 

Man 28 Basket Menisk skada 10 mån 
 
 

2.4.2 Pilotintervjuer 

Innan de egentliga intervjuerna ägde rum gjordes två pilotintervjuer för att säkerställa validiteten i 

studien. De två deltagarna representerade ett bekvämlighetsurval men uppfyllde urvalskriterierna 

för studien. Dessa två pilotintervjuer gav möjligheten att se över intervjumallen och säkerställa att 

frågorna gav svar till studiens frågeställningar. Pilotintervjuerna gav författarna även en möjlighet 

att planera utförandet av intervjuerna där de enades om att en person skulle föra den huvudsakliga 

talan medan den andra förde anteckningar och bockade av följdfrågorna som deltagaren besvarade 

utan att bli tillfrågad, detta i syfte till att undvika upprepningar. Utöver rollfördelningen gav 

pilotintervjuerna en viss uppfattning för hur lång tid intervjuerna skulle kunna pågå. Efter 

pilotintervjuerna gjordes en liten justering av frågorna innan studien påbörjades. 
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2.4.3 Intervjuer 

Intervjuerna inleddes med att förklara för respondenten om sina rättigheter gällande sitt deltagande 

i studien. Även en genomgång av missivbrevet som varje deltagare erhöll genomfördes innan 

intervjun startades och gjorde det möjligt att klargöra exakt vad som garanterades individerna. Det 

gav också en möjlighet för deltagarna att får svar på eventuella funderingar så att de kunde känna 

sig trygga med att medverka i studien. Innan varje intervju fick respondenten fylla i en minienkät 

med bakgrundsinformation. För att deltagarna skulle få en bättre förståelse för terminologin inom 

socialt stöd visades och beskrevs de fyra olika typer av socialt stöd som finns (Podlog & Eklund, 

2007) och som denna studie berör. Författarna var medvetna om att detta eventuellt kan ha 

påverkat intervjupersonernas synsätt på socialt stöd. 

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser för att underlätta för deltagarna. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i ett grupprum på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Tre intervjuer ägde 

rum på café eller liknande i ett avskilt bås. Intervjuerna genomfördes under dagtid och tog mellan 

20 – 59 minuter. 

 

2.4.4 Inspelning av data 

Rec&Player app för Iphone 4 användes som inspelningsinstrument under intervjuerna. Ifall det 

skulle bli några fel med inspelningen säkrades det upp med diktafonen Olympus Digital Voice 

Recorder VN-5500. Ljudfilerna på Rec&Player fördes sedan över till Dropbox för att underlätta 

transkriberingen. Filerna har bevarats på en enskild mapp i Dropbox, som endast författarna har 

tillgång till. Allt för att ingen information ska kunna spridas till obehöriga och att 

konfidentialitetskravet ska uppfyllas. 

 

2.4.5 Bearbetning av data 

Transkribering av alla intervjuer gjordes med hjälp av Itunes, hörlurar och Word 2007. Alla 

deltagarna hade under intervjun blivit tillfrågade ifall de ville granska transkriberingen innan 

analysen påbörjades. Ingen av dem ville ta del av transkriberingen. När väl alla transkriberingar 

var gjorda analyserades dessa i programmet NVivo 10. NVivo är ett analyseringsprogram för 

kvalitativ forskning där man kan koda och kategorisera olika teman. Båda författarna analyserade 

först en del av transkriberingen självständigt för att undvika den andras påverkan. Dessa jämfördes 

sedan styckvis för att säkerhetsställa att båda författarna inte gjorde allt för olika analyser eller var 
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för distanserade ifrån varandra. När det var säkerhetsställt att författarna var synkroniserade 

analyserade de hälften var av transkriberingarna, en form av analytisk triangulering (Patel & 

Davidson, 2011, s. 107). Författarna kodade transkriberingarna och sedan kategoriserades koderna 

in i grupper som sattes i kontext till varandra. När det fanns tydliga över och undergrupper 

påbörjades redovisningen av resultatet. Genom en innehållsanalys har resultatet kvantifierats 

enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 219 f.). Under hela processen av analysen använde sig 

författarna av Constant Comparative Method, som innebär att det sker en ständig återblick till 

tidigare utförda delar och en ständig pågående utveckling av analysen (ibid, s. 218).   

 

2.4.6 Pålitlighet 

Pålitligheten i studier kan alltid komma att ifrågasättas. Författarna till denna studie har strävat 

efter en god pålitlighet. Genom att skapa en tydlig och tematiserad intervjuguide med öppna frågor 

som gav alla deltagare möjligheten att besvara samma frågor men med utrymme att få säga vad de 

ville ha sagt. Denna frihet given till respondenten ger studien en objektivitet. Även noggrannheten 

med undvikandet av ledande frågor alltså valet av öppna frågor stärker studiens pålitlighet. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 259 ff.). ”Tratt-tekniken” (Patel & Davidson, 2011, s. 78) användes vid 

intervjuerna för att se till att viktiga frågor om ämnet fokuserades på. Pilotintervjuerna tillät 

författarna att putsa sina intervjuarkunskaper, som att minimera fel eller eventuell påverkan på 

intervjupersonerna. Den höga graden av standardisering visar även en god reliabilitet (ibid. s. 81). 

Båda författarna deltog på samtliga intervjuer och förde anteckningar på svaren, sedan jämfördes, 

diskuterades och klargjordes skillnaderna vilket visar god mått på interbedömarreliabilitet (ibid. s. 

104).  

 

Efter var och en av intervjuerna tillfrågades respondenterna ifall de ville ta del av 

transkriberingarna för att se över tillförlitligheten i överföringen från tal till text men samtliga 

deltagare valde att avstå. Detta var ett sätt för författarna att arbeta med kommunikativ validitet. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271 f.) Fortsättningsvis gjordes ett urval av deltagare utifrån 

bestämda krav som skulle försäkra att rätt deltagare med rätt erfarenhet för studien deltog.  

 

En induktiv analys gjordes i NVivo 10 genom att transkriberingarna kodades på ett sätt som tillät 

nya kategorier att växa fram som författarna inte hade för syfte att belysa. Vetskap fanns om att 

definitionerna av socialt stöd som redovisats för deltagarna kan ha påverkat intervjuerna och på så 

vis även transkriberingarna deduktivt. Innan analysen påbörjades utfördes en analytisk 
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triangulering av författarna för att säkerhetsställa att de var samstämmiga. (Patel & Davidson, 

2011, s. 107). Att författarna först kodade på egen hand och sedan jämförde med varandra gav 

bevis på intersubjektivreliabilitet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260 f.).  Under hela studiens 

gång har författarna jobbat tillsammans. Detta bidrar till en ökad kvalitet för att eventuella 

problem diskuterats direkt när de påträffats. (Patel & Davidson, 2011, s. 104). 

 

2.4.7 Etiska överväganden 

Innan det slutgiltiga urvalet gjordes informerades alla deltagarna om att medverkan var frivillig 

och att de när som helst under uppsatsens gång kunde avbryta, utan anledning. Individerna gav 

samtycke till att vara med i studien. Syftet med uppsatsen förklarades för samtliga deltagare för att 

de skulle förstå innebörden av vad de gav sitt samtycke till. Eftersom ingen av deltagarna var 

under 18 år behövdes inte målsmans skriftliga samtycke. Alla deltagare erhöll ett missivbrev med 

information (se bilaga 3) om uppsatsen och deras rättigheter samt kontaktuppgifter till författarna, 

vid eventuella frågor. Innan intervjuerna påbörjades klargjordes det för deltagarna att deras 

identitet kommer att förbli anonym och informationen de delger kommer inte att utnyttjas för 

något annat än denna uppsats. (Patel & Davidson, 2011, s. 74). 

 

2.4.8 Bortfallsanalys 

De har inte förekommit någon typ av bortfall under denna studie, ingen deltagare som medverkar i 

intervjuerna har dragit sig ur under studiens gång. 

 

3 Resultat 
Ett huvudresultat som framkommit under sju intervjuer med skadade idrottare var att det fanns 

faktorer som spelade in för att kunna återgå till idrotten. Utöver det självklara med att den skadade 

kroppsdelen skulle återfå den funktion som krävdes för att genomföra idrotten, krävdes det även 

någon typ av socialt stöd. SDT har varit en hjälp till att förstå vilka olika aspekter som kan 

påverka en skadad idrottare, dock har valet att använda SDT som tolkningslins begränsat andra 

synsätt på resultatet. 

 

Resultatet redovisas i tur och ordning utefter uppsatsens tre frågeställningar. De tre 

huvudpunkterna som kommer att redovisas är socialt stöd, ökat socialt stöd och åsikter om 
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tränares agerande. Dessa tre behandlas i resultatet med hjälp av figurer, citat och tolkningar. 

Resultaten presenteras systematiskt i den ordningen de nämns i figurerna. Alla deltagarna som 

medverkat i studien har bidragit med citat. Deltagarnas kodades med IP1-IP7 för att kunna skilja 

dem åt. Eftersom deltagarna är anonyma används istället dessa beteckningar. 

 

3.1 Socialt stöd 

Resultatet som framkommit när det gäller vilka typer av stöd som idrottarna erhållit eller saknat 

under sin rehabilitering redovisas utifrån de fyra olika typer av socialt stöd som denna studie 

fokuserat på. Dessa är emotionellt stöd, materiellt stöd, informativt stöd och tillhörighetsstöd. 

Under bearbetningen av resultatet framkom induktivt ytterligare en typ av stöd, vilket fått namnet 

negativt stöd. För förtydligande se fig.2. Figuren baserades på Podlog och Eklunds (2007) 

definitioner av socialt stöd samt på de resultat som analysen och kategoriseringen gav.  

 



  
Figur. 2 Visar vilka typer av socialt stöd som finns och i vilken ordning de kommer att redovisas i texten. 
 

3.1.1 Emotionellt stöd 

Ur kontexten socialt stöd hittas först enligt fig.2 Emotionellt stöd. Idrottarna kände att de fick 

emotionellt stöd ifrån olika typer av källor, inklusive familj, vänner, lagkamrater, tränare, förening 

och sjukgymnaster. Utöver det emotionella stödet som deltagarna uppgav att de erhållit fanns det 

även en viss saknad av emotionellt stöd. 

 

3.1.1.1 Erhållet emotionellt stöd 

Sex av sju individer upplevde att de fick stöd ifrån familj som föräldrar, syskon eller livspartner. 

Det stöd de fick upplevdes som positivt och var en bidragande faktor till välmående och 

16 
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motivation under rehabiliteringstiden. Familjerna visade omtanke genom bland annat att komma 

på besök, nedan visas två exempel: 

 

”Men däremot fick jag mycket stöd för mamma kom ju till Sundsvall och 

hjälpte mig och handla och sådana saker” (IP1) 

 

”Jag och min mamma är väldigt nära och hon har alltid stöttat mig, 

pappa lika så och min lillebror, så de har varit ett oerhört stöd sedan dag 

ett” (IP3) 

 

Familjen bidrog till en minskad stress när det gäller att komma tillbaka till idrotten enligt en av 

idrottarna. Familjen hjälpte individen att reflektera och ta det lugnt och känna att det inte var 

något tvång till att återvända till idrotten i förtid. 

 

Alla deltagare upplevde att de erhöll emotionellt stöd ifrån vänner. De vänner som gav stöd var 

inte alltid kopplade till idrotten utan fanns även i andra sociala kontexter. Det bidrog till att fokus 

hela tiden inte låg på idrotten och det idrottaren gick miste om. IP7 upplevde ett emotionellt stöd 

ifrån sina kamrater: 

 

”Många kompisar ville att man skulle komma tillbaka det tyckte jag 

hjälpte väldigt mycket” (IP7) 

 

Det emotionella stödet handlade mest om uppmuntran och en vilja om att se individen komma 

tillbaka till idrotten från lag och klubbkamrater. Samtliga deltagare upplevde att lagkamraterna 

ville se dem tillbaka eller peppade dem när de väl skulle börja träna igen, vilket deltagarna tydligt 

uttrycker: 

 

”allt stöd jag har fått genom uppmuntran och peppningar har gjort att 

jag velat komma tillbaka ännu bättre” (IP6) 

 

”Det som underlättade var att jag kände att jag hade en massa stöd när 

jag skulle börja tävla igen” (IP2) 
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”Roligt att höra för mig att de ville ha tillbaka mig, på något sätt gjorde 

det mig positivare” (IP1) 

 

Fyra av deltagarna upplevde ett emotionellt stöd ifrån tränare. Det handlade om att tränarna visade 

att de brydde sig genom att fråga hur det gick samt att de gick utanför sin uppgift som tränare och 

visade stöd och omtanke även utanför träningarna. Dessa representerar tydliga exempel: 

 

”Han brydde sig och ville att jag skulle komma tillbaka. Han såg 

framtiden liksom” (IP7) 

 

”där hörde de av sig mer liksom och min gamla tränare började jag träna 

ett lag med så man pratade mer och fick mer stöd där” (IP4) 

 

Endast två deltagare upplevde att de erhöll någon typ av emotionellt stöd ifrån föreningen. Det de 

upplevde handlade mest om en förståelse ifrån föreningens sida och en omtanke om deras 

välmående. Dessutom upplevde en av individerna att föreningen stöttade personen med att komma 

tillbaka i den takten de förmådde: 

 

”till och med ordföranden fick jag telefonsamtal ifrån där han frågade hur 

det gick” (IP6) 

 

”klubben var väldigt förstående [...] fick jag komma tillbaka i den takten 

jag förmådde” (IP7) 

Tre av deltagarna upplevde emotionellt stöd från sina sjukgymnaster. Värt att nämna är att dessa 

tre individer vistades på samma rehabiliteringscenter. Dessa deltagare upplevde att 

sjukgymnasterna var kunniga och inte bara brydde sig om skadan eller att få jobbet gjort utan även 

brydde sig om personen: 

 

”de var verkligen med och brydde sig liksom, de brydde sig om mig” (IP4) 

 

3.1.1.2 Saknat emotionellt stöd 

Två deltagare upplevde en brist på stöd från ifrån sin familj gällande förståelsen till deras 

idrottsutövande och kärlek till sporten: 
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”Min familj har inte något med det här att göra. De har aldrig förstått 

kärleken till sporten. Jag krävde inte heller något av dem” (IP2) 

 

Tre deltagare upplevde en brist på stöd för att de inte längre bodde tillsammans med familjen: 

 

”men det är för att jag inte bor med dem och ser dem mindre än laget” 

(IP6) 

 

Tre av deltagarna upplevde en saknad av emotionellt stöd ifrån tränarna. 

 

”Mindre stödjande alltså det är buisness, jag spelade i högsta ligan och 

spelare kommer och går och jag skadade mig och mitt kontrakt gick ut” 

(IP3) 

 

3.1.2 Materiellt stöd 

När det gällde materiellt stöd uppgav deltagarna att det fanns fler olika typer; kontakter, 

rehabiliteringscenter och ekonomi. Saknaden av materiellt stöd handlade om ekonomiska 

förutsättningar och upplevd brist på engagemang samt kunskap hos sjukgymnaster. 

 

3.1.2.1 Erhållet materiellt stöd 

Fem deltagare uppgav att de genom kontakter fick tillgång till gym, rehabiliteringsprogram, 

sjukgymnaster eller läkare. IP1 ansåg sig erhålla det materiella stödet genom de kontakter som 

föreningen hade:    

 

”de fixade att jag kom i kontakt med en person som hjälpte mig med 

träning. Vad jag skulle träna och hur mycket” (IP1) 

 

Tre individer fick någon typ av ekonomiskt stöd under tiden de var skadade, som tillgång till 

träningsutrustning, gratis sjukgymnastik och naprapatbesök samt ekonomisk ersättning: 

 

”fick även betalt fast jag var hemma, fick fullt betalt” (IP7) 
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3.1.2.2 Saknat materiellt stöd 

Två deltagare uppgav att de inte hade ekonomin som krävdes för att få den bästa möjliga 

rehabiliteringen: 

 

”Det som hade hjälpt hade varit om pengarna trillat in, det ekonomiska 

för då hade jag kunnat fokusera på rehab varje dag” (IP2) 

 

Det var även två deltagare som upplevde en brist inom sjukgymnastiken, som att sjukgymnasten 

inte kände till idrotten individen sysslade med eller lät personen klara sig själv under deras möten: 

 

”tidigare hade jag en dålig sjukgymnast och då körde jag nästan själv hos 

sjukgymnasten” (IP4) 

 

3.1.3 Informativt stöd 

Informativt stöd är något som deltagarna har fått ifrån fem olika källor; släkt, lagkamrater, tränare, 

sjukgymnast och läkare. Avsaknaden av informativt stöd syftade mest på missnöje kring den 

information källorna försåg deltagarna med eller var missledande information. 

 

3.1.3.1 Erhållet informativt stöd 

Två av deltagarna uppgav att de fått informativt stöd ifrån släkt. Båda individerna har 

släktmedlemmar som jobbat med naprapati och sjukgymnastik, vilket de upplevt som en fördel 

som andra deltagare inte haft. Släkten kunde ge tips och råd om hur deltagarna skulle gå till väga 

med sin rehabilitering: 

 

”min kusin var naprapat så jag fick väldigt bra hjälp just med information 

med vad jag behövde tänka på” (IP1) 

 

Lagkamraterna bidrog med ett visst informativt stöd enligt två deltagare. De fick 

rekommendationer om hur de skulle träna och vilka läkare och sjukgymnaster de skulle vända sig 

till, IP2 beskriver tydligt hur tidigare skadade klubbkamrater kunde ge tips: 
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”Sen hade jag några klubbkamrater som hade varit med om liknande 

skador. Namn på läkare och annat. Sen efter ett år när jag fortfarande 

hade problem kom de med tips om hur de har gått till väga med sina 

korsbandsskador och vilka läkare de hade” (IP2) 

 

Gällande information ifrån tränaren kände fyra deltagare att de fått det i form av råd i hur de skulle 

genomföra sin träning och tips på var de kunde vända sig för att få hjälp: 

 

”sedan pratade jag med min egen tränare och han gav mig tips på vart jag 

kunde vända mig ifall det hade tagit för lång tid” (IP4) 

 

”han frågade mig hela tiden om hur det gick, och rekommenderade 

sjukgymnaster som han visste om och sådant” (IP6) 

 

Enligt sex av deltagarna fick de hjälp med information från sjukgymnaster om hur de skulle träna, 

hur många gånger i veckan de skulle göra övningarna och detaljer om sin skada. Nedan följer 

exempel på dessa: 

 

”vad jag skulle träna och hur mycket jag skulle träna” (IP1) 

 

”De visade ofta upp hur det såg ut i knäet och visade varför jag kände att 

jag var svagare i baksidan när de hade tagit en sena därifrån” (IP4) 

 

Läkare bidrog i fem av sju fall med bra information om hur operationen skulle gå till och råd om 

vad individerna skulle göra när de kom hem efter operationen: 

 

”läkare som förklarade hur det skulle gå till så information och så fick 

jag och vägledning om vad jag skulle göra när jag var hemma och när 

jag var där” (IP3) 

 

3.1.3.2 Saknat informativt stöd 

Bristen på informativt stöd var fyra deltagare missnöjda med. Det handlade om den information 

som tränare, sjukgymnaster och läkare försåg individerna med. En tränare gav missledande 
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information om deltagarens skada, medan andra tränare tillät sina skadade adepter att delta: 

 

”Och dem sa till mig att när jag hade de problemen att det här tränar du 

bort, det är ingen fara du, det är bara att köra” (IP1) 

 

När det gällde sjukgymnaster saknade en av deltagarna information om hur de låg till i sin 

rehabilitering samt övningar som var lagom utmanande: 

 

”jag fick inte den utveckling på övningarna som jag hade behövt för att 

komma tillbaka fullt ut” (IP1) 

 

Från läkarnas sida handlade det om att en individ fick fel diagnos och en annan inte fick den 

information den ansåg sig behöva: 

 

”ja, dagen efter opererades jag direkt och de sydde väl ihop hälsenan. 

Fick ganska lite information just då om hur de gjorde eller hur de gick 

eller någonting” (IP7) 

 

3.1.4 Tillhörighetsstöd 

Tillhörighetsstöd upplevde deltagarna återfanns i fyra sammanhang; laget/klubben, i ett mindre 

deltagande, ny gemenskap och fokus på annat. Deltagarna kände att bristen på tillhörighet berodde 

på tre faktorer; ensamhet, utanförskap och frånvaro från träning. 

 

3.1.4.1 Erhållet tillhörighetsstöd 

Samtliga deltagare uppgav att de upprätthöll en kontakt med lagkamrater, klubbkamrater, tränare 

eller förening under rehabiliteringen. Deltagarna beskrev ofta en familjär känsla: 

 

”lagkamraterna spenderar man sjukt mycket tid med och de kom till 

sjukhuset och så, man är ju som en liten familj” (IP3) 

 

”Det var nog tillhörighet stöd, att ha kontakt med klubben, de är ju som en 

förlängd familj” (IP5) 
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En känsla av delaktighet var något som fem deltagare uppskattade. Att kunna delta vid sidan av 

och träna teknik eller att kunna vara med på uppvärmningen och sedan gå av för att rehabilitera 

var exempel som uppgavs: 

 

”ja, men jag deltog inte i själva träningen utan jag var där och hälsade, 

sen när de började sin träning var jag vid sidan och gjorde mina 

övningar” (IP6) 

 

Dessutom nämnde fem deltagare att de hade hittat till en ny gemenskap i form av vänner utanför 

idrotten, ny klubb, en ny grupp bestående av andra skadade idrottare: 

 

”men jag hade turen att hamna på (namn på klinik) där många går med 

knäskador, då hittar man en ny gemenskap med personerna som är där 

[...]då tänker man att det alltid finns någon som har det värre, alla de som 

går där och har ont men de krigar på, så då hittar man en ny gemenskap 

och en känsla av glädje där man kan garva tillsammans och tillslut blir 

man som ett gäng och man driver om sina skador” (IP3) 

 

Genom fokus på annat var det två deltagare som hittade en ny form av tillhörighet genom att 

själva bli tränare för andra. Enligt IP4 var det den största gemenskapen: 

 

”Gällande tillhörighet så hade jag ju de tjejer som jag tränar och där var 

jag mest så det blev ju liksom den största gemenskapen” (IP4) 

 

3.1.4.2 Saknat tillhörighetsstöd 

Tre deltagare kände en form av ensamhet under sin rehabilitering som grundade sig i att de 

rehabiliterade på egen hand. Det kunde vissa dagar upplevas som väldigt tufft enligt IP3: 

 

”Så att inte vara med i gemenskapen saknade man, det blir ju väldigt 

ensamt när man står på gymmet och gör sina tråkiga övningar, det var 

tufft vissa dagar, väldigt tufft” (IP3) 

 

Fyra deltagare kände ett utanförskap då de i vissa fall inte kände sig som en del av laget/klubben 
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eller hamnade vid sidan av när de rehabiliterade: 

 

”Utan då fick man fixa själv, vilket också gjorde att man sakta men säkert 

gick ifrån klubben för att man inte orkade förklara varje gång att man har 

ont” (IP2) 

 

Fyra deltagare tyckte att deras frånvaro från träning orsakade brist på tillhörighet. När 

individernas livsstil förändrades under skadan kunde det påverka den tiden som i vanliga fall 

spenderades med träningskamraterna: 

 

”Det är väldigt tufft, är man van att träna två till tre gånger om dagen till 

att inte kunna springa, det tar på ens psyke […] det var väldigt jobbigt att 

inte kunna ha den här gemenskapen man har i ett lag” (IP3) 

 

3.1.5 Negativt stöd 

Negativt stöd innebär att idrottaren har upplevt negativa känslor i samband med att individer i 

omgivningen visat sitt stöd. Viktigt att klargöra är att negativt stöd inte innebär att individen 

upplevt en brist på stöd utan att idrottaren upplevt det erhållna stödet negativt.   

 

3.1.5.1 Erhållet negativt stöd 

Fem av sju deltagare uppgav att de tolkat någon typ av stöd negativt under sin rehabilitering. Fyra 

deltagare upplevde ett överdrivet emotionellt stöd som jobbigt. Medlidande upplevdes negativt då 

det resulterade i en ständig påminnelse om att de var skadade. När omgivningen hela tiden frågade 

om hur det gick med rehabiliteringen och när de kunde förvänta sig ett aktivt deltagande igen, 

upplevde de skadade individerna det som stressande: 

 

”kanske när alla frågade när du kommer tillbaka, när kan du börja göra 

det här? Då kanske det blev en stressande situation” (IP7) 

 

En deltagare upplevde det som stressande att inte kunna ta emot allt materiellt stöd som individen 

blev erbjuden på grund av ekonomiska skäl: 

 



”samtidigt stressande för då kände jag att jag fick så proffsig hjälp men 

jag svarade inte på det, jag levererade fortfarande inte” (IP2) 

 

3.2 Ökat socialt stöd 

När det gällde frågan om hur idrottare som erhållit ett bra socialt stöd agerat och vad 

de som upplevt en saknad kunnat göra för att få ett ökat socialt stöd, hade alla 

deltagarna en insikt om vad de själva hade gjort under sin rehabiliteringstid. De hade 

även konkreta exempel på vad de skulle kunna gjort personligen för att få ett ökat 

socialt stöd. Utöver det som idrottarna själva kunnat påverka påvisade även den 

induktiva analysen faktorer som hjälpt idrottarna att erhålla ett ökat socialt stöd. 

Resultatet kommer att delas upp som fig.3 visar. 

Skäl till ökat socialt stöd 

Idrottarnas egna 
påverkan

Nöjda med stödet och 
eget agerande

Kunde gjort mer

Ta kontakt med läkare, 
sjukgymnaster och 
tränare för att få ett 
ökat informativt stöd 

Kunnat kontakta tränare 
och vänner för ökat 
emotionellt stöd 

Kunnat kontakta 
föreningen eller klubben 
för ett ökat materiellt 

stöd 

Jobbat bättre med rehab

Utanför idrottarnas 
påverkan 

Gemenskap

Närstående som 
genomgått liknande 

situation 

Egen skadeerfarenhet 

 
Figur.3 Visar förgreningen för skäl till ökat socialt stöd hos idrottarna samt ordningen de redovisas i resultatet. 
 

3.2.1 Idrottarnas egen påverkan 

Idrottarna beskrev vad de gjort eller kunde gjort för att få ett ökat socialt stöd. Två deltagare 

beskrev att de erhållit väldigt bra stöd och kände att de inte kunnat göra något ytterligare för att 

förbättra detta. De beskriver istället att de själva var aktiva när det gällde att hålla kontakt med 

omgivningen och avskärmade sig inte på något vis ifrån omvärlden. De hade ringt till vänner, 
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hälsat på laget och närvarat under träningarna: 

 

”men jag deltog inte i själva träningen utan jag var där och hälsade på 

sen när de började sin träning var jag vid sidan och gjorde mina övningar. 

Jag försökte att vara där varje träningspass” (IP6) 

 

Fem deltagare ansåg att de själva hade kunnat göra något för att erhålla ett bättre socialt stöd. Fyra 

av deltagarna kände att de hade kunnat ta kontakt med läkare, sjukgymnaster och tränare för att få 

ett ökat informativt stöd. De hade även kunnat kontakta tränare och vänner för att få ett ökat 

emotionellt stöd, samt kontakta föreningen eller klubben för ett ökat materiellt stöd. Bristen verkar 

därmed ligga i idrottarens oförmåga att kontakta de individer som skulle kunnat ge dem ett ökat 

socialt stöd: 

 

”jag hade nog vänt mig mer till tränarna, då kanske jag hade varit tillbaka 

snabbare om jag hade fått hjälp med att förstå att det skulle kunna gå att 

anpassa min träning efter min skada på ett bättre sätt” (IP5) 

 

En deltagare kände att den skulle kunnat få ett ökat emotionellt stöd om den hade utfört 

rehabiliteringsprogrammet på ett korrekt sätt: 

 

”Om jag hade varit bättre på att sköta rehaben i början och kunnat 

leverera efter sex månader till ett år tror jag att folk hade sett att det fanns 

hopp, då hade de kanske orkat bry sig” (IP2) 

 

3.2.2 Faktorer utanför idrottarnas påverkan 

Fem deltagare erhöll ett ökat socialt stöd tack vare faktorer de själva inte påverkade; gemenskap, 

en närstående som hade genomgått en liknande situation eller egen skadeerfarenhet. Gemenskapen 

i ett lag var en bidragande faktor för en av deltagarna. Att en närstående haft liknande erfarenhet 

var ytterligare en faktor som påverkade positivt den grad av stöd som en deltagare fick. Tidigare 

erfarenhet av skador ledde till ett ökat informativt stöd enligt tre av deltagarna. För en fjärde 

individ som undvikit skador upplevdes kontakten med läkaren efter sin första svåra skada som 

jobbig enligt IP7: 

 



”Jag har ju inte vart mycket skadad, och inte haft mycket kontakt med 

läkare, så det kan ju har vart att jag varit lite blyg eller inte vågat tagit för 

mig i vad jag skulle ha sagt” (IP7) 

 

3.3 Åsikter om tränares agerande 

I frågan om hur idrottarna ville att tränaren skulle agera under deras rehabilitering har det 

framkommit både positiva och negativa åsikter vilket går att ses tydligare i fig.4. Alla deltagare 

hade någon åsikt om sin tränares agerande men också en önskan om ett annorlunda agerande. 

Åsikter om tränares 
agerande

Positivt

Brydde sig 

Engagerade sig 
utöver sina egentliga 

tränartimmar 

Kom med tips och 
råd 

Negativt
Blev stressade av 
tränaren att återgå 

till idrotten

Behöva delta i 
matcher/tävlingar 

Press att inte 
uppfylla tränarens 
förväntningar 

Inte varit involverade 
i idrottarnas 
rehabilitering 

Saknad av tränaren

Faktisk

Upplevd

 
Figur.4 Visar fördelningen av positiva och negativa åsikter om tränares agerande. 
 

Det agerande som de ansåg vara bra är det som redovisas inom positiva åsikter. Det agerande som 

upplevdes negativt var det som idrottarna ansåg att tränarna bör undvika. Brist på agerande 

innefattas också i denna kategori. 

 

3.3.1 Positivt 

Det som deltagarna upplevde positivt var att tränarna brydde sig, engagerade sig utöver sina 

egentliga tränartimmar eller att de kom med tips och råd till idrottarna. 
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Sex deltagare uppgav att deras tränare brydde sig under tiden de var skadade genom att höra av 

sig och fråga hur de mådde och hur deras rehabilitering gick. De gjorde även klart för idrottarna 

att de önskade dem tillbaka och att de behövdes: 

 

”han frågade mig hela tiden om hur det gick” (IP6) 

 

Två deltagare påpekade att deras tränare hade lagt ner extra tid utöver sina tränaruppgifter. I dessa 

fall hade ena tränaren kontaktat specialister och fått tag i speciella rehabiliteringsprogram. I andra 

fallet hade tränaren lagt in individuell träningstid enbart för den skadade idrottaren: 

”Om man kollar tillbaka i tiden fanns en, två stycken som verkligen lade 

tid och tog extra lektioner för att jag inte skulle tappa” (IP2) 

 

Att tränarna gav tips och råd ansåg fyra av deltagarna som ett positivt agerande. Att få tips på bra 

sjukgymnaster och hur det gick att anpassa träningen efter sin skada är de former av tips och råd 

som deltagarna uppskattat. 

 

”rekommenderade sjukgymnaster som han visste om och sådant” (IP6) 

 

3.3.2 Negativt 

Inom de negativa åsikterna har det framkommit att vissa tränare inte varit involverade i 

idrottarnas rehabilitering eller att idrottarna blev stressade av tränaren att återgå till idrotten. 

Fyra av deltagarna upplevde en saknad av tränaren under sin rehabilitering. Två deltagare 

upplevde en brist på engagemang ifrån tränaren. I de andra två fallen saknade deltagarna tränare 

helt av olika anledningar. Följande exempel tydliggör brist på engagemang från tränare: 

 

”Innan betydde det ju allting, men jag har lärt mig att det är lång tid av 

din kampsportskarriär som går om man ska vänta på sin tränare. Nu 

väntar jag inte längre på att tränaren ska fixa. Men det är bonus om 

tränaren vill” (IP2) 

 

Stress från tränare när det gäller att återgå till idrotten upplevdes av fyra deltagare. Det handlade 

om att behöva delta i matcher/tävlingar för att laget hade kort om folk eller för att den skadade 
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idrottaren hade en ledande roll i laget. Något annat som också upplevdes var en press att inte 

uppfylla tränarens förväntningar gällande prestation: 

 

”Jag hade satt upp ett mål att jag skulle köra en juniormatch den 20 

januari, det var en lagom början men då hade de en match innan det och 

de var kort om folk så min tränare frågade om jag var redo att köra, 

matchen var den 14 januari” (IP4) 

 

3.4 Sammanfattning av resultatet 

Den största delen av det sociala stödet som idrottarna erhållit har upplevts som positivt. 

Deltagarna har dock skilda erfarenheter när det gäller de olika källorna till stöden samt mängden 

av erhållet stöd fördelat på emotionellt stöd, materiellt stöd, informativt stöd och tillhörighetsstöd. 

Alla deltagare har beskrivit hur de agerat för att erhålla ett bra socialt stöd eller vad de kunde gjort 

för att få ett ökat socialt stöd. Den mängd idrottarna har erhållit har påverkats till en viss del av 

idrottarnas agerande. Deltagarna uppgav att de ville ha tränarna involverade i sin rehabilitering. 

Tränarna skulle håll uppsikt över rehabiliteringen och bry sig om deras välmående. 

 

4 Diskussion 
Författarnas erfarenheter av skador och rehabilitering ha bidragit till ett intresse om hur de skulle 

kunna underlätta för sina adepter att återvända till sin idrott. Frågor som vilket typ av stöd 

idrottaren upplever att de har fått eller saknat under sin rehabilitering, har bidragit till en 

förhoppning om att klargöra vad en idrottare bör få för stöd för att främja en comeback. Även hur 

en tränare bör agera för att förse idrottarna med stödet och underlätta rehabiliteringen. 

 

4.1 Socialt stöd 

Resultatet visade att idrottarna hade upplevt fem olika typer av socialt stöd under sin 

rehabilitering; emotionellt, materiellt, informativt, tillhörighets- och negativt stöd. Allt stöd som 

en idrottare erhåller förses från omgivningen i form av familj, vänner, lagkamrater, tränare, 

förening, sjukgymnaster och läkare. Det stöd som idrottarna fått har till största del upplevts som 

positivt och bidragit till en mer hanterbar rehabilitering. Det är framför allt emotionellt, 

informativt och tillhörighetsstöd som deltagarna kopplat till den känslomässiga hjälp de behövt 
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under sin rehabilitering. Materiellt stöd var det stöd som upplevdes hjälpa den fysiska 

rehabiliteringen. 

 

Alla deltagarna har även upplevt en saknad av socialt stöd under rehabiliteringstiden. Saknaden av 

socialt stöd har upplevts olika för deltagarna, vissa har saknat emotionellt stöd medan andra saknat 

materiellt, informativt eller tillhörighetsstöd. Deltagarna har befunnit sig i helt skilda 

livssituationer som mycket väl kan ha påverkat det sociala stöd de erhållit. 

 

Deltagarna i denna studie har känt någon form av tillhörighetsstöd. De individuella idrottarna 

kände tillhörighet till tränare och förening medan lagidrottare upplevde det även från lagkamrater. 

Samtliga upplevde detta stöd som positivt och beskrev en familjär känsla. Alltså är tillhörighet 

något som alla idrottare bör få för att underlätta sin rehabilitering och öka välmående hos de 

skadade vilket även styrks i studien av Podlog, Lochbaum och Stevens (2010). 

 

De deltagare som sysslade med individuella idrotter har framförallt upplevt brist på 

tillhörighetsstöd. En orsak skulle kunna vara att individuella idrottare tränar och presterar 

ensamma i stor utsträckning. Deras frånvaro påverkar inte klubbkamraterna, som kan fortsätta 

träna och tävla även utan en skadad kamrat. När en lagidrottare däremot blir skadad kan det 

påverka ett helt lag, konsekvenser som förlust eller för få deltagare för att kunna tävla kan i vissa 

fall vara förödande. Att individuella idrottare saknar tillhörighet är logiskt eftersom det inom 

individuella idrotter saknas en sorts tillhörighet som finns naturligt inom lagidrott. Att vara en del 

av ett lag innebär, åtminstone i bästa fall att det finns en lojalitet och en gemensam värdegrund. 

Inom lagidrott är tillhörigheten så pass stark att en skadad lagkamrat har en tendens att undvika att 

diskutera skaderelaterade känslor för att inte utge sig som svagare och gå emot den aktuella 

idrottens normer. En anledning till beteendet är som Mankad, Gordon och Wallman (2009) 

beskriver att en skadad individ upplever en rädsla att framstå som ynklig eller inte passa in i 

kamratandan och på så vis känna sig utanför. Många idrottares viktigaste vänner är ofta 

lagkamrater och att då helt plötsligt få en skada och inte uppfattas eller uppfatta sig själv som en 

bidragande lagkamrat påverkar idrottarnas känsla av idrottslig identitet . Enligt Williams, Rotella 

och Scherzer (2001) kan detta förändra relationen mellan en skadad idrottare och dess 

lagkamrater. 
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Det är viktigt att förstå idrottarnas önskan om deltagande i samband med skada då vissa idrottare 

vill vara närvarande medan andra vill komma ifrån den idrottsliga kontexten (Williams, Rotella & 

Scherzer, 2001). Fyra deltagare i denna studie uppgav att deras egen frånvaro orsakade brist på 

tillhörighet medan de andra tre deltagarna beskriver ett aktivt närvarande trots sina skador. Att 

erhålla tillhörighet är något som denna studie visat som positivt för skadade idrottare. Wrisberg 

och Fisher (2005) ger bra och konkreta förslag på hur skadade idrottare kan hålla kontakten med 

klubb/lagkamrater. Att försöka fastställa önskemål om umgänge, uppmuntra till mångsidigt 

umgänge och skapa möjligheter för skadade idrottare att imponera på sina lagkamrater. Som 

tränare finns inte bara möjligheten att hjälpa skadade idrottare hålla kontakten med lagkamrater 

utan även att ta beslutet om att närvara eller inte genom att få dem att förstå att de själva har 

förmågan att fatta sina beslut gällande sitt deltagande samt de konsekvenser beslutet resulterar i. 

Inom SDT är detta ett tydligt exempel på autonomi vilket kan leda till en högre grad av inre 

motivation och sedan till ett mer positivt deltagande i idrotten (Deci & Ryan, 2000). Känslan av att 

kunna fatta sina egna beslut höjer idrottarens känsla av kompetens. Att då också få tillhörigheten 

ifrån klubben/laget bidrar till att SDT:s tre grundläggande behov uppfylls. Det kan ge idrottaren ett 

nytt perspektiv och nytändning vid en comeback (Podlog, Lochbaum & Stevens, 2010). 

 

När en skada sker gäller det att hantera de känslor som uppstår eftersom många idrottare upplever 

en skada som något jobbigt (Tracey, 2003; Green & Weinberg, 2001). Det är inte förrän idrottare 

har bearbetat klart känslorna som de kan börja fokusera på rehabiliteringen (Tracey, 2003). 

Information kan hjälpa en individ att hantera de emotionella reaktionerna som en skada kan orsaka 

(Green & Weinberg, 2001).  Alla deltagare i studien hade erhållit informativt stöd gällande sin 

skada. Informativt stöd kan enligt forskning hjälpa en idrottare att fullfölja rehabiliteringen (ibid.). 

Med denna kunskap bör informativt stöd alltid ges till en skadad idrottare. Frågan är då vem som 

ska förse idrottaren med detta stöd? Det informativa stödet deltagarna i denna studie erhållit kom 

från släkt, lagkamrater, tränare, sjukgymnaster och läkare och upplevdes positivt.  Det deltagarna 

däremot upplevde negativt var bristen på eller missledande information. Alltså är inte vem som 

förser idrottaren med information det mest betydelsefulla utan att idrottare väl får informativt stöd 

och att den information deltagaren får är korrekt. 

 

4.2 Ökat socialt stöd 

Deltagarna i denna studie uppgav att det var viktigt att behålla kontakten med personer i sin 

omgivning för att kunna erhålla ett socialt stöd. För att få ett ökat informativt stöd kunde 
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individerna kontaktat läkare eller sjukgymnaster. Andra saker som kunde påverka ett ökat socialt 

stöd var tidigare erfarenhet eller en gemenskap inom laget. 

 

Att deltagarna uppmärksammade sin egen roll för att få ett ökat socialt stöd var ett intressant fynd. 

För att erhålla ett socialt stöd krävs det enligt Gottlieb (1983) en social kompetens och en förmåga 

att vara självutlämnande. När individerna i denna studie själva valt att hålla kontakt med familj, 

vänner, tränare och klubbkamrater har de fått mer socialt stöd medan deltagarna som valt att inte 

aktivt hålla kontakten helt enkelt saknat någon typ av socialt stöd. Autonomi kan kopplas till detta 

genom att individen själv kan välja om den vill söka stöd eller inte (Deci & Ryan, 2000). Att inte 

söka stöd hos omgivningen skulle kunna bli ett stort misstag då socialt stöd är en av de faktorer 

som underlättar en rehabilitering (Podlog, Lochbaum & Stevens, 2010). 

 

Att ha en tidigare erfarenhet av skada eller att få ta del av ett informativt stöd handlar om att 

individen vill känna kompetens i situationen. Kompetens har en positiv inverkan på det slutgiltiga 

resultatet efter rehabilitering (Podlog & Eklund, 2010). Att deltagarna i denna studie ansåg att de 

kunnat ta mer kontakt med omgivningen och berättat vad för stöd de skulle velat se mer av. 

Deltagare antydde att det var deras oerfarenhet som satte käppar i hjulet, de vågade inte ifrågasätta 

eller ställa onödiga frågor till auktoritära personer som läkare och sjukgymnaster. Ska en idrottare 

bli lidande för att de saknar erfarenhet? Är det inte så att brist på skadeerfarenhet är något positivt? 

Enligt deltagarna i denna studie kände de en brist på informativt stöd ifrån tränare, läkare och 

sjukgymnaster. Här skulle tränare, läkare och sjukgymnaster kunna göra ett bättre jobb genom att 

alltid vara öppna att besvara frågor eller vara tydligare i sitt informativa stöd. 

 

Gemenskap och peppning ifrån laget var något som individerna inte ansåg att de själva kunde 

påverka. När det finns en gemenskap i en klubb eller ett lag är något som kan underlätta för 

skadade idrottare (Podlog, Lochbaum & Stevens, 2010). Det var inte alltid laget som stod för 

gemenskapen, den kunde även hittas i andra situationer. Vissa blev presenterade med möjligheten 

att ta på sig egna tränarroller och kände en ny gemenskap med sina adepter, andra fann skadade 

individer som de kunde träna och dela erfarenheter med. Skadade idrottare bör enligt denna studie 

ha ett öppet sinne för att kunna se nya möjligheter och vänskaper. 

 

Att erhålla ett ökat socialt stöd kan i praktiken låta enkelt. Att kommunicera med omgivningen och 

ärligt säga vad personen önskar sig är nyckeln till ett ökat socialt stöd men kan vara svårt för 
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idrottare. Detta kan enligt Green och Weinberg (2001) bero på att idrottarna samtidigt bearbetar 

känslorna efter skadan. Genom att upplysa idrottarna om deras egna agerande kan påverka den 

mängd av socialt stöd som idrottaren kan erhålla bör de påminnas om att ha ett öppet sinne, våga 

ställa frågor och reflektera över sitt agerande. 

  

4.3 Åsikter om tränares agerande 

Deltagarna i denna studie ansåg det positivt att en tränare visade att den brydde sig, ordnade extra 

träningstillfällen eller komma med tips och råd. Det som de ansåg negativt var när tränare 

stressade sina idrottare till att komma tillbaka till idrotten eller att tränaren inte visade något 

engagemang gentemot idrottaren och dennes rehabilitering. 

 

Tack vare den nära relation en tränare har till sina adepter befinner sig tränare enligt Podlog och 

Dionigi (2010) i en optimal position för att kunna influera en idrottares attityd och beteende under 

rehabiliteringen. Därav bör en tränare reflektera över sitt agerande så att påverkan på idrottaren 

blir positiv. Detta ger orsak att komma underfund med vilket agerande som i långa loppet gynnar 

alla parter och hur en tränare kan hjälpa idrottare att tillfredsställa behoven gällande autonomi, 

kompetens och tillhörighet. 

 

Forskning visar att tränare har egna verktyg för att underlätta rehabiliteringen för sina adepter; 

hjälpa dem behålla kontakten till idrotten, ge individuella träningstillfällen eller förse dem med 

emotionellt, materiellt och informativt stöd (Podlog & Eklund, 2007). Många av verktygen 

underlättade rehabiliteringen även för deltagarna i denna studie. Deltagarna påverkades positivt 

när tränare prioriterade att organisera individuella träningar, gav emotionellt stöd genom att bry 

sig eller ge information till individen. Enligt deltagarna i denna studie försvårades rehabiliteringen 

av att tränaren inte var involverad i rehabiliteringen samt blev stressade att komma tillbaka. 

 

När tränare hjälper adepter behålla kontakten kan detta kopplas till SDT:s behov om tillhörighet. 

Genom att involvera individen i olika sociala aktiviteter både i och utanför det idrottsliga 

sammanhanget kan en idrottare trots sin skada känna en tillhörighet till träningskompisarna. Med 

information och individuella träningstillfällen kan tränaren bidra med en känsla av ökad 

kompetens. Enligt Evans et al. (2000) är det viktigt för de skadade idrottarna att känna kompetens 

och förtroende till den skadade kroppsdelens funktionella förmåga när de ska återgår till idrotten. 

En brist på denna känsla av kompetens kan leda till svårigheter eller risk för att skada sig igen. Att 



34 

 

inte stressa individerna handlar om autonomi, där det bästa skulle vara att låta idrottarna fatta ett 

eget beslut om att återvända till idrotten under sina egna premisser. Här kan tränarens informativa 

stöd vara till hjälp för idrottaren i sitt beslutfattande (Hardy, 1992) 

 

Hur ska då en tränare agera? Om tidigare forskning sammanställs med resultatet för denna studie 

kan det konstateras att en tränare bör; ge individuella träningstillfällen, ge emotionellt och 

informativt stöd, vara involverad i rehabiliteringen och låta idrottaren återvända till idrotten när 

den känner sig redo. 

 

4.4 Styrkor och svagheter med studien 

Tidigare studier om hur idrottare upplever socialt stöd vid skador finns. Det som gör denna studie 

unik är idrottarnas konkreta exempel på vilken typ av stöd de saknat, vad de själva hade kunnat 

göra för att erhålla ett ökat socialt stöd samt vad tränarna hade gjort eller kunde gjort för att 

underlätta en comeback. 

 

Urvalet av deltagare baserades på två kriterier. Deltagarna skulle ha varit frånvarande ifrån 

idrotten under minst två månader och efter skadan återgått till idrotten. Utöver dessa två kriterier 

övervägdes huruvida kön, typ av idrott och deltagarnas idrottsliga nivå (motionär/elit) skulle göra 

någon skillnad för studien. Efter mycket letande inom forskning och preciserande av inriktning 

gjordes det klart att två förstnämnda inte spelade någon roll för studien. Författarna hade en 

hypotes om att den idrottsliga nivån kunde påverka resultatet. Att idrottare på hög nivå kunde få 

ett bättre materiellt stöd genom föreningen och dess kontaktnät.   

  

Valet att göra intervjuer ger en djupare information än vad enkät skulle göra. Fördelen med att 

genomföra intervjuer med öppna frågor är att kunskapen produceras och utvinns genom den 

relationen som intervjuaren och tillfrågade individen får under tillfället (Kvale & Brinkmann, 

2009,s. 98). Nackdelen med att använda intervjuer är att antalet deltagare inte är lika många som 

vid en enkätundersökning. Att alla deltagare i studien fick samma uppsättning frågor tyder på hög 

standardiseringsgrad. Däremot utfördes intervjuerna på olika platser vilket kan påverka den höga 

graden av standardisering negativt (Trost, 1997,s. 19 f.). 
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Resultatet i studien liknar i en viss utsträckning resultat från andra studier. Detta ger en hög 

överförbarhet då det går att göra kopplingar och jämförelser mellan studierna (Patel & Davidson, 

2011, s. 108 f.). Studierna kunde sättas i kontext till varandra och ge författarna en tydligare 

helhetsbild som ledde till att fler rekommendationer kunde konstateras. 

 

4.5 Framtida forskning 

Det författarna vill se i framtiden när det gäller forskning är fler studier gjorda, av fler forskare på 

idrottares upplevelser av socialt stöd och tränarnas agerande. Kvalitativ forskning innebär att 

författare tolkar och analyserar resultatet (Patel & Davidson, 2011, s. 105 ff.). Om fler forskare 

skulle bidra med sina tolkningar skulle de bidra till ett bredare synsätt. I dagsläget är det ett fåtal 

forskare inom området vilket enligt författarna till denna studie kan ge brist på nya tankesätt. Det 

kan vara svårt att se världen med nya ögon utan att bli påverkad av det man redan sett. 

 

Det är inte bara önskvärt att göra fler studier utan även en bredare internationell forskning, där inte 

bara USA, Kanada, England, Australien och Nya Zeeland innefattas. En fråga som direkt kommer 

upp är huruvida kulturella faktorer skulle generera i ett annat resultat? Något annat som författarna 

också vill se är en mer praktisk forskning med klara rekommendationer för hur man går tillväga 

för att assistera idrottare med socialt stöd. Med förhoppningar om framtiden hoppas författarna ha 

bidragit med ett steg i rätt riktning. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur idrottare upplever socialt stöd 

vid långvariga skador. Särskilt fokus ligger på hur tränarens sociala stöd upplevs av idrottare samt 

hur det kan underlätta en idrottslig comeback.   

Frågeställningar: 
Vilken typ av socialt stöd har idrottare erhållit eller saknat under sin rehabilitering? 

Hur har idrottare som erhållit ett bra socialt stöd agerat och vad kan de som upplevt en saknad 

göra för att få ett ökat socialt stöd? 

Hur anser idrottare att tränare bör agera för att underlätta rehabiliteringen? 

 
Vilka sökord har du använt? 

Idrottskada, socialt stöd, idrottsskada och socialt stöd, Injury, Sports injury, SDT, Self 
Determination Theory, Social support, Sports injury and social support, Sports injury and 
Sports psychology, Motivation, Coach behavior, Social support and SDT, Sport injury and 
social support and SDT, psychological response to injury, athletes and social support, Podlog, 
Podlog and social support, negativt stöd, negative support 
 
Var har du sökt? 

Ebsco, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Sports injury and social support, athletes and social support, Podlog and social 
support 
Google Scholar: idrottsskada och socialt stöd 

 
Kommentarer 

Det var inte så svårt att hitta artiklar kring ämnet idrottskador men sulle man gå vidare på 
djupet kring socialt stöd och speciellt med koppling till SDT så var det betydligt tuffare att 
hitta bra forskningoch material. Tips från handledaren gav väsentliga källor. 
Ett annat sätt var att spåra referenser i artiklar funna om ämnet. Det absolut bästa sökmotorn 
var Ebsco vilket användes flitigt. 
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Bilaga 2 

Minienkät, intervjufrågor samt beskrivning av socialt stöd. 

 

Mini enkät 

Man    □    Kvinna     □ 

Ålder:________________ 

Sysselsättning/yrke:_____________________________________________ 
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Socialt stöd 

 

Det finns fler olika typer av socialt stöd; 

• Emotionellt stöd innebär att personen får empati och uppmuntran t.ex. från tränare, familj 

eller vänner. 

• Materiellt stöd handlar om tillgång till material och tjänster, såsom ett gym där man kan 

utföra rehabiliteringen, ekonomisk hjälp, samt tillgång till läkare, sjukgymnast och 

liknande. 

• Informativt stöd innefattar råd och vägledning som hjälper individen t.ex. en 

rehabiliteringsplan och en djupgående förklaring om sin skada. 

• Tillhörighetsstöd är när en individ känner gemenskap till en grupp eller annan individ inom 

eller utanför idrotten. 

 
 
 
 
 
 
 

5 olika teman: 

Tema 1- Idrottserfarenhet 

Tema 2- Skadeinformation 

Tema 3- Rehabilitering 

Tema 4- Socialt stöd 

Tema 5- Comeback 

Övrigt 
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Intervjufrågor 

 

Tema 1 – Idrottserfarenhet 

• Du får gärna börja med att berätta lite kortfattat om din idrottsbakgrund. 

• Vilka idrotter har du sysslat med? 

• Vilka olika nivåer har du tränat/tävlat på inom idrotterna?  

• Hur länge har du sysslat med den aktuella idrotten? 

 

Tema 2 – Skadeinformation 
• Nu tänkte jag fråga om din skadebakgrund. Kan du berätta om de skador du haft? 

• Hur gick det till när du skadade dig? (Trauma eller överbelastningsskada?) 

• Krävde skadan/skadorna operation? Vilken typ av operation? 

• Tidiga erfarenheter av att komma tillbaka efter skada? 

 

Tema 3 – Rehabilitering 

• Berätta gärna om din rehabilitering. Hur gick den till? 

• Läkare? Sjukgymnast? Antal ggr/vecka? Alternativ sysselsättningen? 

• Fick du vara delaktig i utformandet av din rehabiliteringsplan? 

• Ok, så du säger att du (inte) fick vara med och bestämma. Hur kändes det? 

• Var rehabiliteringen utmanande? Kände du att du klarade av övningarna, eller var de för 

lätta eller för svåra på något sätt? 

• Ok, så du säger att rehabiliteringen var lätt/svår/utmanande. Hur påverkade det dig? 

• Deltog du något på vanliga träningar, tillsammans med laget/gruppen/tränare? 

• Ok, så du säger att du (inte) var med på träningar/liknande. Hur kändes det? 

• OM: Varför var du inte med? Hur kändes det? 

• Vad upplevde du för känslor under rehabiliteringstiden? (Inkluderad VS exkluderad) 

 
Tema 4 – Socialt stöd 

• Berätta om det stöd du kände att du fick, eller kanske inte fick, under rehabiliteringen? 

• Emotionellt? 

• Materiellt? 

• Informativt? 
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• Tillhörighet? 

• Hur påverkades du av det stöd du fick? (Positivt? Negativt?) 

• Skulle du beskriva din familj som mer eller mindre stödjande? 

• Skulle du beskriva din tränare som mer eller mindre stödjande? 

• Skulle du beskriva din klubb/förening/omgivning som mer eller mindre stödjande? 

• Vilken form av stöd hade du velat få mer eller mindre av? 

• Från vem då? Tränare? Klubbkamrater? Förening? Familj? Vänner? 

• Du har beskrivit att du fick mycket/lite stöd under din rehabilitering. Var det så hela tiden, 

eller förändrades det på något sätt? 

• På vilket sätt påverkade din tränares stöd ditt välmående under rehabiliteringen? 

• Vad skulle du kunna gjort för att få ett bättre/ökat socialt stöd? 

• Hur kommer det sig att du (inte) fick ett socialt stöd? 

 

Tema 5 – Comeback 

• Kan du berätta om din comeback? 

• Fanns det några faktorer som antingen försvårade/underlättade din comeback? 

• På vilket sätt påverkade socialt stöd din comeback? Vilken av de olika typer av stöd var det 

som hjälpte dig mest? 

• Hur vet du att du var 100% redo att göra comeback? Vem säkerhetsställde detta? 

• Har din roll i gruppen förändras efter skadan? På vilket sätt? (Innan VS efter? Bytt klubb?) 

 

Övrigt 

• Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra? 

• Har du några andra funderingar eller frågor till oss? 
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Missivbrev 
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Hej! 

 

Vi är två studenter från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm som tillsammans ska 

genomföra vår C-uppsats. Våra namn är Karin Gren och Luis Cures.  Vi går sista året på 

tränarprogrammet. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur idrottare upplever socialt stöd vid skador samt vad 

omgivningen kan göra för att underlätta för idrottaren att komma tillbaka. Valet av ämnet baseras 

på våra roller som framtida tränare och erfarenheter. Skador inom idrott ökar samt drar sig ner i 

åldrarna, vår förhoppning som tränare är att kunna förbättra förutsättningarna för skadade idrottare 

att återvända till sin idrott. 

 

Vi har valt att utföra intervjuer för att samla in vår information. Intervjuerna kommer att spelas in 

med diktafon. Att delta är helt frivilligt och individerna har rätt att när som helst under arbetets 

gång avbryta, utan någon motivering. Informationen som samlas in kommer att användas endast 

till uppsatsen, där deltagande individers namn kommer att förbli anonyma. För deltagande 

individer under 18 år krävs målsmans tillstånd. 

 

Vi tackar på förhand för ert deltagande! 

 

/Karin Gren och Luis Cures. 

 

Vid eventuella frågor; 
 
Karin Gren   Luis Cures   

076-272 92 83  073- 340 26 25  

karin.gren.6264@stud.gih.se luis.cures.4664@stud.gih.se 

 

 
 
 

mailto:karin.gren.6264@stud.gih.se
mailto:luis.cures.4664@stud.gih.se


 

Härmed ger jag mitt tillstånd för att mitt barn__________________________ får delta på en 

intervju gällande idrottsskador. När som helst under arbetets gång har vi rätt att avbryta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________            ______________________________ 

Målsmans underskrift   Namnförtydligande
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