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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att öka förståelsen kring idrottares emotionella tillstånd under sin 

rehabiliteringsperiod i samband med en akut idrottsskada, samt den emotionella responsens 

betydelse under rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades syftet på att öka kunskapen om 

idrottarnas motivation under rehabiliteringen. Studien utgick från en reflexiv tematisk analys. 

En semistrukturerad intervjuguide skapades varav den första delen fokuserade på emotionella 

responser under rehabiliteringen och den andra på motivation till rehabilitering. Deltagarna i 

studien var åtta elitsatsande lagidrottande män i åldrarna 21–26 (M=23.75. SD=1.91), som 

alla drabbats av en akut idrottsskada där minst en månads rehabilitering krävdes. Resultatet 

visade att det emotionella tillståndet under rehabiliteringen förändrades efter påverkan av 

olika faktorer som, acceptans av skadan, framsteg under rehabiliteringen och stöd från 

sjukgymnast. Även den emotionella responsen hade betydelse, då idrottarna upplevde 

avsky/motvilja och rädsla tidigt i rehabiliteringen. Vidare visade resultatet att idrottarnas 

motivation styrdes av självbestämmande faktorer såsom identifiering och värdering. Även 

kontrollerande motivation hittades, baserat på viljan att umgås och hjälpa sina lagkamrater. 

Då alla intervjupersoner hänvisade till negativa emotionella gensvar tidigt under 

rehabiliteringen är det viktigt att forskningen fortsätter belysa problemet. 
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Abstract 

The purpose of this study was to increase the knowledge of athletes' emotional conditions 

during their rehabilitation after an acute sports injury, also the importance of emotional 

response during the rehabilitation process. Furthermore, the purpose of the study was to 

increasing knowledge of athletes' motivation during the rehabilitation. The study proceeded 

through a reflexive thematic analysis. A semi-structured interview guide was constructed, 

where the first part was focusing on emotional responses during the rehabilitation, and the 

second on motivation for rehabilitation. Participants in the study were eight elite team playing 

men between the ages of 21 and 26 (M=23.75. SD=1.91) who suffered an acute sports injury 

where at least one month of rehabilitation was required. The results showed that the emotional 

state during rehabilitation changed based on the impact of factors like, acceptance of the 

injury, progress during the rehabilitation, and support from physiotherapists. Even the 

emotional responses mattered, as the athletes experienced disgust/reluctance and fear early in 

the rehabilitation. The results showed that athletes' motivation was guided by self-

determination factors such as identification and evaluation. Even controlled motivation was 

found, based on the desire to socialize and help their teammates. As all athletes referred to 

negative emotional responses early in rehabilitation, it is important that research continues to 

highlight the problem. 
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            Statistiken i Sverige visar att lagidrotten är en väldigt vanlig aktivitet bland 

befolkningen, där idrotter som fotboll, innebandy, handboll och ishockey dominerar i antalet 

medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2019). Det höga antalet lagidrottare ligger till grund för 

flertalet akuta idrottsskador, som uppstår till följd av exempelvis kollisioner eller fallolyckor 

(Hägglund, 2007). En akut idrottsskada definieras genom att en idrottare utan förvarning 

drabbas av ett allvarligare fysiskt trauma som kvarstår (Hägglund, 2007). Denna typ av skada 

genererar ofta en lång skadefrånvaro på över en månad (Hägglund, 2007).   

Idrottsskador är först och främst ett fysiskt hinder, däremot har problematiken på 

senare år fått ett nytt fokus utifrån emotionella reaktioner, där studier närmare har studerat 

idrottare som exempelvis börjat uttrycka rädsla för en oförutsägbar rehabiliteringsperiod, 

detta känslomässiga fokus kan överlag leda till ett försämrat hälsotillstånd hos idrottarna 

(Putukian, 2015). Putukian (2015) menar att idrottare som skadar sig inom idrotten gör det i 

samband med många psykologiska faktorers inblandning i stadiet innan skadan, men även att 

stor problematik sker efter att skadan blivit ett faktum. Denna psykologiska reaktion sker 

genom en mix av kognitiva, emotionella och beteendemässiga faktorer, som tillsammans 

svarar för en markerad psykologisk känslostämning, under både kortare och längre perioder 

(Putukian, 2015). Podlog och Eklund (2010) menar att idrottare skiljer sig i hur dom reagerar 

på en skada, allt från reaktionen till det emotionella tillståndet och hur dem sedan hanterar 

rehabiliteringsperioden. Emotionella reaktioner som visar uttryck i ledsamhet, ilska, 

sömnproblem och bristande motivation är vanliga effekter av en akut idrottsskada (Putukian, 

2015).  

Frank och Yawen (2013) menar att det finns en betydelse i att fokusera på att en 

individ uttrycker självmotivation till rehabiliteringen och uppvisar en positiv attityd till att ta 

sig tillbaka. För att öka viljan att komma tillbaka är det centralt att den känslomässiga 

stämningen samspelar med motivationen, för att idrottaren ska känna kraft att komma tillbaka 

till sin idrott, då ett starkt självbestämmande kan öka möjligheten till en lyckad 

rehabiliteringsprocess (Podlog & Eklund, 2010). 

Tidigare fakta i texten tar upp en problematik inom lagidrott, baserat på akuta 

idrottsskador. Fakta redovisar ett grundläggande begrepp, utifrån motiverande faktorer och 

den emotionella reaktionen, i samband med skada och en påbörjad längre 

rehabiliteringsperiod. Detta skapar en frågeställning kring den emotionella betydelsen hos 

lagidrottare med en akut idrottsskada, samt fokuseringen på motivationen att ta sig tillbaka. 

För att förklara emotionella responser vid rehabilitering, och motivation till utförd 

rehabiliteringsprocess tydligare, kommer fakta av diverse teorier redovisas i studien. Den 

integrerade modellen för psykologiska svar på idrottsskador som förklarar vad som händer 

under rehabiliteringsprocessen ur en psykologisk synvinkel, psykoevolutionära teorin som 

beskriver begreppet emotion, och självbestämmandeteorin som används för att beskriva 

begreppet motivation. Dessa tre teorier/modeller kommer användas som ramverk i studien. 

Integrerad modell för psykologiska svar på idrottsskador 

Weise-Bjornstal, Smith, Shaffer och Morrey (1998) skapade en modell baserat på 

psykologiska svar på idrottsskador med fokus på före och efter skadan. Utifrån denna studies 

område är de relevanta i modellen scenariot efter idrottsskadan, den påbörjade 

rehabiliteringsprocessen, personliga faktorer, samt idrottarens emotionella gensvar på 

rehabiliteringen. 
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Figur 1. Integrerad modell för psykologiska svar på idrottsskador (Weise-Bjornstal et al, 

1998).   

 

            Weise-Bjornstal et al. (1998) menar att efter en idrottsskada uppstår en reaktion där 

kognitiva bedömningar och emotionella svar leder till ett specifikt beteende. Efter uppkomst 

av idrottsskada grundas modellen av personlighetsfaktorer och situationsfaktorer, dock är det 

relevanta för denna studie de personliga faktorerna (Weise-Bjornstal et al, 1998). Weise-

Bjornstal et al. (1998) menar att personliga fenomen som exempelvis en individs 

självmotivation samt den individuella upplevelsen av idrottsskadan spelar in. Personliga 

faktorer ligger i grund till hur individen kommer tolka skadan och hantera den utifrån 

personliga motiv likt en individs självmotivation (Weise-Bjornstal, 1998; Tracey, 2003). 

Den kognitiva upplevelsen i rehabiliteringsprocessen kan uppfattas som skrämmande 

genom en specifik föreställning av den akuta skadan utifrån personliga faktorers inverkan, 

denna tolkning skapar emotionella svar (Weise-Bjornstal et al, 1998). Dessa emotionella svar 

menar Weise-Bjornstal et al. (1998) kan vara rädslan för det okända, anspänning, ilska, 

depression, frustration, sorg samt en form av emotionell coping. Utifrån det emotionella 

svaret kommer individen ställas inför en beteendemässig respons (Weise-Bjornstal et al, 

1998). Den beteendemässiga responsen är effekten av den upplevda kognitiva uppfattningen 

och det emotionella svaret som i sin tur leder till hur individen agerar under 

rehabiliteringsperioden (Weise-Bjornstal et al, 1998). Weise-Bjornstal et al. (1998) menar att 

den emotionella reaktionen kan ha positiva och negativa effekter på rehabiliteringsprocessen 
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utifrån individens gensvar på den specifika tolkningen och de emotionella svar som grundas i 

idrottarens personliga självmotivation. 

Emotion 

Begreppet emotioner beskrivs av tidigare forskare inom området som bedömningen av 

en känslomässig reaktion (Kagan, 2007; Izard, 1991). 

Kagan (2007) utvecklar begreppet emotion genom att beskriva det som att vara 

abstrakt och värderingsfri utifrån fyra olika dimensioner. Vid en emotion sker förändring i 

själva hjärnaktiviteten, som sedan leder till en upplevd medvetenhet till den specifika 

förändringen av känslor utifrån en individs sensoriska kvalitéer, vidare skapas en kognitiv 

process som gör att en individ kan tolka den upplevda emotionen i ett verbalt format med 

exempelvis ord (Kagan, 2007). Tolkningen skapar en process som ger uttryck i en respons av 

ett specifikt beteende baserat på den upplevda emotionen, som ligger i grund till att en individ 

antingen skapar en bild av ett beteende baserat på emotionen eller en beteendemässig respons 

(Kagan, 2007). För att utveckla begreppet emotion ytterligare kommer ett teoretiskt ramverk 

användas. 

     Psykoevolutionära teorin om emotioner 

            Plutchik (1980) redovisar tio olika steg baserat på emotioner utifrån sin 

psykoevolutionära teori (människor och djur, evolutionär historia, överlevnadsproblem, 

prototypmönster, grundläggande emotioner, kombinationer, hypotetiska konstruktioner, 

motsatser, likheter och intensitet). Baserat på relevansen av denna studie kommer enbart, 

grundläggande emotioner, kombinationer och intensitet redovisas.  

Gällande grundläggande emotioner menar Plutchik (1980) att individer reagerar 

utifrån åtta grundläggande emotioner. 

1.  Glädje-baseras på en reaktion av ett bra humör, tillfredsställelse och ren lycka över 

händelsen/situationen  

2. Tillit-är en respons baserat på att acceptera, tolerera eller att lita på 

personer/situationer utan frågesättning. 

3. Rädsla-grundas av en reaktion utifrån fruktan för situationer/händelser eller bilda sig 

en form av panikartad känsla och en obekväm reaktion.  

4. Förvåning-förklaras som en reaktion av häpnad, eller en reaktion utifrån en chockartad 

känsla.  

5. Sorg-beskrivs genom att bli ledsen av händelsen, känslorna i denna emotion förklaras 

som raka motsatsen till glädje baserat på en mer negativ känsloreaktion.  

6. Avsky-menas med att individen ogillar en specifik situation/händelse och inte finner 

tryggheten i den, kan vara att upplevelsen tolkas som tråkig eller en känsla av ren 

motvilja från individen.  

7. Ilska-definieras utifrån en reaktion av att bli arg och agera utifrån en form av raseri 

över situationen.  

8. Förväntan-beskrivs som en emotionell respons baserad på nyfikenhet och en förväntan 

kring hur situationen/händelsen skall utspela sig. 

Ovanstående grundläggande emotioner är känslomässiga reaktioner som uppstår vid 

en händelse eller situation som sedan skapar en reaktion eller specifikt emotionellt tillstånd 

(Plutchik, 1980).  
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Andra steget som används utifrån teorin är kombinationer. Denna del av teorin 

beskriver hur emotioner kombineras och hur dom korrelerar med varandra (Plutchik, 2009). 

Plutchik (1980) menar att positiva korrelationer mellan exempelvis emotioner, som glädje och 

tillit kan utveckla emotioner ytterligare till en ännu mer positiv känsla. Däremot finns andra 

former av korrelationer mellan exempelvis ilska och glädje, som kan skapa en känsla av 

stolthet, som ger upphov till annorlunda reaktioner på en situation (Plutchik, 1980). 

Grundtanken är att kombinationen av olika emotioner och den specifika korrelationen skapar 

olika individuella uppfattningar, och skillnader i hantering av situationer utifrån de olika 

emotionella stadierna (Plutchik, 1980). 

Tredje steget som används baserat på teorin beskriver intensitet. Redovisningen kring 

detta stadie fokuserar på hur emotion varierar, beroende på individuella reaktionen av 

emotionerna (Plutchik, 2009). Plutchik (2009) menar exempelvis att olika emotioner, som 

glädje och ilska kan definieras utifrån olika grader baserat på individuell tolkning, och 

grundas inte enbart utifrån ett specifikt emotionellt stadie. 

Emotionella responser under rehabiliteringen 

Brewer (2010) menar i sin studie hur vanligt det är att det är just den emotionella 

reaktionen baserat på en kognitiv tolkning som ger beteendemässiga val, vilket leder till en 

positiv eller negativ rehabiliteringsperiod. Negativa emotionella reaktioner visas vara relativt 

vanliga, med ilska och besvikelse som centrala emotioner (Putukian, 2015).  

Interventioner med fokus på en blandning av kognitiva och emotionella affekter 

menar Brewer (2010) har betydelse under rehabiliteringsstart. Problematiken med forskningen 

kring denna form av intervention är dess trovärdighet baserat på att de experimentella 

studierna är fåtaliga och urvalsgruppen liten (Brewer, 2010). Små urvalsgrupper har däremot 

visat effektiva resultat på kognitiva och emotionella affekters interventioner i form av 

målsättning, och specifik biofeedback (Brewer, 2010).  

Tracey (2003) förklarar i sin studie att de kognitiva tolkningarna har en betydelse på 

idrottarens beteende, baserat på funktionen i de emotionella stadierna inom skadepsykologin. 

Tracey (2003) förklarar vidare att om tolkningen ger upphov till positiva emotioner ökar 

chansen till en effektiv rehabiliteringsprocess baserat på den positiva attityden, jämfört med 

en negativ attityd som försvårar processen  

Vidare menar Tracey (2003) att accepterande av skadan och framsteg under 

rehabiliteringsprocessen är viktigt för en lyckad rehabiliteringsperiod. I denna studie påpekas 

en problematik då antalet deltagare var få, vilket minskade trovärdigheten i studien, men även 

problematik där tolkningar av intervjun kan ha påverkats av forskarnas fördomar (Tracey, 

2003). 

            Tracey (2003): Clement, Arvinen-Barrow & Fetty (2015) antyder även att emotionella 

reaktioner förändras under rehabiliteringsprocessen, reaktioner utifrån ilska och sorg kan lätt 

utvecklas till psykologiska svar beroende på den emotionella intensiteten och bilda svar 

utifrån depression, rädsla för återfall och sämre självkänsla. Emotioner visas överlag vara 

hämmande under rehabiliteringsprocessen när dom uttrycks i negativ form medan Frank och 

Yawen (2013) menar att positiva emotioner kan skapa större psykologiska svar likt tro och 

förväntan att återvända till sin idrott. Detta kan kritiseras då en annan studie påvisar att den 

största faran mot en misslyckad rehabiliteringsprocess är brist på emotioner, vare sig 

emotionen uttrycks utifrån ilska eller förväntan kan emotionen i sig ge kraft till en positiv 

eller negativ effekt på rehabiliteringen, baserat på kraften i idrottarens individuella motivation 

till att komma tillbaka till idrotten igen (Podlog & Eklund, 2010). 

Motivation 

            Begreppet motivation beskrivs utifrån den drivkraft som individer upplever ”skapar 

viljan” att nå livsrelaterade mål och att våga ställa sig inför utmaningar (Frederick och 

Morrisson, 1996). Motivation för en individ är den personliga drivkraft som ligger i grund till 
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valet att engagera sig och göra specifika val (Ryan och Deci, 2002). För att förklara 

motivation ytterligare kommer det teoretiska ramverket självbestämmandeteorin (SDT) 

redovisas. 

     Självbestämmandeteorin  

                  Självbestämmandeteorin grundas i tre olika psykologiska behov i form av 

autonomi, samhörighet och kompetens (Deci & Ryan, 2000). Ryan, Williams, Patrick och 

Deci (2009) menar att en individ som känner samhörighet känner en tillhörighet och delar 

intressen med medmänniskor, samt att det finns en känsla av tillhörande av en gemenskap, 

och att agerandet i gemenskapen har en betydelse för den specifika gruppen. En person som 

däremot visar upp stor grad av autonomi har kvalitén att ta egna beslut och styra sina egna 

handlingar (Ryan et al, 2009). Den sista grundläggande delen i SDT menar Ryan et al. (2009) 

är kompetens. Ryan et al. (2009) menar att kompetens är den individuella kunskapen en 

individ har till en specifik situation, denna kunskap visar sig i att en individ upplever kontroll 

av situationen.  

            För att uppnå en självbestämmande motivation där en individ styr sina egna val krävs 

det harmoni mellan dessa tre grundbegrepp i självbestämmandeteorin. Motsatsen till en hög 

grad av de tre psykologiska behoven är yttre motivation(kontrollerande) där individen styrs av 

utomstående faktorer och att den egna viljan inte styr besluten (Ryan et al, 2009).  

            Självbestämmandeteorin är däremot en bred teori och kan delas upp ytterligare utifrån 

specifika regleringar.  

 
Figur 2. Självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000).  

            Amotivation är den lägsta formen av motivation och beskrivs som när en individ inte 

känner en vilja eller någon motivation till en situation (Ryan et al, 2009). Den högsta formen 

av motivation är däremot den inre motivationen som grundas utifrån glädje och egen vilja 
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(Ryan et al, 2009). Mellan regleringarna amotivation och inre motivation finns diverse 

externa regleringar som går att dela upp baserat på kontrollerande och självbestämmande 

faktorer. 

1.  Extern reglering. Ryan och Deci (2002) menar att extern reglering uppkommer 

genom externa krav. Exempelvis att anledningen till motivationen att rehabilitera 

grundas i belöning eller bestraffning som tyder på kontrollerande faktorer. 

2. Introjicerad reglering. Denna reglering bygger på att agerandet motiveras av att en 

individ exempelvis gör något för någon annans skull, men även för att undvika 

känslor av skam och skuld (Ryan & Deci, 2002). T.ex.  att anledningen till att 

rehabilitera är för att göra någon annan nöjd. 

3. Identifierad reglering. Detta är en självbestämmande reglering. Den identifierade 

regleringen grundas i hur externa drivkrafter går att omvandla till sin egen 

målsättning, och värdering av målsättningen. Regleringen visar hög grad av autonomi 

och självbestämmande (Ryan & Deci, 2002). Vid en rehabiliteringsperiod visas denna 

typ av reglering vara vanlig utifrån att individen behöver värdera och bygga en 

specifik målsättning under rehabiliteringsperioden (Podlog & Eklund,2010) 

4. Integrerad reglering. Denna reglering visar på starkt självbestämmande (Ryan & 

Deci, 2002). Reglering går att beskriva som att när den identifierade regleringen blivit 

värderad, tolkad och blivit ihopkopplad med personligheten (Ryan & Deci, 2002). 

Regleringen räknas som extern men har många likheter med inre motivation. Podlog 

och Eklund (2010) menar att värdering är en viktig del inom motivationen under en 

rehabiliteringsperiod, även ifall de styrs av kontrollerande eller självbestämmande 

faktorer, då värderingen stärker den upplevda motivationen.  

 

Motivation till rehabilitering  

            Frank och Yawen (2013) redovisar motiverande faktorer utifrån en specifik 

självmotivation hos idrottaren baserat på exempelvis en individuell målsättning, men även 

kontrollerad form av motivation genom lagkamraters betydelse för att ta sig tillbaka till 

idrotten. 

            Baserat på självbestämmande finns det underlag att diskutera en skillnad med 

kontrollerande faktorer inom motivationen hos idrottare. Kontrollerande motivation visar en 

positiv korrelation med intention men desto svagare i attityd (King-Chung Chan, Hagger & 

Spray, 2011). Däremot visar en självbestämmande motivation stark betydelse med autonomi 

och en positivare emotionell respons som leder till en bättre attityd till den specifika skadan, 

jämfört med kontrollerad motivation (King-Chung Chan et al, 2011). King-Chung Chan et al. 

(2011) menar däremot att kontrollerad motivation kan ha positiva effekter baserat på 

intentionen att utföra rehabiliteringen. Problemet ligger däremot i trovärdigheten om de finns 

en korrelation mellan närliggande regleringar utifrån SDT modellen som studien utgick ifrån, 

och om det hade betydelse på resultatet utifrån motivationen till rehabilitering. Då introjicerad 

reglering ligger väldigt nära identifierad reglering inom visa områden skapar de en 

problematik i trovärdigheten om motivationen till fortsatt rehabilitering var självbestämmande 

eller kontrollerande (King-Chung Chan et al, 2011). 

            Podlog och Eklund (2010) menar att de olika regleringarna kommer ha olika betydelse 

på motivationen ur ett individuellt perspektiv. En kontrollerad form av motivation har 

bevisats skapa mer osäkerhet medan en självbestämmande motivation ger en individuell 

målsättning att faktiskt ta sig tillbaka (Podlog & Eklund, 2010).  
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             Podlog och Eklund (2010) menar att olika former av motivation och det individuella 

tankesättet kring situationen spelar roll kring hur effektiv rehabiliteringsprocessen kommer 

vara. Det som däremot ökar chansen för en lyckad rehabiliteringsperiod är att ha en någon 

form av motivation såväl extern som internt för att öka chansen för att ta sig tillbaka, för utan 

en stark motivation minskar risken för en lyckad rehabiliteringsprocess även om den 

emotionella responsen skulle vara positiv (Podlog & Eklund, 2010). 

Emotionella responsens betydelse för motivationen till rehabilitering  

            Begreppen motivation och emotion visas i tidigare studier ha en betydelse för varandra 

i samband med en akut idrottsskada, och att fokus på positiva emotioner likt glädje och 

förväntan ökar motivationen till att återvända till sin idrott (Podlog & Eklund, 2010). Podlog 

och Eklund (2010) redovisar detta genom att förklara att ett självbestämmande hos en individ 

ger upphov till mer positiva emotioner vid rehabilitering och ökar möjligheten att utföra 

rehabiliteringsprocessen. Däremot kan negativa emotionella tillstånd vid rehabiliteringen 

sänka effekten av självmotivationen då en stark emotionell respons kan leda till psykologiska 

hinder såsom depression och ångest (Podlog & Eklund, 2010).  

            Forskningen indikerar genomgående att negativa emotioner som ilska och chock visas 

i tidiga stadier av en rehabilitering men att det finns tydliga riktlinjer för hur en individ bör 

söka hjälp för att stärka sin motivation vid uppkomst av dessa emotionella responser. Frank 

och Yawen (2013); Putukian (2015) tar upp i sina studier de sociala faktorernas betydelse och 

att söka stöd av lagkamrater, familjemedlemmar och sjukgymnaster kan vara en hjälpande 

riktlinje för att utföra rehabiliteringen samt hålla det känslomässiga tillståndet positivt, och 

därmed bibehålla motivationen. Beroende på hur allvarlig skadan är finns de underlag där 

negativa emotioner skapar en barriär som kan sänka motivationen att ta tag i rehabiliteringen 

(Putukian, 2015). Det finns däremot en positiv emotionell effekt på motivationen där känslan 

för rehabiliteringen är positiv och rehabiliteringsmålet känns överkomligt, detta kan leda till 

ökad motivation för rehabiliteringen (Frank & Yawen, 2013).  

Problemformulering  

            Som redan nämnts tidigare i föreliggande studie redovisar Riksidrottförbundet (2019) 

att lagidrotten är en vanlig aktivitet bland befolkningen där idrotter som fotboll, innebandy, 

handboll och ishockey dominerar. Inom dessa idrotter är skadefrekvensen hög, och inte så 

sällan av en allvarlig natur. Detta skapar ökning av rehabiliteringsinsatser som inkluderar 

såväl fysioterapeutisk som psykologisk hjälp för att den skadade ska nå funktionell fysisk och 

psykisk status efter att rehabiliteringen är över. I detta sammanhang är två psykologiska 

faktorer tydligt involverade, emotioner och motivation. En utmaning i detta sammanhang är 

att en idrottsskada har flertalet emotionella stadier som har olika påverkan på individen vilket 

medför olika individuella psykologiska strategier avseende idrottares motivation att ta sig 

tillbaka. Detta är i sin tur i hög utsträckning grundat på idrottares emotionella respons och 

själmotivation (Podlog & Eklund, 2010). Baserat på Putukian (2015) forskning upplever 

många idrottare att det är mer fokus på skadans fysiska återhämtning en den emotionella 

responsen som en idrottare upplever vid en akut idrottsskada, men även att idrottare som inte 

får stöd har en högre risk för att utveckla tuffa emotionella tillstånd som sedan kan utveckla 

psykiska sjukdomar som exempelvis depression. 

            En viktig faktor är kontrollen som en idrottare upplever kring sin rehabilitering. 

Idrottare som har erfarenhet av en lyckad rehabilitering har större möjlighet att lyckas göra 

det igen utifrån individuell erfarenhet (Johnson, Ivarsson, Karlsson, Hägglund, Waldén & 

Börjesson, 2016). Detta visar vikten av en positiv erfarenhet ur en emotionell synvinkel av sin 

första rehabilitering, och att få möjlighet på ett optimalt sätt hantera eventuella återfall eller 

nya skador under karriären.          

            Tracey (2003) menar att vid en skada sker en tolkning av situationen som bildar en 

emotionell respons som leder till ett specifikt beteende, och att detta kan avgöra 
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attityd/motivation till en rehabiliteringsprocess. Detta kan ge en positiv effekt utifrån att 

komma tillbaka till idrotten smärtfritt eller baserat på ett negativt synsätt lägga grunden för en 

problematisk tid utifrån de psykologiska gensvaren (Tracey, 2003).  

            Brewer (2010) menar att i dagens samhälle finns det få studier kring psykologiska 

faktorer likt emotionella reaktioner som fokuserar på det psykiska aspekterna inom 

rehabilitering. Detta skapar en begräsning där brist på kunskap kring detta förhållande skapar 

begränsade förutsättningar för idrottare och behandlande sjukgymnast att implementera ny 

och tillämpad idrottskadeforskning i rehabilitering. 

            Ännu färre studier finns dokumenterade där såväl idrottares emotionella som 

självmotiverade psykologiska strategier samtidigt studeras baserat på intervju-teknik. 

Följaktligen konstruerades följande syfte med efterföljande tre frågeställningar. 

Syfte                                                                                                                                           

            Syftet med studien var att öka förståelsen om idrottarnas emotionella tillstånd under 

rehabiliteringsperioden i samband med en akut idrottsskada, men även den emotionella 

responsens betydelse under själva rehabiliteringsprocessen. Vidare grundas syftet på att bilda 

en förståelse om idrottarnas motivation till att utföra den uppsatta rehabiliteringsperioden. 

Frågeställningar 

 

1.  Hur upplevde idrottarna deras emotionella tillstånd under rehabiliteringsprocessen? 

 

2.  Upplevde idrottarna att deras emotionella reaktioner hade betydelse under 

rehabiliteringsprocessen? 

 

3.  Vad ansåg idrottarna motiverade dom till att utföra hela rehabiliteringsperioden? 

Metod  

 

Kvalitativ studie: Reflexiv tematisk analys 

            Valet av reflexiv tematisk analys grundades på författarnas upplevelse att denna form 

av metodologiska ansats ger förutsättningar att kvalitativt studera valda frågeställningar 

jämfört med traditionellt kvantitativ metod (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). En 

reflexiv tematisk analys visar värden utifrån att vara mer kvalitativ, och fokuserar på en 

subjektiv kodning från författaren, med fokus på att få till en djup reflektion för att kunna 

samla in relevant data till studien (Braun & Clarke, 2019). Braun och Clarke (2019) förklarar 

att: 

 
Antaganden och positionering är alltid en del av kvalitativ forskning. Reflexiv tillämpning är 

avgörande för att förstå innebörden av dessa. Det är god praxis att reflektera över att 

identifiera vad du antar och sedan närmare undersöka om dessa antaganden gäller för aktuellt 

projekt (s. 595). 

             

            I en reflexiv tematisk analys skapas inte huvudteman i förväg efter bearbetade data 

utan skapas efter funna koder och det kreativt skapande av underteman som relateras till 

koderna. Synsättet är att huvudteman inte finns i texten utan konstrueras av författarna baserat 

på funna koder och underteman. Målet med den tematiska analysen är att den ska vara mer 

djupgående och öppen men samtidigt sträva efter att bevara meningen med den aktuella 

studien. Valet i denna studie blev reflexiv tematisk analys då det har en mer öppen kodning än 

andra former av tematisk analys som fokuserar mer på en strukturerad kodning och bildande 

av teman i ett tidigare stadie i datahanteringen (Braun & Clarke, 2019). Valet av analysmetod 
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valdes även utifrån att emotioner och motivation tillsammans utifrån kvalitativ metodik är 

marginellt studerat tidigare, inte minst i en svensk kontext, och därför är den reflektiva 

tematiska analysen speciellt befogad. 

Deltagarna  

            Deltagarna i studien var män mellan 21–26 år som utövade lagidrott på en elitsatsande 

nivå när skadan skedde. Urvalskriterierna var att idrottarna ska ha bedrivit en satsning för 

minst seniorelitnivå när skadan skedde och att den specifika idrotten var den primära 

sysselsättningen för individen utöver arbete/studerande. Kriterierna var att skadan var akut 

och att den behandlats med rehabilitering. Skadan ska även ha givit upphov till en längre 

rehabiliteringsprocess på över en månad för att klassificeras som en akut idrottsskada 

(Hägglund, 2007). Vidare skulle deltagarna ha gjort sina sista besök på rehabiliteringen, och 

sista rehabiliteringsperioden ska ha skett för högst tre år sedan för att öka möjligheten till 

relevant data i studien, och på så sätt minska risken för att minnet skall påverka deltagarnas 

syn på skadeperioden. Åtta personer deltog i studien. Vanligt är att cirka 4–10 intervjuas i en 

kvalitativ studie men att det även kan förekomma fler eller färre beroende på vad som 

studeras och i vilken kontext studien genomförs (Smith & Sparkes, 2016). Valet av antal 

intervjupersoner grundades i att besvara studiens syfte och frågeställningar ur ett brett och 

öppet perspektiv. Synsättet var att relevansen av insamlade data inte går att avgöra baserat på 

antal intervjuer, utan på hur bred datainsamling var under intervjuerna (Smith & Sparkes, 

2016).  

Urvalet var icke slumpmässigt och deltagare samlades in via bekvämlighetsurval och 

frivillighetsurval. Fyra deltagare identifierades genom personliga kontakter från författarna, 

och fyra deltagare ställde upp frivilligt genom att höra av sig via Messenger och mejl. 

Författarna delade informationsbrev (se bilaga 2) om studien på sociala medier via sina 

personliga Facebook konton och även genom delning inom grupper med idrottsanknytning. 

Bortfall i studien var en person som hörde av sig och ställde upp frivilligt på studien via 

sociala medier men som i slutändan inte valde att delta av oklara anledningar.  

 

Tabell 1. 

Information om deltagare 

 
Pilotintervju  

            Två pilotintervjuer gjordes för att få en överblick om relevansen av frågorna i 

intervjuguiden. Pilotdeltagarna skiljde sig åt från populationen då skadorna inte var inom den 

tidsramen som var skapad för deltagarna i huvudstudien, där kravet var att rehabiliteringen 

skulle vara avslutad för högst tre år sedan. Vissa av pilotintervjuernas skador hade skett ännu 

längre tid tillbaka, detta kan ha påverkat minnet hos pilotdeltagarna kring skadesituationen,  
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            Meningen med pilotintervjuerna var dock att testa intervjuguiden och om frågorna 

fungerade som tänkt, och inte för att ge ett specifikt resultat.  

            Resultatet av pilotintervjuerna gav feedback som skapade justering av intervjuguiden. 

Dessa justeringar var främst korrigering av upprepande frågor och i vissa fall ledande som 

”vad var motivet för att ta dig tillbaka” denna form av frågor korrigerades till exempelvis 

”Vad upplevde du var den bidragande orsaken till att du utförde/eller inte utförde 

rehabiliteringen”. Fokus var även frågor som var för svåra för intervjupersonen att yttra sig 

om exempelvis ”Om du skulle få ge tips till någon om hur den ska motivera sig för att ta sig 

tillbaka, vad skulle du vilja säga då?” denna typ av frågor ströks från intervjun då 

pilotintervjuerna upplevde frågan som för svår att yttra sig om. 

            Det som främst ville undvikas var ledande frågor, och fokuset var därför på att få 

deltagarna att tänka efter och beskriva sin egen berättelse med egna ord. Genom att testa 

intervjuguiden går de som intervjuadministratörer ändra om i frågorna och dess upplägg för 

att minska ledande eller dåligt formulerade frågorna, men även få en tydligare inblick om 

frågorna i intervjuguiden korrelerar med studiens syfte och specifika frågeställningar, och att 

svaren är användbara i den slutgiltiga resultatredovisningen. Pilotintervjuerna användes inte i 

resultatredovisning av studien och transkriberades inte då de endast utförts i utvecklingssyfte 

av intervjuguiden. 

Intervju  

            Information samlades från de åtta deltagarna genom individuella intervjuer. Upplägget 

av intervjuprocessen var semi-strukturerade intervjuer, med fokus på en intervjuguide som 

fokuserades på att ge intervjupersonerna möjlighet att svara öppet om studiens ämne. 

Intervjuguiden grundades baserat på fem stadier och var konstruerad av författarna (se bilaga 

1), och skapades utifrån att besvara de tre frågeställningarna. Inspiration till frågor om 

rehabiliteringsprocessen konstruerades baserat på den integrerade modellen, som var 

anledningen att frågorna strukturerades utifrån hela rehabiliteringsperioden. Frågor om 

emotionella responsen inspirerades av den psykoevolutionära teorin, och frågorna om 

motivation inspirerades av självbestämmandeteorin. Frågorna togs inte rakt ur 

modellerna/teorierna utan modellerna/teorierna användes som inspiration för konstruktionen 

av intervjuguiden. 

             Första delen var en personlig del där deltagarna får möjlighet att beskriva sig själva 

som exempelvis ”hur skulle du beskriva dig själv?”. Denna del fokuserar på att göra 

deltagarna bekväma och för att få igång intervjun.  

            Andra delen av intervjuguiden baserades på grundfakta om själva skadan för att få en 

personlig reflektion kring skadeprocessen och hade tre frågor, ett exempel på frågor var ”kan 

du berätta lite om skadesituationen?”. Den tredje delen fokuserar på den emotionella 

responsen och tillståndet rent emotionellt under rehabiliteringsprocessen för att skapa en bild 

av betydelsen av emotioner, men även hur deltagarna upplevde rehabiliteringen utifrån den 

emotionella responsen, denna del innehöll åtta frågor och hade som syfte att besvara de två 

första frågeställningarna i studien som var ”hur upplevde idrottarna deras emotionella tillstånd 

under rehabiliteringen”, och ”upplevde idrottarna att deras emotionella reaktioner hade 

betydelse på rehabiliteringsprocessen, ett exempel på fråga var ”kan du beskriva lite om din 

reaktion på rehabiliteringsuppläget?, och ”förändrades dina känslor under rehabiliteringens 

gång?”. Fjärde delen fokuserar på deltagarnas motivation till att utföra rehabiliteringen som 

innehöll nio frågor, och fokusera på att besvara den tredje frågeställningen som var ”vad 

ansåg idrottarna motivera dem till att utföra rehabiliteringsperioden”, exempel på fråga här 

var ”vad upplevde du var den bidragande orsaken till att du utförde/inte utförde 

rehabiliteringen?”. Intervjuguiden skapades utifrån att försöka hålla en röd tråd genom 

emotionella reaktionen på rehabiliteringen, emotionella tillståndet under rehabiliteringen och 

motivationen till rehabiliteringsperioden. Intervjun Innehåller även en avslutande femte del 
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som ger feedback till intervjuadministratören i utbildningssyfte, exempelvis genom frågor 

som ”kunde vi varit tydligare med någon specifik fråga?”.  

             Vidare i intervjuprocessen var fokus på att intervjupersonerna skall få möjlighet att 

uttrycka sig narrativt som faller in under ramen för semi-strukturerad intervju (Smith & 

Sparkes, 2016). Detta skapar möjligheten att bjuda in personen till en berätta sin egen 

berättelse än att enbart samla information (Smith & Sparkes, 2016).  

            Den kortaste intervjun var sjutton minuter och den längsta trettiosex minuter. 

Majoriteten av intervjuerna varade runt trettio minuter. Intervjuernas fokus var på studiens 

huvudområden, emotion, motivation och rehabilitering. Intervjuerna hölls på Halmstad 

högskola och hemma hos intervjupersonerna.  

            Beroende på deltagarnas svar i intervjuerna konstruerades följdfrågor för att få en 

djupare förståelse av vad deltagaren menade i sina utlåtande. Att använda sig av följdfrågor är 

ett bra sätt om deltagaren är kort i svaren eller har svårt att uttala sig verbalt i en bredare 

kontext (Smith & Sparkes, 2016). Fraser som ”kan du utveckla?” eller ”när du sa det här, hur 

menar du då?” var exempel på specifika följdfrågor. Frågorna skapades för att inte vara 

ledande då meningen är att svaren baseras på deltagarnas individuella synpunkter och för att 

öka möjligheten att texten blir ömsesidig och inte ledande från intervjuansvarig (Granheim & 

Lundman, 2004). Att deltagarna får samma frågeställningar inom samma område var väldigt 

viktigt, dock kunde nya insikter falla in utifrån vad deltagaren svara. Detta resultera i 

individuella följdfrågor.  

Etik  

            I studien var det viktigt att följa Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer. 

Detta innebar att innan varje intervju fick deltagarna tillgång till ett informationsbrev som 

besvarar vilka administratörerna är och vilken skola dem tillhör, samt kontaktuppgifter till 

administratörer och handledare. Deltagarna fick även möjlighet till information om studien 

och dess syfte och fick godkänna att de ville delta i studien. Då deltagarna intervjuades var 

dem inte anonyma för författarna, dock framgår det även i informationsbrevet att allt inspelat 

material kommer raderas efter transkribering samt att det endast är vi som administratörer 

som har tillgång till uppgifterna. Deltagarna informerades om att det är helt okej att hoppa av 

studien och neka att svara på specifika frågor som känns obekväma för individen. Vidare fick 

deltagarna information om att data endast kommer användas i forskningssyfte. Deltagarna 

som ville fick även tillgång till transkriberingarna för att få möjlighet att ge ett godkännande. 

Deltagarna som ville fick även tillgång till forskningsresultatet efter avslutad studie. All 

Information redovisades för deltagarna i pappersformat, digital och verbalt baserat på redan 

redovisade punkter. Exempel på forskningsetiska krav från Vetenskapsrådet (2002) som 

studien höll sig till var: 

1. Aldrig sätta deltagarna för en risk, fysisk eller psykisk 

2. Deltagarna ska informeras om studiens syfte så dom får möjlighet att godkänna 

deltagande 

3. Deltagarna ska informeras att dom kan dra sig ur studien när som helst helt utan 

konsekvenser. 

4. Informationen ska hållas konfidentiell för att stärka anonymiteten. 

Dataanalys  

            Författarnas beskrivning av den reflexiva tematiska analysen grundas på Braun et al. 

(2016) redovisning av en reflexiv tematisk analys utifrån att vara så latent och explorativ som 

möjligt under analysen. 

            Braun et al. (2016) beskriver sex olika faser som ingår i en tematisk analys där fas ett 

och två består av att bekanta sig med innehållet samt kodning. Fas tre, fyra och fem består av 

temautveckling, förfining och namngivning, och slutligen fas sex som beskriver själva 
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skrivandet. Fas sex används under hela arbetet och är relevant under hela processen och inte 

enbart som ett sista steg i processen. 

            Tillvägagångssättet var upplagt på följande vis. Alla intervjuer transkriberas förutom 

två pilotintervjuer. Processen skedde genom att transkribera det inspelade materialet, detta 

arbetssätt gjorde det lättare att kondensera och skapa teman av de resultat som framkommit 

under intervjuerna. Transkriberingarna lästes igenom flertal gånger, efter inläsning och 

analysering identifierades relevanta stycken av texten som har att göra med studiens 

frågeställning, denna data kallas koder. All data fick lika mycket tid och analysering. Därefter 

plockades koder ut som skapats utifrån relevans till studien syfte och frågeställningar och inte 

baserat på mängden omnämnanden av koder. Koderna bilda grunden till underteman som 

samvarierar med koderna och som sedan kategoriserades under specifika huvudteman. 

Huvudteman skapades utifrån den specifika kodningen och utifrån helheten av 

transkriberingarna. Detta kan ses som en kreativ process av författarna då de specifika 

huvudteman i resultatredovisningen inte är förutbestämda utan skapas av författarna efter 

kondenseringen, teman plockades inte utifrån en specifik teori eller ramverk utan baseras på 

helheten av det transkriberade materialet. Teman granskades och namngavs. Huvudtemans 

effekt var en helhet av funna koder och underteman. För att redovisa koder, underteman och 

huvudteman skapades tre figurer (se bilaga 3) utifrån tematisk analys baserat på inspiration av 

Crowe, Inder och Porter, (2015). 

 

Resultat 

            Intervjupersonerna uttryckte emotionell respons på rehabiliteringen, samt en 

förändring av det emotionella tillståndet utifrån olika faktorers påverkan på emotionerna 

under rehabiliteringen. Vidare beskrev deltagarna sin motivation till att ta sig tillbaka till 

idrotten. Baserat på den insamlade data kring emotionella responsen, emotionella tillståndet 

och motivation till rehabilitering utformades tre specifika huvudteman som relaterades till 

studiens syfte och frågeställningar. Första huvudtemat var ”Emotionell respons på 

rehabiliteringen”, andra huvudtemat i resultatredovisningen var ” faktorer som påverkar 

emotioner under rehabiliteringen”, och tredje ”Motivation till rehabiliteringen”.  

            Upplägget av resultatredovisningen inspirerades av Hallet och Lamont (2015) som 

Braun och Clarke (2019) ansåg som ett bra ramverk för en tematisk analys. 

Resultatredovisning i denna studie konstruerades utifrån liknande struktur av redovisande 

teman där fokuset var på ett bredare perspektiv av huvudteman och underteman men inte ett 

djupt redovisande av enskilda koder, då den reflexiva tematiska analysen fokuserar på att se 

helheten av datainsamlingen, och inte ett specifikt fokus på frekvensen av de funna koderna. 

För att se specifika koder hänvisar författarna till den figur som visar vilka koder som skapade 

underteman och huvudteman, se (bilaga 3). 

Emotionell respons på rehabiliteringen 

            Huvudtemat emotionell respons på rehabiliteringen beskriver hur idrottarna reagera på 

skadan och den kommande rehabiliteringsprocessen. Huvudtemats uppbyggnad bildades 

genom flertalet koder som grundade två underteman som var ”avsky/motvilja till 

rehabiliteringsperioden” och ”Rädsla för rehabiliteringsperioden” 

            Avsky/motvilja för rehabiliteringsperioden. Intervjupersonerna förklarade en tydlig 

emotionell respons i början av rehabiliteringen genom att uttrycka en motvilja till 

rehabiliteringen utifrån att det inte kommer gå att utföra sin idrott på samma sätt som 

idrottarna var vana vid, samt att rehabiliteringen upplevdes som relativt tråkig. Detta var en 

tydlig respons hos majoriteten av intervjupersonerna och många upplevde den inledande fasen 

som en kämpig och jobbig period. IP2 uttryckte avsky mot situationen utifrån att inte få 

besked direkt kring skadesituationen och hur rehabiliteringen kommer se ut,” I början av 

rehabiliteringen när jag inte visste var det var, var det såklart… inte roligt… jag hade väldigt 
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ont och kunde inte gå ordentligt”. Intervjupersonerna visade även avsky genom ett motsatt 

tankesätt utifrån att redan från början veta hur allvarlig skadan är och att de skapade en 

motvilja till rehabiliteringen genom att veta vad skadan kommer att innebära för framtiden, 

IP4 belyste detta genom att säga,” var ju inget man såg fram emot då man vet vad en 

knäskada innebär och att man även skulle vänta på operationstid”. Något som även framkom 

av intervjupersonerna var att den fysiska smärtan var jobbig att hantera kombinerat med den 

emotionella smärtan. Att samtidigt som intervjupersonerna mådde dåligt så förvärrades den 

emotionella responsen av kombinationen av att det gjorde väldigt ont och kunskapen om att 

skadan skulle innebära en lång tid utan att kunna bedriva sin elitsatsning igen. Genom detta 

påvisade intervjupersonerna en avsky mot rehabiliteringen utifrån att veta att det inte går att 

idrotta som vanligt under rehabiliteringsperioden, IP3 beskrev detta genom följande citat, 

”Det gjorde ju ont och ett helt år av sitt liv liksom”. En annan viktig aspekt var den tidiga 

reaktionen på rehabiliteringsupplägget där det inte fanns en större glädje i att utföra 

övningarna, IP1, ” svårt att ta in att jag skulle behöva göra alla dessa övningar” 

            Rädsla för rehabiliteringsperioden. Intervjupersonerna var tydliga med att påpeka 

hur rädslan och den ovisshet som skapades utifrån rädslan hade betydelse för hur dom reagera 

på rehabiliteringen. Rädslan av att inte veta vad som kommer hända efter själva skadan som 

drabbat dom. Majoriteten av intervjupersoner menade att rädslan för vad som kommer hända 

var en bidragande orsak till en negativ emotionell respons efter skadans uppkomst och att det 

var en av de jobbigaste delarna att hantera, men även att det inte började kännas bättre i det 

skadade området. IP1,” De blev en så jäkla ovis situation när du ligger och har ont och inte 

vet vad som kommer hända 

”. Det var även tydligt under intervjuerna att många upplevde en rädsla när dom inte upplevt 

akuta skador förut. IP2,”Lite småskraj skulle jag säga, det var en skada jag aldrig vart med om 

förut ”. En annan tydlig punkt som belyste rädsla som emotionellt svar var själva 

tidsaspekten. Intervjupersonerna var rädda för att inte veta när dom ska kunna bedriva sin 

elitsatsning igen, och några intervjupersoner var även tvungna att vänta på operationstid innan 

rehabiliteringen kunde starta på allvar. IP4 påpekade detta genom att inte veta när de ska gå 

att börja utföra sin idrott igen,” Man vet ju inte hur länge man kommer va borta och det var 

lite obehagligt”.  

Faktorer som påverkar emotioner under rehabiliteringen  

            Detta huvudtema fokuserade på att beskriva intervjupersonernas upplevelse av deras 

emotionella tillstånd. Idrottarna menade att olika faktorer påverkade deras emotioner under 

rehabiliteringen som därmed ledde till att det emotionella tillståndet tenderade att förändras 

för deltagarna. Huvudtemat konstruerades genom samma sätt som första huvudtemat där flera 

koder grundade underteman, i detta fall representera de tre funna underteman de faktorer som 

påverkade emotioner under rehabiliteringen, ”acceptans av skadan”, ”framsteg under 

rehabiliteringen” och ”stöd av sjukgymnast ”.  

            Acceptans av skadan. Intervjupersonerna menade att acceptans av skadan påverkade 

deras emotioner och därmed ledde till en förändring av deras emotionella tillstånd under 

rehabiliteringen. När intervjupersonerna hade klara besked kring skadesituationen var det 

lättare att acceptera situationen dom befann sig i samt börja uppleva positiva tankar som ledde 

till förändrad attityd mot rehabiliteringen, som vidare reducerade negativa emotioner som 

intervjupersonerna kände i tidigare skeenden av rehabiliteringen, IP4 ” men när jag väl såg 

dehär ljuset och hade smält allt annat lite grann var känslan ganska positiv faktiskt”. Från att 

agera utifrån avsky och rädsla inledningsvis i rehabiliteringen förklarade intervjupersonerna 

att dom upplevde en förändring av emotionerna i en positiv riktning, utifrån att deltagarna 

börja acceptera rehabiliteringsprocessen och uttrycka en förväntan om ett positivt resultat av 

rehabiliteringen, IP5 ” det kanske tar lång tid, men i slutändan så vet jag ju ändå om att 
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resultatet kommer bli bra”. En intervjuperson förklarar vägen till acceptans med en längre 

reflektion kring att inledningen av rehabiliteringen var jobbig men att dessa negativa 

emotioner reducerades vid accepterande av läget, samt av den förändrade attityden, genom 

detta utvecklades ett positivare emotionellt tillstånd under resten av rehabiliteringsprocessen.  

 

Känslorna förändrades. Det började ganska tufft och det var lite såhär att de händer ingenting 

och det känns bara som jag blir inte bättre. Knätt var helt låst och rörligheten helt väck så det 

var ju ganska tufft. Då var det lite så att ska jag bara skita i det eller bara lägga ner handbollen 

och såhär. Men när jag fortsatte köra och pressa på…. jag hade ju kompisar inom handbollen 

som ehmm… så jag älskade ju umgänget så det blev lite som jag…. Men jag lärde mig att 

gilla rehabiliteringen. Det blev som ett andra hem (IP3) 

            

             Framsteg under rehabiliteringen. Intervjupersonerna hänvisade till att framsteg 

under rehabiliteringen var en faktor som hade en positiv inverkan på emotionerna. Denna 

faktor skapade en förändring av emotionerna och det emotionella tillståndet från negativt till 

positivt. När intervjupersonerna började känna ett utvecklande moment och framsteg i sin 

rehabilitering började även individerna se positivare på situationen och må bättre, IP5” det 

positiva var ju ändå känslan av att det blev bättre, lite bättre varje gång man var på rehaben”. 

När rehabiliteringen började efterlikna moment som idrottarna kände igen sig i och kunde 

utveckla genom träning så förändrades attityden till rehabiliteringen som sedan förändra det 

emotionella tillståndet till något positivt, och rehabiliteringen sågs inte som lika tråkig och 

jobbig som tidigare. IP1 menar att utmanande moment var roligt och när det grundades kring 

den idrott som individen var aktiv inom,” vissa övningar som var utmanande var rätt roliga, 

särskilt när man fick utmana sig själv och la in det i ett fotbollsmoment”. Genom denna typ av 

framsteg i rehabiliteringen ersattes negativa emotioner som avsky och rädsla till mer 

glädjebaserade emotioner. IP6 vidareutvecklar vikten av framsteg genom att beskriva de 

framsteg han tog emotionellt från att tycka rehabiliteringen var tuff/jobbig till att sedan 

uppleva den som relativt enkel, och att det skapade en positiv känsla baserad på glädje utifrån 

framstegen, men även av ökad förväntan till att komma tillbaka då rehabiliteringen började 

kännas lättare utföra. 

 

Den här känslan när man känner att övningarna som man gör i rehab processen nånstans 

börjar bli liksom enkla, och man känner att benet svara mycket bättre på det, för i början så 

känns det ju som att man gör allting och så gör det egentligen bara ont, men efter det kändes 

allt mycket lättare (IP6) 

             Stöd av sjukgymnast. En viktig faktor som visa sig påverka emotionerna i antingen 

en positiv eller negativ riktning visa sig vara den personliga kontakten med sjukgymnasten, 

samt det upplevda stödet. De personer som hade mindre bra kontakt med sina sjukgymnaster 

upplevde inte en liknande reducering av negativa emotioner längre in i rehabiliteringen likt de 

personer som upplevde en bra kontakt med sin sjukgymnast, IP1 ” de va mycket trodde och 

inga klara besked om när jag kunde spela igen, det gjorde allt så himla jobbigt när man så 

gärna vill spela”, IP3 ” Att någon brydde sig liksom, det gjorde rätt mycket” 

. Vidare uttryckte intervjupersonerna hur viktigt det var att personen som var ansvarig 

för schema och upplägg av rehabiliteringen såg hela bilden och fokusera på 

människan i helhet, och inte enbart det konstruerade schemat. Detta var något som 

påvisades vara väldigt viktigt för att reducera negativa emotioner som avsky och 

rädsla, samt för att öka positiva emotioner som exempelvis förväntan av att komma 

tillbaka till idrotten. IP3 hänvisade just till vikten av att inte enbart fokusera på de 
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fysiska delarna utan att även fokusera på de emotionella delarna under processens 

gång för att förändra det emotionella tillståndet till något positivt, ”sjukgymnast som 

tog hänsyn till hela bilden och mig som människa liksom, Inte bara, du kommer hit 

och gör ditt fysiska och sen går du igen”. Samma intervjuperson beskrev på två 

intressanta sätt vikten av kontakten med sjukgymnasten, och hur det hade en betydelse 

för hur sjukgymnastens hänsyn och engagemang fick intervjupersonen att börja må 

bättre men även att bra kontakt med sjukgymnasten var en faktor som grundande 

positiva emotioner som glädje, IP3 ” Sen blev de ju att jag tyckte rehab processen var 

ganska rolig, jag hade så bra kontakt med sjukgymnasten”. 

För här var det lite uppföljning mellan med och han kunde fråga om jag exempelvis vart på 

min handbollsträning igår. För han kunde tycka det var viktigt att jag fortfarande var med i 

laget för att komma tillbaka. Så just såna saker var sjukt härligt att ha. Att någon brydde sig 

(IP3) 

 

 

Motivation till rehabilitering 

            Huvudtemat förklarade motivationen till varför deltagarna i denna studie ville komma 

tillbaka från skadan och vad som motiverade dom att utföra hela rehabiliteringsperioden. 

Baserat på de funna koderna skapades tre specifika underteman, ”identifiering inom idrotten”, 

”Umgänge” och ”återvända till elitnivå”. Koderna och underteman låg i grund till huvudtemat 

            Identifiering inom idrotten. Ett viktigt motiv visade sig vara intervjupersonernas 

koppling till idrotten. Alla intervjupersoner menade att idrotten är en stor del av deras liv och 

något som behövs för att dom ska kunna fungera. Detta visade sig vara en anledning till valet 

att försöka ta sig igenom en tuff rehabiliteringsprocess, IP3,” jag identifierar ju mig sjukt 

starkt med handbollen och jag behöver verkligen få idrotta i min vardag för att kunna hantera 

min livssituation”. En annan intervjuperson utvecklade sin syn på identifiering och menade att 

idrotten var så viktig att den reducerade negativa känslomässiga tillstånd, IP2 ” fotbollen är en 

väldigt stor del av mitt liv och hela mig skulle jag nog säga, och ja de är liksom genom det jag 

flyr stress”. Vidare visade de sig att när intervjupersonerna fick reflektera över sin 

rehabilitering uttryckte dom en känsla av att livet inte föll på plats förrän dom var tillbaka och 

kunde börja idrotta igen. Detta förklarades genom att idrotten är deras liv och identitet något 

som förklaras extra tydligt av IP5, ” Just idrotten är ju ändå ett så pass stor del av ens liv, så 

att vardagen kom ju faktiskt aldrig tillbaka förrän man var tillbaks ”. Överlag uttryckte 

majoriteten av intervjupersonerna att fotbollen var något av det viktigaste i deras liv och att 

det var den specifika faktorn till att det inte fanns några funderingar på att avsluta 

elitsatsningen, IP4, ” jag skulle tillbaks för det är mitt liv och jag är ju fotbollsspelare och det 

är det jag värderar mest i mitt iv efter familjen”. Vissa idrottare menade att det inte var 

elitsatsningen som var det viktigaste, utan att det viktigaste var att kunna bedriva sin idrott 

igen och att resten bara var en bonus. 

 
jag identifierar ju mig sjukt starkt med idrotten och jag behöver verkligen få idrotta i min 

vardag för att kunna hantera min livssituation. Å aa… det var liksom solklart att jag liksom 

ska vara tillbaka. Och sen om jag kommer tillbaka å göra en ny elitsatsning då är de så, men 

får jag bara komma tillbaka och njuta av idrotten är jag nöjd (IP3). 

 

            Umgänge. Några intervjupersoner menade att umgänget var viktigt för att motivera 

sig till att komma tillbaka. Även ifall det var en individuell elitsatsning uttryckte 

intervjupersonerna att det sociala var en viktig faktor till att utföra rehabiliteringen, IP6 ” det 

var ju roligt att vara med kompisar”. Vissa intervjupersoner menade att umgänget var 
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viktigare än själva elitsatsningen och att det var den bidragande orsaken till att komma 

tillbaka då vännerna i laget var det viktigaste samt att idrottandet och vänskapen gick ihop, 

IP3 ” vännerna betydde ju allt för mig då… det motiverade ju mig sjukt mycket att komma 

tillbaka å spela med mina bästa vänner igen”. En annan intervjuperson såg den relation som 

byggts upp med sina lagkamrater viktig på andra plan förutom de sociala, utan mer som en 

skyldighet att hjälpa sina lagkamrater att bidra till resultat. Detta var en bidragande faktor för 

intervjupersonen till att vilja ta sig tillbaka till idrotten för att kunna använda sina kunskaper i 

spelet för att hjälpa sina lagkamrater vinna matcher, IP2 ” Det gick ju lite knackigt för dom så 

man ville ju vara med och hjälpa till så de va lite för deras skull också ”. Vidare uttryckte 

vissa intervjupersoner att umgänget i laget var viktigt då det var dessa personer som ingick i 

deras umgängeskrets utanför idrotten, IP4,” jag fick mycket av de sociala i fotbollen överlag 

då jag inte hade så mycket vänner utanför eller så… alla spelar ju fotboll typ”. 

            Återvända till elitsatsningen. Ett viktigt motiv för intervjupersonerna var att 

återvända till idrotten och fortsätta med sin elitsatsning. Alla idrottare satsade på sin idrott och 

kände en stor vilja att ta sig tillbaka för att snabbt kunna återta sin plats och fortsätta sträva 

efter utveckling inom sin idrott. IP1 beskriver det på ett överläggande sätt att det var ett stort 

motivationsskäll att återta sin plats, ” Hade precis tagit en startplats och allt flöt på och 

behövde komma tillbaka för att ta en plats i laget”. Liknande tankar togs upp från andra 

intervjupersoner om hur viktigt det faktiskt var att komma tillbaka och återta en plats i laget 

igen, IP7 ” Jag ville ju såklart komma tillbaka så snabbt som möjligt, Jag var ändå en av de 

bättre spelarna i laget”. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att komma tillbaka och 

fullfölja elitsatsningen som en stark motivationskälla för att vilja jobba sig igenom 

rehabiliteringen och hålla humöret upp. En intervjuperson som precis börjat elitsatsa igen 

menade att satsningen inte bara var ett starkt motiv att ta sig tillbaka utan att det faktiskt var 

den viktigaste faktorn. Att andra saker som sociala kontakter var viktigt men att det absolut 

viktigaste var att spela på den nivån som var ämnad för individen, och betydelsen av att inte 

låta skadan begränsa nivån på idrottandet, IP6 ” det var ju roligt att vara med kompisar, men 

det var ju inte roligt att spela hockey på den nivån, och att man då hittar ett lag på en högre 

nivå och där det funkar jäkligt bra”. 

Diskussion 

Syftet med studien var att öka förståelsen om idrottarnas emotionella tillstånd under 

rehabiliteringsperioden i samband med en akut idrottsskada, men även öka kunskapen om den 

emotionella responsens betydelse under själva rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades 

syftet på att bilda en förståelse om idrottarnas motivation till att utföra den uppsatta 

rehabiliteringsperioden. I resultatdelen skapades tre olika huvudteman, ”emotionell respons 

på rehabiliteringen”, ”faktorer som påverkar emotioner under rehabiliteringen” och 

”motivation till rehabilitering”. Dessa temans funktion var att besvara syfte och 

frågeställningar utifrån fynden i de transkriberade intervjuerna. Dessa tre teman kommer 

belysas nedan i diskussionen. 

Emotionell respons på rehabiliteringen  

            Första temat beskrev idrottarnas emotionella respons på rehabiliteringen och dess 

betydelse för rehabiliteringsperioden. 

            I studien belystes rehabiliteringsprocessen efter en elitidrottares akuta idrottsskada. 

Weise-Bjornstal et al. (1998) menar att baserat på den integrerade modellen kommer det ske 

en tolkning av skadan utifrån personliga faktorer, exempelvis ”självmotivation” som sedan 

grundar ett emotionellt gensvar. Idrottarna i denna studie uppvisade ett starkt emotionellt 

gensvar inledningsvis av rehabiliteringsperioden genom att uttrycka en avsky/motvilja till 

rehabiliteringen. Putukian (2015) tar i sin studie upp att negativa emotioner inför 

rehabiliteringen generellt är vanliga reaktioner efter en idrottsskada och i starten av en tuff 

rehabiliteringsperiod, men att det kan skilja sig åt vilka emotioner som är centrala. Emotioner 
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som avsky är överlag en vanlig respons för en individ som ställs inför en situation den inte 

gillar, något som redovisas tydligt utifrån den psykoevolutionära teorin (Plutchik, 2009). 

Detta skapar ett diskussionsunderlag kring varför responsen är negativ ur en emotionell 

synvinkel och varför det är extra tufft inledningsvist under en rehabiliteringsperiod. Tracey 

(2003); Weise-Bjornstal et al (1998) redovisar utifrån den integrerade modellen att en faktor 

till en individuell upplevd emotionell respons grundas i idrottarens kognitiva tolkning av 

situationen, och att det är en individuell tolkning som ligger i grund till hur en individ svarar 

på en akut idrottsskada, samt hur idrottaren möter vetskapen om en tuff rehabiliteringsperiod. 

Detta skapar ett problem där det är svårt att förutsäga den emotionella responsen av en 

idrottare då reaktionen kan vara väldigt kraftig eller relativt låg beroende på idrottarens 

tolkning av skadan, men även baserat på tidigare erfarenheter rent skadehistoriskt. Denna 

tolkning kan baseras på den psykoevolutionära teorins redovisning av intention i emotioner, 

där det skiljer sig i hur kraftfull reaktionen kommer bli ur ett individuellt perspektiv, utifrån 

hur starka emotionerna kommer upplevas (Plutchik, 2009). Detta gör varje akut idrottsskada 

till ett unikt fall att hantera, för även om det går att se regelbundenheter kring vilka emotioner 

som uppkommer är det fortfarande en individuell tolkning som kan skapa olikheter i den 

emotionella responsen hos idrottarna. Anledningen till att majoriteten av idrottarna i denna 

studie upplevde liknande emotionella reaktioner kan ha att göra med att idrottarna i denna 

studie ingick i samma målgrupp, och på så sätt ställs inför en liknande situation. 

            Resultatet visade även att den emotionella responsen bemöttes med rädsla för den 

framtida rehabiliteringen. Idrottarna upplevde sig inte känna någon kontroll över vad som 

kommer hända och ifall dom kommer komma tillbaka, samt hur lång tid det kommer ta.              

             Podlog och Eklund (2010) redovisar i sin studie att en avgörande faktor kring hur en 

individ ser på rehabiliteringsperiod handlar om den upplevde kontroll en individ känner för 

situationen. Den rädsla idrottarna i denna studie upplevde tyder på en marginell individuell 

kontroll över situationen, och att det på sikt kan skapa en osäkerhet för när det går att utföra 

sin idrott igen. Anledningen till att idrottarna påvisa rädsla till situationen kan handla om 

precis de som Podlog och Eklund (2010) redovisade i sin studie att det inte fanns någon 

upplevd kontroll. Skadan begränsar individen och gör det svårt att veta hur skadan kommer 

utvecklas även ifall rehabiliteringen sköts korrekt. En intressant faktor att analysera är om 

kontrollen hos idrottarna hade upplevts som större ifall de fanns mer erfarenhet kring 

allvarliga idrottsskador tidigare i karriären, och om det hade förändrat den emotionella 

responsen. Johnson et al. (2016) menar att en idrottare som effektivt hanterat en rehabilitering 

tidigare har större möjlighet att ta sig igenom en rehabilitering igen baserat på en positiv 

erfarenhet kring rehabiliteringsprocessen, jämfört med idrottare som inte lyckats med en 

rehabilitering tidigare som därmed har en negativ syn på processen. Detta är en intressant 

faktor utifrån denna studie där de idrottare som inte varit skadade tidigare uttryckte en rädsla 

till rehabiliteringsperioden då det inte fanns någon tidigare erfarenhet. Johnson et al. (2016) 

studie och denna studie visar överlag att erfarenhet kan varit en faktor som hade betydelse för 

hur idrottarna upplevde, men även hanterade rehabiliteringsperioden, där kontroll över 

situationen är en viktig faktor, samt att bristen av erfarenhet kan varit grunden till rädslan för 

rehabiliteringsperioden. 

Podlog och Eklund (2010) menar att om kontrollen upplevs som stark är det större chans att få 

en positivare emotionell respons och hade på så sätt kunnat reducera rädslan om de fanns 

tidigare erfarenhet eller kunskap om en akut idrottsskadas rehabiliteringsprocess. 

            En viktig aspekt är huruvida positiva och negativa emotioner spelar roll i början av en 

rehabilitering, samt hur idrottaren ser på processen och vilken skillnad de blir baserat på den 

redan nämnda individuella tolkningen som belysts tidigare i diskussionen. Brewer (2010); 

Tracey (2003) förklarar effekten av tolkningen av den akuta idrottsskadan och att det lägger 

en grund kring den emotionella upplevelsen, samt den slutgiltiga hanteringen när en idrottare 
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börjar sin rehabilitering. Frank och Yawen (2013) går djupare in i dessa påståenden och 

menar att det finns en relativt stor skillnad om en individ startar sin rehabilitering med 

positiva eller negativa emotioner. Utifrån en negativ emotionell respons blir det problematiskt 

när attityden till rehabiliteringen blir negativ som i denna studies fall där idrottare hänvisade 

till en trög start på rehabiliteringen utifrån ett emotionellt synsätt. Detta var faktorer som 

däremot enbart uppvisades i den inledande fasen av rehabiliteringen och som sedan 

förändrades utifrån idrottarnas personliga självmotivation, men framförallt baserat på att 

idrottarnas emotioner tenderade att förändras stegvis efter påverkan av olika faktorer under 

rehabiliteringsperioden 

Faktorer som påverkar emotioner under rehabiliteringen             

            Andra huvudtemat i resultatet handlade om att olika faktorer påverkade emotionerna 

under rehabiliteringen, som därmed bidrog till att det emotionella tillståndet tenderade att 

förändras hos idrottarna. En av dessa faktorer som påverkade emotionerna var acceptans av 

skadan. Idrottarna i föreliggande studie tog steget mot ett mer positivt synsätt och positivare 

emotioner efter accepterande av skadan. Denna acceptans visar likheter med Tracey (2003) 

påstående där acceptans visades leda till en effektivare rehabiliteringsprocess. Tracey (2003) 

menar att acceptans av skadan leder till positivare emotioner och minskar risken för 

alternativa återfall. I denna studie redovisas liknande resultat där accepterande av skadan 

sänkte negativa emotioner, och började bygga det första grundmotivet att ta sig tillbaka 

baserat på reducering av negativa emotioner. Anledningen att idrottarna började acceptera 

skadan verkade vara individuellt baserat på idrottarnas självmotivation, men även den hjälp 

som fanns tillgänglig under rehabiliteringsprocessen. Acceptans visades därmed vara en 

viktig faktor till att reducera de negativa emotionerna till att plötsligt börja känna positiva 

emotioner under rehabiliteringen.     

            Baserat på denna studie men även Tracey (2003) liknande redovisning utifrån 

acceptans finns det problem att finna. Då det är den kognitiva tolkningen och socialt stöd som 

kombineras och sedan grundar acceptansen finns det problematik där idrottare som inte får 

den hjälp som behövs med sin emotionella hantering riskerar att inte förändra sitt tankesätt 

kring skadan. Putukian (2015); Clement et al. (2015) menar att det är relativt vanligt att 

idrottare inte söker hjälp för sitt emotionella tillstånd, och att det kan leda till psykologiskt 

svåra tillstånd såsom depression och ångest som försvårar acceptansen. Anledningen till att 

idrottarna i denna studie faktiskt acceptera skadan och förändra sitt synsätt går att diskutera 

utifall det är baserat på den elitsatsning som bedrevs, och att dom sökte hjälp samt fick stöd 

från en sjukgymnast. Detta kan varit en grundfaktor till förändringen av emotionerna. Något 

som påvisats i denna studie baserat på att majoriteten som hade tillgång till stöd började 

acceptera sin skadesituation snabbare en de fåtal som uttryckte en problematik med att få en 

diagnos på skadan, samt saknade stöd från sin sjukgymnast. 

             Idrottarna upplevde generellt att den tilldelade sjukgymnasten hade en stor betydelse 

för hur emotionerna förändrades samt attityden till rehabiliteringen. I denna studie var det 

relativt tydlig att en närvarande sjukgymnast skapade förutsättningar till att må bra under hela 

perioden, och för ökad förväntan till att kunna komma tillbaka till idrotten. Frank och Yawen 

(2013) menar att socialt stöd är en viktig faktor och att det finns någon där för att hjälpa en 

idrottare att övervinna negativa emotionella tillstånd. En potentiell anledning till att idrottarna 

i denna studie lyckades övervinna negativa emotioner kan därmed varit kontakten med 

sjukgymnasten. Idrottarna som upplevde en snabb förändring av emotioner och förbättrad 

attityd till rehabiliteringen hade sjukgymnaster som brydde sig om idrottarnas situation och 

hjälpte till på mentala plan och inte enbart fysiska. Men det finns även ett problem där 

idrottare utan det mentala stödet av individer som jobbar med skadan inte lägger samma fokus 

på det mentala tillståndet som det fysiska. Denna studie fokuserade på en latent form och 

sökandet efter en dold mening, då idrottarna pratade öppet om stödet av sjukgymnasten och 
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dess betydelsefullhet stärks argumentet kring dess positiva roll i rehabiliteringsprocessen. 

Frank och Yawen (2013); Putukian (2015) redovisar båda i sina studier vikten av socialt stöd i 

en idrottares rehabiliteringsprocess. Det går även utifrån denna fakta diskutera om det var 

enbart sjukgymnastens stöd som hade betydelse ur en social synvinkel för att idrottarna tog 

sig tillbaka till sin elitsatsning. Baserat på denna studies resultatredovisning och även 

Putukian (2015) avseende av det mentala stödet går det att antyda att det finns en betydelse i 

sjukgymnastens stöd och att denna faktor påverkar idrottares emotionella tillstånd under 

rehabiliteringen. Problematik går däremot att finna då det går att fråga sig om det är stödet 

från sjukgymnasten som är det viktiga, eller om det är det sociala stödet utifrån ett större 

perspektiv som har en effekt på förändring av emotionerna. Denna studie visar en betydelse 

av stöd från sjukgymnast men det kan precis som Frank och Yawen (2013) menar i sin studie 

vara det sociala stödet, och det behöver generellt inte vara från sjukgymnasten det sociala 

stödet kommer ifrån utan kan komma från ledare, vänner och familj. Detta gör de svårt att 

fastställa att det är enbart sjukgymnasten som kan skapa denna förändring även ifall de visade 

sig vara effektivt i föreliggande studie. 

            Det visade sig däremot inte vara enbart acceptans av skadan och stöd från 

sjukgymnasten som hade betydelse för det emotionella tillståndet. Deltagarna i studien 

uttryckte att det hände något positivt med deras attityd när dom började se en form av 

framsteg i sin rehabiliteringsprocess. Känslan av progression gjorde det lättare att uppleva 

positiv emotionell respons likt glädje och förväntan som är centrala emotioner utifrån den 

psykoevolutionära teorin. Tracey (2003) diskuterar detta fenomen utifrån att resultatet 

indikerade på när en idrottare upplever en individuell progression, och skadan börjar läka har 

det en betydelse för det emotionella tillståndet. Överlag visade framstegen en uppbyggnad av 

ett positivt synsätt på rehabiliteringen och att det går framåt i processen, något som verkade 

öka viljan att rehabilitera.  

Motivation till rehabiliteringen  

            Sista temat beskriver vad deltagarna i studien upplevde var grunden till deras 

motivation för att komma tillbaka till idrotten, och därmed utföra rehabiliteringen. De första 

två huvudteman som redovisats har beskrivit den inledande fasen och vägen fram till slutet av 

rehabiliteringen medan detta huvudtema belyser vad idrottarna trodde var anledningen till att 

dem tog sig igenom alla faser baserat på idrottarnas personliga självmotivation som redovisas 

som en grundläggande del i rehabiliteringsprocessen baserat på den integrerade modellens 

personlighetsfaktorer (Weise-Bjonstal, 1998). 

            Idrottarna beskrev att idrotten var deras liv och något som värderades högt, samt att 

det var en stor del av vilka dom är som individer, och att det var anledningen till att det var 

självklart att ta sig tillbaka till idrotten. Det idrottarna påvisade i resultatet skulle Ryan och 

Deci (2002) förklarar utifrån självbestämmandeteorin som en identifiering och värdering 

inom idrotten. Att idrottarna motiveras till rehabiliteringen då idrotten är en stor del av 

idrottarnas liv och något som värderas högt, men även baserat på en individuell målsättning 

(Ryan & Deci, 2002). Denna studie bestod av elitsatsande idrottare, detta skapar ett 

diskussionsunderlag om det är målsättningen baserat på den elitsatsning som bedrivs som kan 

vara anledningen till att idrottarna kände en stark identifiering till idrotten. Liknande 

slutsatser kring målsättning gick att finna i Frank och Yawen (2013) studie. Detta stärker 

argumentationen kring att identifiering kan vart en bidragande orsak till ökad motivation.  

            Vidare visade idrottarna tendens till ett självbestämmande, detta behöver däremot inte 

alltid leda till positiva effekter (Podlog & Eklund, 2010). När en idrottare har ett starkt motiv 

ökar risken för en kraftfull negativ emotionell respons (Podlog & Eklund, 2010). Utifrån en 

negativ tolkning av en situation kan centrala emotioner som ilska, rädsla och avsky bli 

tydliga, något som redovisas utifrån den psykoevolutionära teorin (Plutchik, 2009). Detta är 

negativa emotioner som i värsta fall kan leda till ångest och depression (Podlog & Eklund, 
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2010). Det finns en problematik baserat på självbestämmandet då en hög grad av identifiering 

kan leda till att en idrottare går ner sig totalt utifrån en kraftfull emotionell respons då idrotten 

är en stor del av idrottarens liv.  

            Föreliggande studie visade signalement på självbestämmande baserat på idrottarnas 

elitsatsning. Tydliga fynd i resultatet visa att Idrottarna motivera sig genom viljan att 

återvända till sin idrott och återigen bedriva sin elitsatsning. Viljan att ta en plats i laget igen 

och att utöva sin idrott på allra högsta nivå.  

            Även ifall självbestämmande faktorer var betydelsefulla för idrottarna visades det 

även kontrollerade former av motivation, och att det också fungerar som motivation till att 

komma tillbaka till idrotten. Det visades inte i lika stor grad som den självbestämmande 

motivationen men det fanns tydligt kontrollerande motivation då vissa idrottare hänvisade till 

längtan att återvända till det sociala umgänget i laget. Ryan och Deci (2002) förklarar att 

samhörigheten i självbestämmandeteorin har en stor roll för motivationen hos individer och 

att det är viktigt att vara en del av en grupp och få bekräftelse i den. Idrottare i föreliggande 

studie visade tendenser till att umgänget var viktigt, utifrån att få umgås med sina vänner 

igen. Detta kan vara ett problematiskt motiv då King-Chung Chan et al (2011) menar att 

kontrollerande motiv kan försämra attityd till den uppsatta uppgiften. Även ifall intentionen 

att ta sig tillbaka baserat på att få ta sin plats i gruppen fortfarande är stark finns det en risk att 

den kontrollerande motivationen kan skapa osäkerhet i agerandet hos idrottaren (Podlog & 

Eklund, 2010). Påståendet går att problematisera vidare baserat på Podlog och Eklund (2010) 

redogörelse i sin studie, utifrån att det är svårt att urskilja gränsen mellan självbestämmande 

och kontrollerande motivation i specifika fall. När motivationen är självbestämmande men 

visar tendens till kontrollerande är det svårt att fastställa vad som motiverar idrottaren då 

begreppen har en tendens att ligga nära varandra i specifika fall (Podlog & Eklund, 2010). I 

denna studie fanns det däremot tecken på att självbestämmande motivation kan varit en 

grundläggande faktor till motivationen, men att det definitivt finns tendens till kontrollerade 

motivation baserat på viljan av att komma tillbaka till sina lagkamrater, men även att utföra 

rehabiliteringen för att hjälpa sina lagkamrater. I helhet är det däremot svårt att fastslå 

kontrollerande motivation som den grundliga faktorn till att idrottarna valde att utföra 

rehabiliteringen baserat på urvalsgrupp och tydligt beskrivande självbestämmande motivation. 

Vidare är det viktigt att nämna att kontrollerande motivation kan ha ökat viljan att utföra 

rehabiliteringen även ifall det kanske inte varit den bidragande orsaken, då de ökade 

motivation för majoriteten av idrottarna i studien på samma sätt som självbestämmande 

faktorer. 

            Studien visar som redan nämnt tendens till självbestämmande motivation, men utifrån 

studiens resultat finns det en tydlig betydelse kring idrottares personliga självmotivation som 

dom bär med sig in i rehabiliteringen (Weise-Bjornstal et al, 1998). Utifrån personlighet och 

den individuella känslan för rehabiliteringen, kan varit en bidragande förklaring till att 

idrottarna ville komma tillbaka till idrotten men även varför dem upplevde ett starkt 

självbestämmande. Detta skapar en intressant vinkel kring motivationen då det visar att en 

individs personliga självmotivation innan skadan kan vara en faktor till att en idrottare 

kommer utföra rehabiliteringen, och att motivationen inte enbart har effekter utifrån en 

emotionell respons, eller att motivationen avgörs av självbestämmande eller kontrollerande 

faktorer under rehabiliteringen. Då idrottarna i denna studie bedriver elitidrott och antydde 

hur viktigt det var att ha sin plats i laget, men även att idrotten var deras liv. Detta skapar ett 

intressant resonemang om den personliga självmotivationen som finns hos idrottarna redan 

från början kan vara svaret till att alla idrottarna i studien tog sig tillbaka till idrotten. 

Metoddiskussion  

            Granheim och Lundman (2004) beskriver hur ett kritiskt tillvägagångssätt ökar 

pålitligheten i en kvalitativ studie. För att avgöra kritiken i en studie finns vissa kriterier som 
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skall uppfyllas. Burke (2016) förklarar hur uppdelningen av de kvantitativa kriterierna 

reliabilitet (tillförlitlighet), validitet (giltighet), generaliserbarhet och objektivitet tidigare 

använts till kvalitativa studier. Vidare beskriver Burke (2016) hur de kvantitativa kriterierna 

utvecklades till fyra överordnade kvalitativa kriterier, dessa kriterier är: Trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och konformitet.  

            Trovärdighet beskriver förtroendet till hur väl forskningen är bearbetad och 

självsäkerheten till fynden (Burke, 2016). Granheim och Lundman (2004) menar att data som 

skall besvara en forskningsfråga kan variera beroende på komplexiteten i det studerande 

området samt kvalitet av data. Ett problem för trovärdigheten i denna studie kan ha varit att 

studier om ämnet emotioner kan vara känsligt, och kan gjort att inte alla intervjupersoner 

öppnade upp sig helt. En annan ståndpunkt som diskuterades gällande trovärdighet var funna 

koder som kunde ha en bred mening, samt beskriva olika saker, exempelvis koder som enbart 

är ett ord. Koder som vars mening var tvetydliga försökte reduceras ut ur datainsamlingen då 

det kan ha haft olika betydelser. Författarna är däremot medvetna om att vissa koder kan varit 

för smala och genom detta minskat trovärdigheten. 

            En viktig faktor att ta upp utifrån denna studie är att det enbart var män som deltog. 

Detta kan varit till en nackdel då det minskar risken för variation och bredare förståelse kring 

ämnet när fokuset enbart är på ett kön (Granheim & Lundman, 2004). Däremot upplever 

författarna att det kan finnas en fördel i att deltagarna är mer lika varandra och att skillnader i 

svar av deltagaren inte påverkats av deltagarnas kön.   

            Trovärdighet går däremot att finna i föreliggande studie då det finns tydlig information 

för vad som krävs för att delta, exempelvis längd på rehabiliteringen, när rehabiliteringen 

avslutades och idrottsnivå. 

             För att optimalt studera emotioner och motivation inom rehabilitering beslutade 

författarna om en kvalitativ studie, detta då intervjupersonerna mer eller mindre blir 

personliga. Detta kan vara positivt för trovärdigheten då det kan nå de djupa punkterna om 

ämnet. Granheim och Lundman (2004) beskriver vidare fördelen med att välja deltagare med 

olika erfarenheter kan belysa forskningsfrågan från olika aspekter. Intervjupersonerna i denna 

studie hade olika erfarenheter kring skador och rehabilitering. Detta gav författarna ett bredare 

perspektiv, och därmed ökad kunskap kring hur olika erfarenheter också har inverkan på 

emotioner kring rehabilitering till en akut idrottsskada.  

            Vidare i studien var det viktigt att designen av metod uppvisa pålitlighet, hur pålitlig 

författarnas studie faktiskt var. En problematik som visades i föreliggande studie var att 

intervjuerna var uppdelade på två intervjuansvariga. Det skapar en problematik. Deltagarna 

får samma huvudfrågor, men då intervjuer är en utvecklande process där intervjuare och 

observatörer kan få nya insikter i fenomenet, och därefter skapa följdfrågor kunde intervjuer 

skilja sig då olika följdfrågor presenterades under intervjuerna. Detta kan ha sänkt 

pålitligheten men till viss grad även ökat den. Då intervjuerna var uppdelade till två 

intervjuansvariga som fick fyra intervjuer minskade risken att frågorna kunde styras åt samma 

riktning, då varje intervjuansvarig fick styra sina följdfrågor utifrån sina intervjuer och inte 

visste vad den andre ställt för följdfrågor.  

            Det går även finna en problematik i pålitligheten av intervjuguiden, då frågorna enbart 

inspirerades av de teoretiska ramverken och inte konstruerades rakt av blir det en svårighet att 

dra allt för stora slutsatser, och risken blir att vissa slutsatser kan bli spekulativa. Fördelen 

med detta kan däremot vara att studien blir mer induktiv och inte låst utifrån de teoretiska 

ramverken. Detta skapar ett diskussionsunderlag baserat för valet av en reflexiv tematisk 

analys och dess betydelse på pålitligheten. Denna form av analys är en mer induktiv metod 

där fokuset är på själva fenomenet, samt ett mer kvalitativt tillvägagångssätt än exempelvis en 

innehållsanalys. Författarna använde sig av öppna frågor för att få ett brett perspektiv och ge 

intervjupersonen möjlighet att få prata fritt inom ett område. Detta skapade en mer öppen 
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dialog i intervjun. Studien visar däremot en förändring av frågeställningen om ”emotionella 

tillståndet under rehabiliteringen”. I resultatet formades frågeställningen till fokus på faktorer 

som påverkar emotioner under rehabiliteringen, ett tema som redovisa att upplevelsen av 

diverse faktorer ledde till att det emotionella tillståndet tenderade att förändras under 

rehabiliteringen, och att det var upplevelsen av olika faktorer som bidrog till denna 

förändring, istället för ett rakt svar på vad idrottarna upplevde för emotionellt tillstånd. 

Anledningen till en mer vriden version av frågeställningen, grundades kring att studien var 

induktiv och mer “öppen” där intervjupersonernas öppna svar grundar resultatet. Därför har 

termerna vridits i svaret av frågeställningen men båda versionerna besvarar hur idrottarna 

upplevde de emotionella tillståndet under rehabiliteringen men utifrån deltagarnas 

perspektiv.    

            Vidare var graden av överförbarhet något som var viktigt för att stärka trovärdigheten 

av metodval. Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning resultaten eller fynden kan 

överföras till andra grupper eller inte (Burke, 2016). I resultatet visas tydligt författarnas 

tolkning av svaren som också redovisas i form av citat. Citaten kommer från 

transkriberingarna av det inspelade materialet och baseras på vad intervjupersonen har svarat. 

Citaten kan säkert kopplas till andra fenomen i området rehabilitering, emotion och 

motivation, men det är i så fall läsarens sätt att tolka svaren och skapar därmed en svårighet 

för att få fram identiska resultat baserat på att studien utförts i en latent form med fokus på att 

hitta den dolda meningen i transkriberingarna. Den induktiva fokuseringen i studien kan 

bidragit till en försvagad överförbarhet.   

            Sista steget var att kritiskt granska konformiteten. Detta innebär att studien skall 

endast spegla vad deltagarna svarat och exkludera författarnas fördomar (Burke, 2016). Då 

tolkningen av resultat delvis är subjektiv utifrån att författarna tolkar deltagarnas 

sammanhängande mening utifrån transkriberingarna, kan detta skadat objektiviteten i studien. 

För att korrigera denna svaghet och minska risken till fördomar har intervjuguiden bearbetats 

med hjälp av pilotintervjuer. pilotintervjuerna var en intervju där författarna testade frågorna 

och korrigerade om till mer öppna frågor. Detta gjordes för att minska risken till fördomar och 

minimera författarnas bidrag till vinklade svar av frågeställningen. Då författarna intervjuade 

fyra personer var minskade risken för att personliga fördomar skulle uppstå och att 

intervjuansvarig kunde styra studien baserat på egna fördomar om det undersökta ämnet.  

             Studien har som tidigare nämnts formats av metodvalet reflexiv tematisk analys, och 

även ifall det upplevts av författarna som det starkaste metodvalet till denna form av studie 

finns det nackdelar att finna med denna design. Det finns en problematik där studien kan visa 

tendenser till att vara inkonsekvent och osammanhängande då den är flexibel och inte 

grundade ett resultat utifrån upprepade koder. 

            Då forskning sällan belyst både emotion och motivation inom skadepsykologin ur ett 

kvalitativt synsätt var den reflexiv tematiska analysen däremot att föredra då det inte finns 

tidigare data att förhålla sig till.  

Implikationer  

            Tidigare studier har lyft upp de emotionella responsen/tillståndet vid en akut 

idrottsskada och undersökt motivation till rehabilitering (Podlog & Eklund, 2010). Överlag är 

området dock inte brett studerat, och särskilt inte utifrån båda begreppen utifrån en kvalitativ 

design. Podlog och Eklund (2010) studie belyste båda begreppen men utifrån en kvantitativ 

design, detta ökade viljan hos författarna att försöka få fram ny forskning utifrån ett 

kvalitativt metodval. Skillnaden i studiedesign öppnade möjligheten att bilda sig en 

annorlunda bild av det undersökta ämnet. Förhoppningen var att öka förståelsen om 

betydelsen av emotionella delar inom skaderehabilitering, men även att kunskapen breddas 

kring vad som motiverar idrottare till att utföra en rehabilitering, samt undersöka den 

individuella emotionella responsen. Ett specifikt mål var att studieresultatet skulle öka 
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förståelsen om en lagidrottares emotionella tillstånd vid en akut idrottsskada och vad det är 

som faktiskt gör att en idrottare motiveras att ta tag i ett tufft rehabiliteringsprogram. 

Denna kunskap kan förhoppningsvis hjälpa individer som är närstående till idrottare med 

akuta idrottsskador, att hjälpa till att hålla det emotionella tillståndet positivt men även 

försöka motivera idrottaren till att utföra rehabiliteringen. Studien skulle även kunna bidra 

med att idrottare som drabbas av akuta idrottsskador ska kunna få en insikt om att deras 

individuella självmotivation är en avgörande faktor för att ta sig igenom tuffa emotionella 

gensvar under rehabiliteringsperioden. En viktig faktor som författarna hoppas ge effekt är 

vikten av den personliga självmotivationen och dess roll i motivering till att rehabilitera, och 

att det inte verkade vara den emotionella responsen eller tillståndet som avgjorde om 

elitsatsande idrottare kom tillbaka till idrotten, men att tuffa emotionella stadier kan leda till 

svåra psykologiska gensvar likt depression och ångest om de inte hanteras i tidiga stadier av 

rehabiliteringen.  

            Resultatet av studien kan hjälpa att belysa vikten av att fokusera på idrottares 

emotionella tillstånd och reaktioner för att kunna skapa en positiv rehabiliteringsperiod och 

reducera bortfall av ambitiösa idrottare. Genom att förstå anledningen till att idrottare utför en 

rehabilitering kan de öka förståelsen av hur viktigt det är med en självbestämmande 

motivation. 

            I slutändan är hoppet att studien upplyser om att det är lika viktigt med en mental 

rehabiliteringsplan som en fysisk vid akut skada. Och att den mentala problematiken hanteras 

under rehabiliteringsperioden. 

Framtida forskning 

             I framtida forskning hade det varit intressant med en jämförelse mellan olika 

urvalsgrupper inom idrotten. Denna studie fokuserade på elitsatsande idrottare. 

Urvalsgruppen skapar redan från början en förutsättning att idrottarna har en stark 

självmotivation och utvecklar självbestämmande till rehabiliteringen, som lägger grund till en 

stark emotionell respons utifrån att idrotten är viktig för idrottarna baserat på den pågående 

elitsatsningen. Genom att jämföra olika nivåer av idrottare hade det gått att undersöka 

skillnader på emotionell respons och dess effekt baserat på idrottarnas personliga faktorer som 

redovisas i den integrerade modellen (Weise-Bjornstal et al, 1998). 

            Då denna Studie var kvalitativ kunde enbart undersöka betydelsen av motivation och 

emotion under rehabiliteringen. Genom att göra en studie med exempelvis experimentell 

design hade det gått att se om det finns en orsak och verkan mellan emotioner och motivation, 

där det går att utforska ifall emotioner påverkar motivation eller tvärtom. Denna form av 

studieformat hade varit intressant för att ytterligare belysa de psykologiska aspekterna inom 

skadepsykologin. Genom att öka kunskapen om de psykologiska effekterna under en 

rehabilitering ökar möjligheten för individer som jobbar med skadan att få en större 

medvetenhet om den mentala effekten under rehabiliteringen, och kan på så sätt lägga lika 

mycket tid på en plan för att hantera det emotionella gensvaret som på de fysiska 

rehabiliterings schemat. 

            Då denna studie enbart bestod av män hade det även varit av intresse att undersöka 

kvinnor i en liknande studie för att se om det skiljer sig gentemot männen. 

            Då alla intervjupersoner i föreliggande studie hänvisade till emotionella gensvar och 

upplevde i inledande faser av rehabiliteringen som jobbig är det viktigt att forskningen 

fortsätter belysa problemet och undersöker orsaken till bortfall under en rehabilitering för att 

förstå anledningen, och baserat på svaren öka möjligheten att majoriteten av alla idrottare ska 

kunna ta sig tillbaka till idrotten så smärtfritt som möjligt ur en psykologisk synvinkel. 

Konklusion  

            Syftet med studien var att öka förståelsen om idrottarnas emotionella tillstånd under 

rehabiliteringsperioden i samband med en akut idrottsskada, men även den emotionella 
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responsens betydelse under själva rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades syftet på att 

bilda en förståelse om idrottarnas motivation till att utföra den uppsatta 

rehabiliteringsperioden. 

            I denna studies resultat framkom tre huvudteman under intervjuprocessen som skulle 

hjälpa att besvara syfte och frågeställningar, dessa huvudteman var: emotionell respons på 

rehabiliteringen, faktorer som påverkar emotioner under rehabiliteringen, och motivation till 

rehabiliteringen. Dessa huvudteman sammanfattade idrottarnas upplevelse av 

rehabiliteringsperioden.  

            Begreppen motivation och emotion är nära varandra men de går inte säga att 

emotioner orsakade motivation till rehabiliteringen i denna studie. Baserat på denna studie 

visas det att emotionell respons har en betydelse då det skapar en attityd till processen utifrån 

idrottarens personliga självmotivation, och att det emotionella tillståndet tenderade att 

förändras utifrån upplevelser av olika faktorer som visa sig påverka emotionerna under 

rehabiliteringen. Överlag var det den personliga självmotivationen som var den 

grundläggande faktorn till att idrottaren utförde hela rehabiliteringsperioden. Denna studie 

redovisar att emotionella reaktioner och de emotionella tillstånden hade betydelse för 

välmående för idrottarna under rehabiliteringen, då tuffa emotionella reaktioner var tydliga i 

början, men reducerades längre in i rehabiliteringsfasen, men att det var den 

självbestämmande motivationen som var orsaken till att rehabiliteringsperioden utfördes. 

            Överlag visar denna studie betydelsen av känslornas inspel men även kraften av 

idrottarnas upplevda motivation till att utföra en hel rehabiliteringsperiod. 
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Bilaga 1:  

Intervjuguide 

 

Del 1. Standardfrågor.  

Hur gammal är du?  

Vad har du för sysselsättning? 

Hur din boendesituation ut?  

Hur skulle du beskriva dig själv?  

Vilken/vilka idrotter har du varit aktiv inom?   

Del 2. Bakgrund om idrottsskada 

Vilken idrott var du aktiv inom vid skadan? 

Kan du berätta lite om skadesituationen? 

Sökte du hjälp för skadan? Var? 

Del 3. Emotionella reaktioner på skadan/rehabiliteringen.   

Kan du beskriva hur du reagera på skadan?  

Kan du beskriva lite om din reaktion på rehabiliteringsuppläget 

Hur mådde du under själva rehabiliteringen?  

Kan du beskriva en specifik situation där du upplevde en positiv eller negativ känsla till 

rehabilitering? 

Förändrades dina känslor under rehabiliteringens gång?  

Var det någonsin problematiskt att orka ta sig tillbaka till idrotten? 

Hur skulle du sammanfatta ditt känslomässiga tillstånd under rehabiliteringen? 

Del 4 Motivation till rehabilitering. 

Var det viktigt att ta sig tillbaka från skadan? varför? 

Kan du beskriva varför du tog tag i rehabiliteringen eller inte ta tog tag i den? 

Kände du dig alltid motiverad till att utföra rehabiliteringen? 

Om du hade drabbats av en skada igen, finns det något du tror hade kunnat hjälpa öka din 

motivation?  

Varför tror du att du valde att genomföra rehabiliteringen? 

Kände du dig tvungen att rehabilitera? Om ja, varför? 

Kände du någon form av stöd under rehabiliteringen? (Läkare, lagkamrater, 

familjemedlemmar?)  

Vad upplevde du var den bidragande orsaken till att du utförde/ eller inte utförde 

rehabiliteringen? 
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Kom du tillbaka till idrotten och vad tror du var anledningen i så fall? 

Del 5. Avslutande frågor 

Hur tycker du upplägget av frågorna va? 

Kunde vi varit tydligare med någon specifik fråga? 

Något du tycker vi ska tänka på till nästa intervju? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Känslornas inspel vid återhämtning av långvarig idrottsskada 
 

Högskolan i Halmstad   Handledare: Urban Johnson 

Akademin för Hälsa och Välfärd  Namn: Jimmie Söderhäll  

Psykologi inriktning idrott 61–90 HP              Rasmus Ohrberg 

C-uppsats                                              

                                                              

 

Syftet med studien 

Syftet med studien är att öka förståelsen om idrottarnas emotionella tillstånd under 

rehabiliteringsperioden i samband med en akut idrottsskada, men även de emotionella 

reaktionernas betydelse under själva rehabiliteringsprocessen. Vidare grundas syftet på att öka 

kunskapen om atleternas motiv till att utföra den uppsatta rehabiliteringsperioden. 

 

Vad betyder deltagande i projektet? 

Deltagande innebär att du kommer delta på en intervju och svara på frågor angående dina 

emotionella reaktioner vid rehabilitering i samband med akut idrottsskada och motiverande 

faktorer inom rehabiliteringsprocessen. Intervjun kommer ta cirka 30–40 minuter. Det är 

frivilligt att delta i studien och du kan när som helst dra dig ur studien.  

 

Vad händer med informationen? 

studien är konfidentiell och författarna för studierna är dom enda som kommer ha tillgång till 

det inspelade materialet. Som deltagare i studien kommer du annars vara helt anonym och 

inspelningen kommer raderas efter avslutad transkribering och det påskrivna 

informationsbrevet kommer slängas. Data kommer enbart användas i forskningssyfte, och det 

är helt okej att hoppa av undersökningen när som helst eller neka att svara på frågor som 

upplevs som obekväma. Du som intervjuperson döps om till, exempelvis IP1, IP2 och IP3. Du 

kommer även få tillgång till transkriberat material om du vill och därmed kunna ge 

synpunkter och även ändra om specifika delar i ditt uttalande. 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail : Studenter:  jimsod17@student.hh.se  rasohr17@student.hh.se  

          Handledare: urban.johnson@hh.se 
  

Telefon: Jimmie Söderhäll: 0704193863 

                Rasmus Ohrberg:  0760220092  

 

Tack på förhand! Med vänlig hälsning, 

Jimmie Söderhäll och Rasmus Ohrberg 

 

Namnteckning ________________ 
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Bilaga 3:  

Översikt av funna koder, underteman och huvudteman presenteras nedan utifrån tre figurer.  

 

 

Figur 1. Emotionell respons på rehabiliteringen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Faktorer som påverkar emotioner under rehabiliteringen  
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Figur 3. Motivation till rehabiliteringen 
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