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Introduktion 
Fotboll är idag den populäraste idrotten i världen med hela 250 miljoner licensierade spelare. 
Skadefrekvensen hos elitfotbollspelare har påvisats vara 34.8/1000 matchtimmar (Waldén & 
Hägglund, 2008). Eftersom fotbollen är en attraktiv idrott och att skadefrekvensen är så hög är 
det där med intressant att närmare studera hur elitfotbollspelare upplever och handskas med 
sin rehabilitering. Tio till femton procent av de skadedrabbade idrottarna upplever stora 
psykologiska problem vilket leder till en förlängning av rehabiliteringen samt att det kan leda 
till att utövaren aldrig kommer tillbaka till sin idrott (Johnson, 2008).  
 
Vid rehabilitering efter idrottsskada spelar stressfaktorer i relation till personligheten en stor 
roll. Det är mycket viktigt att se stressresponsen ur både en fysiologisk och psykologisk 
synvinkel (Johnson, 1993). Det sociala stödet hjälper idrottaren att få en kontroll över sin 
rehabilitering vilket i stor utsträckning leder till ett bättre utfall (Ford & Gordon, 1999). 
Tränare, lagkamrater och familjemedlemmar anses vara det viktigaste stödet under 
rehabiliteringsprocessen (Johnson, 2001). Det har även visat sig att den viktigaste 
psykologiska faktor under rehabiliteringen för en idrottare är målsättningsarbetet. 
Anledningen till detta är eftersom målsättning används mer naturligt av idrottaren än andra 
psykologiska faktorer. Detta tros bero på att idrottaren själv får inverka aktivt i sin 
rehabiliteringsprocess (Johnson, 2002).  
 
Begreppsdefinitioner 
 
 Idrottsskada 
En skada definieras som en källa till varför en spelare blir borta från träning och match under 
en period. Spelaren anses vara skadad ända tills ett medicinskt team har friskförklarat spelaren 
och då kan delta till fullo på match och träning (Waldén & Hägglund, 2008). 
Skador delas in i tre olika intervaller beroende på tiden som individen är frånvarande från sin 
idrott. Indelningen är följande; korttidsskador då individen är frånvarande en till sju dagar, 
medellångskada, vilket betyder en frånvaro mellan en vecka till en månad samt lågtidsskada 
då individen är frånvarande mer än en månad (Lysens, de Weerdt & Nieuwboer, 1991; 
Johnson, 1997).  
 
 Rehabilitering   
Rehabilitering är den tid efter skada som syftar till att återföra den skadade individen till det 
tillstånd som var innan skadan uppkom. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som används 
inom medicinska, psykologiska, tekniska, sociala och arbetsinriktade insatser (Caplan & 
Sparre, 2002).    
  
 Stress 
Psykologisk stress definieras som relationen mellan en individs karaktär och dess omgivning. 
Det är både yttre omständigheter och personens känslighet som leder till stress. Potentiella 
stressorer analyseras av personen som sedan bedömer stressen som ansträngande eller 
överskridande av sina egna resurser. Huruvida individen bedömer situationen som stressande 
eller inte beror på den kognitiva värderingen hos individen (Lazarus & Folkman 1984). 
 
 Coping 
Coping definieras som regelbundna växlingar av kognitiva processer och beteendemönster. 
Dessa sker för att människor ska kunna hantera externa och/eller interna krav som upplevs 
som ansträngande och oövervinnliga jämfört med individens resurser (Lazarus och 
Folkman,1984). Exempel på coping kan vara av stresshantering.  
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 Målsättning 
 Mål är något som en individ försöker att uppnå i en specifik uppgift på bestämd tid, det är 
alltså ett syfte och riktning i en viss handling (Weinberg, 2002). Målsättning kan kategoriseras 
mellan resultat-, prestations- och processmål. Resultatmål handlar om vinst eller förlust, 
exempel att en idrottare sätter ett mål att han/hon ska vinna. Prestationsmål handlar om 
idrottarens faktiska utförande i relation till hans/hennes egen kvalitet av utförande. Exempel 
på detta kan vara om idrottaren vill öka antalet repetitioner av en övning under sin 
rehabilitering. Detta mål kan helt påverkas av idrottaren själv och är inte beroende av att 
idrottaren måste vinna eller inte. Det har även tagits fram processmål och detta handlar om 
hur en idrottare utför vissa olika färdigheter, detta mål används ofta under träning för att 
utövaren ska nå sitt huvudmål i en viss tävling (Van Raalte & Brewer, 2002).   
 
 Socialt stöd 
Socialt stöd definieras som när en individ får bekräftelse av sin omgivning, att någon bryr sig 
och visar omtanke. Att individen är en del av ett nätverk av kommunikation från nära och kära 
till exempel från vänner, familj och lagkamrater (Taylor, 2003). Socialt stöd kan vara ett 
verktyg som används för att den idrottsliga prestationen och välbefinnandet ska öka 
(Richman, Hardy, Rosenfeld & Callanan, 1989; Heil 1993).  
 
 
Teoretisk referensram  

 
 Intergrate model of psychological response to sport injury and rehabilitation process 
Det finns ett flertal modeller som förklarar hur psykologiska faktorer påverkar individen 
under rehabilitering. Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morreys (1998, se Bilaga 1)  
Intergrate model of psychological response to sport injury and rehabilitation process syftar till 
att förklara en individs psykologiska och sociologiska reaktioner då denne har drabbats av en 
skada och genomgår en rehabilitering (Gill & Williams, 2008).  
Enligt denna modell påverkar faktorer före skadan den psykologiska stressresponsen hos den 
skadedrabbade individen. Detta leder till att ett antal olika psykologiska reaktioner 
uppkommer hos individen. Den psykologiska stressresponsen påverkar och påverkas av olika 
faktorer hos individen. Dessa faktorer är personlighet, stress historia, typ av skada och 
copingstrategier. Hur individen sedan upplever stressen påverkar sedan i sin tur individens 
respons på den uppkomna skadan och rehabiliteringen.  
I modellen finns personliga och situationsanpassade faktorer, dessa ligger i bakgrunden av 
den dynamiska process och utövar sin inverkan på individen genom hela processens gång. 
Dessa faktorer har en viktig påverkan på individens rehabiliteringsresultat. 
Personlighetsfaktorerna och situationsfaktorerna påverkar individens kognitiva bedömning 
under skadeperioden och rehabiliteringen.  
Kognitiva bedömningar handlar om hur idrottare värderar sin förmåga att fungera efter 
skadan. Det faktorer som påverkar individens värdering gällande sin funktion efter skadan är 
det personligafaktorerna, alltså fakta om skadan och individen, samt situationsfaktorerna, som 
delas in i idrott, det sociala samt miljön som individen befinner sig i. Under skadeperioden 
bedömer individen sin förmåga att handskas med skada. Individens bedömningar och dess 
effekter påverkar sedan individens beteende- och emotionellaresponser. Den viktigaste delen i 
modellen är individens kognitioner, som tillexempel självuppfattningen, eftersom de i 
slutändan påverkar de emotionella och beteendemässiga responser hos individen som 
genomgår rehabiliteringen. Dessa responser är mycket viktiga för att få ett bra utfall av 
rehabiliteringen. (Brewer, 2007; Weise-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, 1998). 
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Achievement Goal Theory 

Achievement Goal Theory (se Bilaga 2) är framtagen av Nicholls och Ames (1984; Weinberg 
& Gould, 2006)och har fått stor uppmärksamhet inom området idrott och fysisk aktivitet. 
Teorin används ofta för att visa att målsättning är en viktig del för att motivera individer att 
vara fysiskt aktiva (Sit & Lindner, 2007). Achievement Goal Theory har tre integrerande 
faktorer som förklarar hur en individs motivation ser ut. För att förstå en individs motivation 
måste man förstå vad framgång och misslyckade betyder för individen. För att på enklaste vis 
få denna information är att studera individens prestationsmål samt hur de integrerar med 
perceptionen av sin kompetens, självkänsla och sin upplevda förmåga (Weinberg & Gould, 
2006).  
 
Prestationsmål grundas på värderingen av prestationen, i förhållande till individer i sin 
omgivning eller sig själv samt hur individen upplever framgång och misslyckande (Nicholls, 
1989; Andersson, 2008) 
En individ som har resultatorienterad målsättning strävar efter att vara bättre än andra i 
omgivningen. I jämförelse med en individ som har en prestationsorienterad målsättning vilket 
betyder att jämförelsen med andra inte är central. Uppnår individen sitt resultatorienterade 
mål så känner individen sig tillfredställd, alltså har den en hög uppfattning av sin förmåga. 
Om inte individen uppnår detta mål skulle individen istället ha en låg uppfattning av sin 
förmåga. Individens upplevda förmåga påverkas inte av hur andra i omgivningen presterar 
utan enbart på grund av individens egna prestationer. En individ kan vara både prestations- 
och resultatorienterad när det gäller deras målsättning, alltså individen vill både vinna samt 
förbättra sin prestation. Hur individen uppfattar sin förmåga påverkas av tidigare resultat samt 
om individen har uppnått sina satta mål (Weinberg & Gould, 2006).  
Prestationsbeteendet är individens uppvisade beteende. Detta beteende påverkas av individens 
prestationsmål samt sin upplevda nivå på förmåga. Alltså den mängd av ansträngning 
individen har, den tid individen lägger fokus på uppgiften, vilka typer av uppgifter individen 
väljer påverkas av individens prestationsmål och upplevda förmåga. Individens 
självförtroende påverkar ibland individens val av uppgift samt hur prestationen blir 
(Andersson, 2008). 
 

Houses teori – Socialt stöd 
Houses teori belyser (1981; Runge & Svensson, 2007) vilka olika typer av kategorier av 
socialt stöd vilket kan ha en stor betydelse för individen i olika situationer. Teorin tar upp fyra 
typer stöd; emotionellt-, värderande-, informativt- och instrumentelltstöd.  
Det emotionella stödet är när individen känner en tillit och ett förtroende från sin omgivning 
samt att dennes sociala nätverk bryr sig. Det emotionella stödet är ett av det viktigaste stödet 
för att individen ska kunna känna sig bekväm i sin situation.  
Värderande stödet går ut på att individen använder sig av andra källor för att kunna utvärdera 
sig själv. Exempelvis att tränare eller lagkamrater ger feedback till individen.  
Det informativa stödet är att individens omgivning och sociala nätverk ger tips och råd för att 
han/hon lättare ska kunna lösa sina problem. Det kan även hjälpa till med avlastningen av 
eventuella problem.  
Instrumentella stödet handlar om i vilken utsträckning som individen får stöd och hjälp med 
sina problem utifrån sin omgivning. Till exempel hur omgivningen kan hjälpa till med att 
lägga upp olika typer av strategier för att lösa problemet. 
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Model of the coping process in sport 
Anshel, Kim, Kim, Chang och Eom (2001, se Bilaga 3) förklara i model of the coping process 
in sport vilken typ av strategier idrottare använder sig av då de upplever en situation som 
hotfull eller utmanande. Modellen visar det olika copingstegen som genomgås av idrottaren 
då denne uppfattar en situation som hotfull eller utmanande. Detta leder till att idrottaren gör 
ett val av copingstrategier vilket i sin tur resulterar i en process där idrottarens tankar och 
handlingar är ett resultat av den valda copingstrategin. Denna process kallas post – 
copingaktivitet och har tidigare ignorerats av andra forskare inom detta område (Anshel et al. 
2001). 
 
Modellen består av copingkategorierna; utmanande (approach) och undvikande           
(avoidance) som både har underkategorier beteende (behavioral) och kognitivitet (cognitive). 
Den utmanande copingstrategin reflekterar den energi som idrottaren använder för att 
bearbeta obehagliga eller hotfulla situationer (stimulin). Det viktigaste syftet med denna 
copingstrategi är att förbättra idrottarens förståelse och kontroll över den stressfulla 
situationen samt att förbättra individens förfogande i att hantera dessa situationer.  
Anshel et. al. (2001) menar att detta kan ske på två olika sätt, antigen genom mentala 
processer (approach-cognitiv coping) vilket syftar på att idrottaren genom planering och 
analysering försöker lösa källan till stressen eller genom handlingsprocesser (approach-
behavioral coping) då idrottaren genom frågor och konfrontering försöker öka sin emotionella 
status och på så viss minskar stressen.   
Det har visat sig att idrottare som anser sig ha kontroll över situationen oftast använder sig av   
approach-behavioral coping än idrottare som upplever att situationen är okontrollerbar  
Den andra copingstrategin, undvikande, handlar om idrottarens handlingskraft till att fysiskt 
eller mentalt eliminera faktorer som gör att en situation upplevs som stressfull. Situationen 
som idrottaren befinner sig i påverkar vilken konfronteringssätt han/hon använder sig av.  
Denna copingstrategi bör användas exempelvis när situationen är okontrollerbar eller när de 
emotionella resurserna är begränsade. Även här sker en uppdelning mellan beteende och 
kognition. Mentalt undvikandestrategier handlar om att idrottaren bland annat psykologiskt 
distanserar sig till orsaken till stress eller genom nya tankar försöka att omtolka 
stressfaktorerna. Beteende undvikandestrategier handlar om åtgärden som fysiskt tar bort 
idrottaren från stresskällan (Anshel et al. 2001).   
 
Tidigare forskning  
 
 Stress 
Mycket av forskning gällande stress och skador handlar om hur den upplevda stressen 
påverkar uppkomsten av skador. Newcomer och Pernas (2003) syftet var att undersöka om 
den upplevda stressen hade en relation till uppkomsten av idrottsskador samt i vilken 
utsträckning tidigare idrottsskador påverkade. De studerade även om individens negativa 
tankar och undvikande beteende kunde påverka uppkomsten av skada.   
Resultatet av studien visade att tidigare skada påverkade personens tänkande och beteende 
vilket ledde till att en ny skada uppstod lättare än hos personer som tidigare inte varit skadade.  
Personer som tidigare ådragit sig en skada använde sig mer av negativa tankar och 
undvikande beteende jämfört med personer som tidigare inte varit drabbade av en 
idrottsskada. Studien visade även att skadade individers stressupplevelse ökade i och med 
skadan, från 35 procent innan skadan till 45 procent efter skadan. 
Forskning om de psykologiska följderna av en idrottsskada har styrts av teoretiska perspektiv 
och detta visar att personliga faktorer och situationsanpassat faktorer påverkar den kognitiva 
responsen hos individen. Detta tros ha ett samband med emotionella och beteendemässiga 
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responser till uppkomsten av skadan. Dessa psykologisk reaktion på skada kan vara en 
bidragande faktor till rehabiliteringsresultat (Brewer, 2003). 
  
Forskning kring stress och dess påverkan på rehabiliteringen har visat att skadan i sig är en 
mycket stor stressfaktor och detta påverkar idrottarens rehabilitering. Även vilken typ av 
skada som idrottaren drabbats av påverkar mängden av upplevd stress. Stress under 
rehabiliteringen kan också uppstå på grund av att idrottaren inte längre har förmågan att utöva 
sin idrott, vilket leder till att idrottaren inte längre känner lika stor gemenskap med sina 
lagkamrater (Hedqpeth & Sowa, 1998). Men det är inte bara skadetypen som påverkar 
mängden av upplevd stress utan även idrottarens personlighet, tidigare stressupplevelser samt 
copingresurser. Både för lite eller för mycket stress kan hindra möjligheten för idrottaren att 
effektivt utföra sin rehabilitering (Grove och Gordon 1992; Hedqpeth & Sowa 1998).  
 
Ievleva och Orlick (1991) fann ett samband mellan faktorerna positivt self-talk, visualisering 
och målsättning och rehabiliteringstiden. Individer som använde sig av detta fick en 
effektivare rehabilitering. Resultatet av studien visade även att idrottares uppfattningen av 
stress är mycket individuell. Detta resultat har fått stöd av flera forskare inom stressområdet 
(Lazarus & Folkman, 1984;  Ievleva & Orlick, 1991). Det visade att det inte är hur stor 
stressen är som påverkar individerna utan i vilken utsträckning de kan hantera den upplevda 
stressen (Iveleva & Orlick, 1991).  
 
Podlog och Eklund (2007) kom fram till att tre olika faktorer kan påverka den upplevda 
stressnivån hos en individ försöker ta sig tillbaka från en idrottsskada. De tre faktorerna är 
psykisk stress, social stress och prestationsstress. Det författarna fick fram genom sin studie 
var att de individer som var stressade från sin omgivning var:  

• Isolerad från sina lagkamrater. 
• Pressen att komma tillbaka från sin sport från tränaren, lagkamrater, familj, vänner 

men även pressen på sig själv. 
• Idrottaren blir stressad av de övriga lagkamraterna som var sämre innan och nu blir 

bättre än den skadade. 
 
När en individ är skadad känner sig denne i stor utsträckning avskiljd från sina lagkamrater 
och upplever därmed inte sig som en i gruppen längre. 
Pressen från sin omgivning att komma tillbaka från sin skada har visat sig vara en stor effekt 
på den skadedrabbade. Den skadade får ofta skuldkänslor mot sin omgivning och känner en 
nedstämdhet och att individen har svikit sina lagkamrater och tränare eftersom den skadade 
inte kommer tillbaka tillräckligt snabbt. 
Den skadade har svårt att acceptera att lagkamraterna börjar blir bättre än han/hon och 
fokuserar mer på det än att komma tillbaka från sin skada (Podlog & Eklund, 2007). 
  
 Målsättning 
Ievleva & Orlicks (1991) studie visade att målsättning, socialt stöd och en bra inställning till 
rehabiliteringen är viktiga faktorer som har en stor påverkan på rehabiliteringsutfallet samt 
längden på rehabiliteringen. Det visade sig att idrottare som hade en negativ attityd till 
rehabiliteringsförloppet hade en längre rehabilitering än de med positiv attityd. Studien visade 
även att de idrottare som under sin rehabilitering hade en klar målsättning klarade snabbare av 
sin rehabilitering än dem som hade otydliga uppsatta mål. Om idrottaren har tydliga och klara 
mål visar det att idrottaren har tron på sig själv att lyckas med sin rehabilitering.  
Liknade resultat har även framkommit i andra studier av bland annat Weinberg (2002) och av 
Folkesson och Franzén (2005).  
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Folkesson och Franzén (2005) gjorde en fallstudie av Kajsa Bergqvist snabba comeback 2004. 
Resultatet visade att en viktig faktor för Kajsa var hennes exakta och klara målsättning. Om 
en individ har en upplagd målsättningsplan i ett tidigt stadium leder det i det flesta fall till 
framgång och att individen lyckas med sin rehabilitering. Resultatet av studien visar även att 
individen som inte har någon målsättning i ett tidigt stadium i sin rehabilitering oftast får en 
längre rehabilitering.  
 
 Socialt stöd  
Ievleva och Orlick (1991) fick även fram i sin forskning att en idrottare som har ett socialt 
nätverk och stöd från sin omgivning är över lag mer hälsosammare både psykiskt och fysiskt 
än dem som har ett dåligt socialt stöd. Om idrottaren har dessa faktorer i bakhuvudet så visas 
det ofta upp ett bra resultat i slutändan av rehabiliteringen. 
 
I studien av Kajsa Bergqvist kom författarna även fram till att det sociala nätverket runt Kajsa 
var viktigt för hennes snabba comeback, att personerna i hennes omgivning gav sitt stöd när 
hon behövde det som mest (Folkesson & Franzén, 2005).  
 
Forskning har visat att stödet från omgivningen är en fördel för att klara sig igenom eventuella 
kriser till exempel som att komma tillbaka från en skada. Att idrottaren får genomgå 
rehabiliteringen i sin takt är en viktig del inom rehabilitering, detta för att inte blir allt för 
pressad från sina egna lagkamrater och tränare (Podlog & Eklund, 2007). Det är viktigt för 
idrottaren att inte tappa kontakten med övriga lagkamrater under rehabiliteringen, för om 
spelaren fortfarande är involverad i laget blir rehabiliteringen enklare på så sätt att 
lagkamraterna kan ge ett stöd till den skadade och hjälpa den genom rehabiliteringen.  
I studien utgick Podlog & Eklund, (2007) från Self – determination theary, där de kom fram 
till att det är många idrottare som kommer tillbaka från sin skada av fel orsak, alltså att 
idrottarna påverkas av den yttre motivationen, att de gör något för någon annans skull. 
Exempel på detta är att idrottaren känner skuld till laget för att den har varit skadad. Resultatet 
visade att idrottarna som var motiverad och hade en mer självbestämmande attityd och kom 
tillbaka för sin egen skull, hade en säkrare framtid till att komma tillbaka från sin skada och 
klara av rehabilitering och minska chansen för återfallsskador. En idrottare som däremot hade 
en sämre motivation och var mindre självbestämmande, hade det svårt att komma tillbaka från 
sin skada och drabbades lättare för återfallsskador  
Om den skadade idrottaren har ett bra socialt stöd och känner sig trygg med sin omgivning 
visar detta att den skadades sociala nätverk har en stor betydelse för rehabiliteringsutfallet. 
För om idrottaren har personer i sin närhet som den har förtroende för, så höjs generellt 
motivationen till att lyckas då individen ska försöka göra en comeback efter en skada. 
Det är väldigt viktigt för den skadade att inte påverkas för mycket av pressen från tränare och 
lagkamrater utan genomföra rehabiliteringen i sin egen takt. Om idrottaren påverkas för 
mycket av andra kan detta leda till att den skadade får en ny skada eftersom idrottaren inte ger 
den tid som krävs för att blir frisk från en idrottsskada. Därför är det viktigt för framförallt 
tränaren att tillåta läkningen av skadan och låta idrottaren ta den tid som krävs för 
rehabiliteringen (Saartok, 2008).  
 
 Coping  
Udry´s (1997) studie visade att den vanligast använda copingstrategin bland idrottare som 
genomgår en rehabilitering var instrumental coping under samtliga mättillfällen. Resultatet av 
studien även att samtliga deltagare använde sig mest av coping under mättillfälle två (efter 3 
veckor). Ju längre individerna kom i sin rehabilitering mer sällan använder de sig av coping. 
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Madden, Summer och Brown (1990; Udry, 1997) fann att idrottare som upplever en låg nivå 
av stress även använder sig mindre av olika copingstrategier än idrottar som upplever en hög 
nivå av stress. Utifrån detta kan slutsatsen dras att nivån av upplevd stress påverkar i vilken 
utsträckning idrottare använder sig av coping.  
 
Anshel och Sutarso (2007) har gjort en studie för att se vilka de största orsakerna är till 
upplevd stress, vilka det vanligaste copingstrategierna var samt se om det finns ett samband 
mellan källan till stress och valda copingstrategier (approach och/eller avoidance).   
Resultatet av studien visade att kategorierna prestationsförmågan och ledarskapet var det 
vanligaste orsaken till upplevd stress bland idrottarna.  
När det gäller vilken typ av copingstrategier idrottarna använde sig av fanns det inte någon 
större skillnad, men den vanligast var dock avoidance-cognitiv, approache-cognitive och 
approache-bahavioral. 
Approache-Behavioral strategin hade den starkaste korrelationen med ledarskapsrelaterade 
stressfaktorer, alltså denna strategi var vanligast att använda sig av då källan till stress var 
ledarrelaterat. Även de idrottare som upplevde stress på grund av prestation använde sig i 
störst utsträckning av approache-behavioral strategin. Den minst använda strategin vid båda 
källorna till stress var avoidance-cognitive strategin (Anshel & Sutarso, 2007). 
 
Francis, Andersen och Maley (2000) studerade vilka psykologiska faktorer som ansågs vara 
viktiga under rehabiliteringen för att coping skulle fungera som bäst. De studerade även om 
rehabiliteringspersonalen och idrottaren hade olika åsikter om vilka faktorer som var 
viktigast.  
Resultatet av studien visade att rehabiliteringspersonalen ansåg att viljan till att lyssna på 
rehabiliteringspersonalen var den viktigaste faktorn för bra coping. Idrottarna ansåg däremot 
att motivationen var viktigast för att kunna använda sig av coping under rehabiliteringen. Man 
studerade även vilka faktorer de båda grupperna ansåg vara effektivast för att underlätta 
idrottarens förmåga att hantera den psykologiska påfrestningen under rehabiliteringen. 
Resultatet av detta var att rehabiliteringspersonalen ansåg att kommunikationen mellan 
rehabiliteringspersonalen och idrottaren var viktigast medan idrottarna ansåg att känna 
gemenskap med laget var viktigaste faktorn för att kunna handskas med de psykologiska 
faktorerna. Dock visade studien att båda ansåg att visualisering och avslappning var minst 
viktiga för att kunna handskas med de psykologiska faktorerna. Resultatet visade att det fanns 
en signifikant skillnad hur rehabiliteringspersonal och idrottare upplevde vilka faktorer som 
var viktiga för att kunna handskas med de psykologiska faktorerna (Francis, Andersen & 
Maley, 2000).  
 
En studie som gjorts på idrottare gällande användandet av cognitiv-behavioral stress 
management (CBSM) visade att idrottare som använde sig av denna typ av copingstrategi 
hade mindre rapporterade skador under en säsong jämfört med de idrottare som inte använde 
sig av CBSM. Studien visade även att användandet av CBSM ledde till bättre prestation under 
rehabiliteringen samt att det underlättade återhämtningen av idrottsskada (Perna, Antoni, 
Baum, Gordon & Schneiderman, 2003).  
 
Istället för att jämföra sig med andra och då bli pressad att komma tillbaka från sin skada 
snabbare än vad egentligen den skadade är redo för, kan idrottaren istället dra sina egna 
slutsatser och därmed utvecklas genom att ha en positiv inställning och att göra saker för sin 
egen skull och inte för andras (Duda, Cummings & Balaguer, 2005). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elitfotbollspelare upplever stress under sin 
rehabilitering samt vilka typer av strategier som de använde sig av för att minska den 
upplevda stressen under rehabiliteringen.  
 
Frågeställning  

1. Vilka psykologiska faktorer påverkar den upplevda stressen under rehabiliteringen?  
2. Vilken inverkan har de psykologiska faktorerna socialt stöd och målsättning på den 

upplevda stressen under rehabiliteringen?  
3. Vilka copingstrategier kan vara till hjälp under rehabiliteringen för att minska den    

upplevda stressen?  
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 11 herrar på elitnivå inom svensk fotboll i åldern 18 till 27 år (M= 22) . Vi 
har valt att definiera elitfotbollspelare som spelar för lag i superettan eller allsvenskan. 
Spridningen av lagen var ett superettan lag och två allsvenska lag geografiskt placerade i syd 
och väst Sverige. Samtliga deltagare genomgår under studiens gång rehabilitering efter en 
idrottsskada. Samtliga deltagare informerades innan intervjuerna om de etiska riktlinjerna 
samt att ett godkännandes gavs. Till de spelare som vi fått mejladress av mejlades deras 
transkriberade intervju ut detta för att få ytterligare ett godkännande av intervjun.    
 
 Instrument  
Enligt Kvale och Brinnkeman (2009) är kvalitativ forskningsmetodik att rekommendera som 
tillvägagångssätt detta för att få en djupare insyn i ämnet. Utifrån denna rekommendation och 
syftet som är att studera hur elitfotbollspelare upplever sin stress samt hur de handskas med 
denna stress, valde författarna att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Genom att 
genomföra intervjuer ges en djupare förståelse om ämnet som författarna valt att studera. 
Författarna gjorde en egenkonstruerad intervjuguide (se Bilaga 4) med tre huvudteman, 
bakgrund, stress samt copingstrategier. Teman är utformade utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Även de aktuella modellerna/teorierna i studien 
har stimulerat utformningen av intervjuguiden. Innan instrumentet användes genomfördes en 
pilotstudie för att få feedback på intervjuguiden.   
 
Procedur  
Kontakt togs först med klubbarnas sjukgymnaster och för dem förklarades studiens syfte och 
upplägg. Via sjukgymnasterna fick författarna sedan telefonnumren till spelare som passade 
studiens målgrupp.  Författarna kontaktade 14 spelare för intervju men två hade inte möjlighet 
att delta och en fick förhinder på grund av sjukdom. Samtliga intervjutillfällen genomfördes 
på neutral plats som deltagaren själv fått välja.  
Innan intervjuerna fick deltagarna information om de etiska riktlinjerna. Författarna började 
med att samtliga deltagare får information och detaljrik beskrivning av studiens syfte detta för 
att deltagarna lättare ska kunna ge sitt medgivande. Författarna förklarade även för deltagarna 
att allt material som samlas in är konfidentiellt och ingen utomstående person kommer att 
kunna tadel av informationen och i resultatet kommer deltagarna att vara anonyma.  
Deltagarna fick även information om att det är tillåtet att avsluta intervjun under intervjuns 
gång samt att de inte behöver besvara alla frågor om de inte vill samt om hur författarna 
kommer att behandla materialet. Hjälpmedel som användes under intervjun var en diktafon 
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för att kunna spela in intervjuerna. Den genomsnittliga intervjutiden var 30 minuter. Samtliga 
intervjuer transkriberades och märktes med ett anonymt kodnummer.  
 
Data analys 
För att kunna analysera intervjuerna valde författarna att genomföra en kvalitativ 
innehållsanalys enligt direktiv från Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen utgår 
ifrån en induktiv ansat, vilket innebär en objektiv analys av texterna (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008), som i detta fall är transkriberade intervjuer. Detta går ut på att reducera text 
till meningsenheter utan att förlora dess ”kärna”. Varje meningsenhet delas in i underteman 
och teman som sedan avslutas i ett huvudtema vilket är kopplat till studiens syfte.  
 
Analysarbetet började med att samtliga intervjuer transkriberas och sedan läses med en avsikt 
att skapa en helhetsbild. Bilden som frambringades låg till grund för själva analysenheten. 
Därefter skapas meningsenheter som kondenseras, abstraheras och ges en kod. Kodernas 
uppgift är att spegla meningsenheternas betydelse (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008). 
Sedan skapas underteman och teman av meningsenheterna detta för att skapa förutsättningar 
för kvantifiering (Kvale & Brinkmann 2009). Det hela avslutas med att bilda huvudteman 
som avspeglar ett antal meningsenheters betydelse. Huvudtemats framväxt kan ses som en 
process som pågår under hela analysarbetet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  
 

Resultat 
 

Resultatet resulterade i tre huvudteman men åtta tillhörande teman vilket presenteras nedan i 
tabellen samt genom ett antal citat som speglar intervjuerna detta för att få en bättre förståelse 
av resultatet.  
 
Omgivningens stöd 
Huvudtemat omgivningens stöd består av fyra teman, gemenskap inom laget, gemenskap 
utanför laget, stöd från sjukgymnasten samt stöd från tränaren. Spelarna menade att det 
sociala stödet var en viktig faktor i deras rehabilitering.  
  
 Gemenskap inom laget 
Detta tema beskriver vikten av att bibehålla gemenskapen med laget trots att spelaren är 
skadad och inte kan del ta i den ordinarie träningen med laget. Spelarna anser att 
gemenskapen med laget är en viktig del trots frånvaro från idrotten för att orka med sin 
rehabilitering. Trots att spelarna inte deltog i träningen tillbringar de alltid tid i 
omklädningsrummet med de andra spelarna i laget. Detta för att få känna en delaktighet med 
laget samt att få prata fotboll med killarna. Spelarna menar på att det motiverar dem att 
genomföra sin rehabilitering eftersom de vill vara en del av laget.  
Från att ha tränat med laget varje dag till att börja träna på egen hand blir en stor omställning 
som ger en avsaknad av gemenskap. Därför är denna stund tillsammans med laget en viktig 
del i rehabiliteringen för att fortsätta ha hög motivation.  
 

”Gemenskapen är viktigt, att ha sköj. Att få prata av sig i omklädningsrummet att man får 
vara en del av laget trots att man är skadedrabbad.” 

 
”Är en speciell känsla med gemenskapen i omklädningsrummet. ” 
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Tabell 1.  Tematisk innehållsanalys – Resultat av studien____________________________                                                       
 
  Meningsenheter            Koder                          Underteman                     Teman                           Huvudteman     
 
Gemenskap med lag   Sammanhållning med     Lagkamrater             Gemenskap inom 
kamraterna är viktigt        lag kamraterna                         laget. 
för att orka med ”rehab”.                        
Umgås med familj &    Umgänge utanför     Familj & vänner           Gemenskap utanför 
vänner utanför fotbollen         fotbollen.                                                                        laget 
för att kunna ”släppa” 
skadan.  
                              Omgivningens stöd 
Positiv feedback från       Feedback från                     Stöd från        
sjukgymnasten är                      sjukgymnasten.                                                      sjukgymnasten 
viktigast för att klara 
av rehabiliteringen.          Feedback   
Feedback från tränare       Tränaren visar                                     Stöd från              
är viktigt, det visar ett                 intresse                                                                      tränaren 
intresse från han, 
vilket ger ett lugn. 
 
 
Målsättning med rehab-    Snabbt skadefri                    
iliteringen är att bli skade- 
fri så fort som möjligt.      Viljan att nå                 Ansträngningen att nå                                                            
Målsättning är att man            Ansträngning                        resultat                              sina mål 
strävar framåt.                                                                                                                                                 Målsättningsprocess      
                                                                                                                                                                      under rehabiliteringen 
Ta dagen som den          
kommer. 
Positiv inställning   Positiv inställning       Inställning 
till rehabiliteringen.                                                                                               Självbestämmande             
Det är upp till en       Eget ansvar                          Ansvar                      
själv att kämpa på. 
 
Största pressen kommer    Press på mig                                                               Inre stressorer 
från mig själv.                             själv                          Stressorer som                                                                                                   
Rehabilitering är                                                              Press & Stress                                                      påskyndar                                                                                
tråkigt & ensamt,                                                                                                                                          rehabiliteringen. 
vilket gör att man vill              Utanförskap                      Yttre stressorer              
 skynda på den. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Gemenskap utanför laget 
Detta tema beskriver vikten av att ha ett socialt nätverk utanför fotbollen för att klara av att 
handskas med sin rehabilitering. Spelarna menar att det är viktigt att kunna släppa skadan och 
fotbollen en stund detta för att klara av att genomföra rehabiliteringen ordentligt. De menar på 
att det är viktigt att få prata med familj och vänner om andra ämnen än fotboll detta för att 
kunna släppa tankarna kring sin skada.  
 
”…min familj och mina vänner är mycket viktiga framför allt när man är skadad. Det är 
skönt att kunna tänka på annat och prata med dem när det känns tungt. Det är skönt att kunna 
umgås med andra utanför fotbollen det blir lättare att släppa tankarna på att man är skadad” 

 
 Stöd från sjukgymnasten 
Detta tema förklarar vikten av en bra kontakt med sin sjukgymnast och läkare för att kunna 
genomföra rehabiliteringen. Spelarna anser att det är viktigt med sjukgymnastens kunskap 
detta för att kunna genomföra sin rehabilitering på rätt sätt samt kunna få ett bra 
rehabiliteringsutfall. Spelarna menar att de lyssnar mer på sjukgymnasten än någon annan 
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individ under in rehabilitering. De tycker att det är skönt att kunna prata med någon som är 
insatt i deras skada vilket ger dem ett lugn under rehabiliteringen. Det är viktigt att lyssna på 
sjukgymnasten eftersom de besitter viktig kunskap för att få en bra rehabilitering samt att man 
inte går på för tidigt.   
 

”Viktigt att ha en bra kontakt med sin sjukgymnast och läkare som säger att det ser bra ut” 
 
 Stöd från tränare 
Detta tema beskriver vikten av att tränaren fortsätter visa intresse för spelaren trots skada. 
Spelarna menar på att det är viktigt att tränaren visar sitt intresse detta visar att tränaren inte 
glömmer bort den skadade spelaren och att man fortfarande känner sig som en del i laget.  
Att föra en kommunikation med tränaren under rehabiliteringen inger ett lugn hos spelaren 
och pressen minskar på dem att skynda sig tillbaka.   
 

”…bara en sådan sak som att tränaren visar uppmärksamhet för en fast man är skadad är 
viktig. ” 

 
Målsättningsprocessen under rehabiliteringen 
Huvudtemat målsättningsprocesser under rehabiliteringen består av två teman, 
självbestämmande och ansträngning att nå sina mål. Spelarna menar på att målsättning är en 
viktig del i rehabiliteringsprocessen.  
 
 Ansträngningen att nå sina mål 
Detta tema beskiver hur spelarna upplever målsättning samt vilken typ av målsättning de har 
under sin rehabilitering. Spelarna har som målsättning under sin rehabilitering att bli skadefri 
så fort som möjligt samt att de har viljan att bli klara med sin rehabilitering. Spelarna har 
ingen specifik målsättning med sin rehabilitering utan enbart att de ska bli skadefri snarast 
möjligt och gärna vara bättre än innan skadan. Samtidigt som spelarna inte använder sig av 
någon specifik målsättning menar de på att de är viktigt att ha ett mål att sträva emot för att 
orka ta sig igenom rehabiliteringen.     
 

”Att komma tillbaka så fort som möjligt och gärna bättre än vad man va innan också” 
 

” … har man ingen målsättning ser jag inte hur man kan bli bättre heller, kör man bara på 
utan att bry dig utan att det blir bättre eller sämre liksom, alla vill väl bli bättre men man har 

ju inget att sträva efter” 
 

” …självklart hjälper det ju alltid att ha ett mål och det är jävligt skönt tycker jag att veta vad 
som väntar en i framtiden” 

 
 Självbestämmande  
Detta tema beskriver spelarnas inställning till deras rehabilitering och hur de gör för att ta sig 
igenom den. De menar på att det är viktigt att ha en positiv inställning till sin rehabilitering 
för att de ska orka med att genomföra den ordentligt. Det är ingen idé menar de på att gräva 
ner sig och tycka synd om sig själv. Det är inge annan som ser till att de kommer att 
genomföra sin rehabilitering det är bara upp till dem själva att se till att rehabiliteringen blir 
rätt genomförd. Spelarna menar på att det är viktigt att ta dagen som den kommer och inte 
stressa upp sig utan det är bara att kämpa på så att man kommer igenom sin rehabilitering med 
ett bra resultat.  
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”Man får acceptera det som händer och göra det bästa av situationen mer kan man inte göra     
man får kämpa på och göra sitt bästa ” 

 
”Det är ingen idé att stressa upp sig jag tar dagen som den kommer” 

 
Stressorer som  påskyndar rehabiliteringen 
Huvudtemat pressen att påskynda rehabiliteringen består av två teman, inre- och yttre 
faktorer. Detta huvudtema tar upp vilka faktorer som påverkar spelarnas press under 
rehabiliteringen.  
 
 Inre stressorer 
Detta tema förklarar hur spelarna upplever stress från sig själva att på skynda sin 
rehabilitering. De menar på att det är stressen från dem själva är störst och påverkar dem mest 
under rehabiliteringen. Spelarna menar även att ensamheten och att rehabiliteringen är tråkig 
påverkar deras vilja att påskynda sin rehabilitering. Vissa spelare menar till och med att de 
inte skulle orka genomgå en rehabilitering igen på grund av detta. Trycket på att de vill ut på 
planen och visa vad de går för.  
  

”Den största pressen kommer ändå från en själv” 
 

”Det är ju inte kul är riktigt tråkigt faktiskt […] Det är jävligt jobbigt skulle inte vilja göra 
det en gång till alltså jag vet inte om jag hade klarat av det ” 

 
 Yttre stressorer 
Detta tema förklarar hur spelarna upplever stress från sin omgivning. De menar på att pressen 
från omgivningen inte påverkar dem i någon stor utsträckning. Spelarna upplever ingen större 
stress från sjukgymnaster, lagkamrater eller familj utan den lilla stress som upplevs från 
omgivningen kommer från tränaren. De menar på att tränaren ibland ger dubbla budskap, att 
de ska ta det i sin egen takt men ändå är det viktigt att de kommer tillbaka i spel snarast.     
 

”Tjöt från tränaren” 
 

”Alla ska vara så duktiga och säga ta den tid du behöver men du måste vara med från början 
av säsongen” 

 
Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis framkom av analysen att stödet och gemenskapen från idrottarnas 
omgivning är mycket viktigt för att orka handskas med de olika inre och yttre stressorer som 
uppkommer under rehabiliteringen. Spelarna påtalade att det sociala nätverket hjälpt dem att 
minska den upplevda stressen under sin rehabilitering. Att få låta bli att tänka på skadan och 
umgås var viktigt för att orka genomföra rehabiliteringen till fullo. Det viktigaste stödet under 
rehabiliteringen anses vara från sjukgymnasten samt från individer utanför fotbollen. 
Tillexempel den största upplevda stressen kom från spelarna själva men även en del stress 
upplevdes komma från deras tränare. Spelarnas viktigaste målsättning under rehabiliteringen 
var att bli skadefria så snabbt som möjligt och att de kunde delta när nästa säsong på börjades 
igen. De menade även att det är viktigt att gå in med en positiv inställning för att orka 
genomföra rehabiliteringen korrekt.  
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur manliga svenska elitfotbollspelare upplever stress 
under skaderehabiliteringen samt vilka typer av strategier de använder sig av för att minska 
den upplevda stressen under rehabiliteringen. Resultatet visade att elitfotbollspelare upplever 
störst stress från sig själva och att det sociala nätverket är en viktig del för att handskas med 
upplevd stress. Resultatet visade även att positiv inställning är en viktig komponent för att få 
ett bra rehabiliteringsutfall.  
 
Stress och coping  
Resultatet av studien visade att spelarna upplevde stress att påskynda sin rehabilitering. Den 
största upplevda stressen kom från spelarna själva men även en viss del från deras tränare. 
Enligt Weise-Bjornstal et al. (1998) så är det föreskadefaktorer som påverkar den 
psykologiska stressresponsen hos den skadedrabbade individen. Detta leder till att ett antal 
olika psykologiska reaktioner uppkommer hos individen. Hur individen sedan upplever 
stressen påverkar sedan i sin tur individens respons på den uppkomna skadan och 
rehabiliteringen. Resultatet av vår studie visar att stressen från dem själva är de störst och 
påverkar dem mest under rehabiliteringen, ”den största pressen kommer ändå från en själv” 
säger spelarna. Anledningen till att det känner stress från sig själva är att de vill tillbaka till 
laget och visa sin kapacitet på planen. Detta resultat får stöd av både Hedqpeth och Sowa 
(1998) samt av Podlog och Eklund (2007). Resultatet från dessa studier visar att den 
skadedrabbade idrottarens känsla av stress uppstår på grund av att det inte längre känner 
någon större gemenskap med laget.  
Spelarna i vår studie menade även på att det inte är någon idé att stressa upp sig utan att man 
får ta det som det är. Slutsatser som kan dras utifrån dessa resultat är att det är individens 
personlighet som påverkar hur de upplever stress under rehabiliteringen samt att situationen 
de befann sig i innan de drabbades av skadan visar Weise-Bjornstals et. al. (1998) modell. 
Dock får slutsatsen i så fall dras att samtliga spelare i vår studie hade samma typ av 
personlighet eftersom samtliga spelare menade på att det inte är någon idé att stressa upp sig 
på grund av sin skada. En viktig del för att spelarna inte ska uppleva stress från sig själv är att 
gemenskapen inom laget är bra och att den skadedrabbade spelaren trots skadan känner sig 
som en i laget. En annan anledning till att spelarna upplever stress enligt forskningen, är 
spelarens oförmåga att utföra sin idrott (Hedqpeth & Sowa, 1998, Podlog & Eklund, 2007). 
Resultatet i vår studie visar på samma, att spelarna vill tillbaka snabbt till idrotten eftersom 
saknaden av fotbollen och lagkamraterna är stor och att detta leder till en stress att på skynda 
sin rehabilitering. Det som samtidigt motiverar spelarna att genomföra sin rehabilitering är 
även den faktor som stressar dem att påskynda den. Detta gör att denna faktor leder till både 
positiva och negativa effekter på rehabiliteringen. Det kan bland annat leda till att spelaren 
drabbas av en återfallsskada eftersom de går på träning och match för tidigt. Det kan även 
leda till att rehabiliteringen utförs slarvigt eller motsatt effekt att de genomför rehabiliteringen 
noggrant för att de vill tillbaka till spel helt friska och inte drabbas av en ny skada.  
 
Spelarna menar även att ensamheten och att rehabiliteringen är tråkig och att detta påverkar 
dem att påskynda sin rehabilitering. Vissa spelare menar till och med att de inte skulle förmå 
att genomgå en rehabilitering igen på grund av detta. Detta påverkar troligtvis spelarna till att 
genomföra sin rehabilitering ordentlig, de vet hur tråkigt och jobbigt en rehabilitering är att 
genomför och vill verkligen inte behöva genomgå det ännu en gång. Detta gör att spelarna 
antagligen genomför sin rehabilitering ordentligt. Det kan dock leda till att spelarna när de väl 
är tillbaka är rädda för att drabbas av en återfallsskada vilket gör att det inte presterar till fullo 
på grund av sin rädsla att behöva genomgå en lång rehabilitering igen. Samtidigt visar 
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forskning att en skada påverkar personens tänkande och beteende efter rehabiliteringen vilket 
leder till att en ny skada uppstod lättare än hos idrottare som inte tidigare varit skadade 
(Newcomer & Perna, 2003). Detta resultat visar på att, har en idrottare en gång varit skadad är 
det lättare att denne drabbas av en återfallsskada. Enligt resultatet i vår studie skulle detta 
kunna leda till att vissa spelare skulle hoppa av fotbollen på grund av sin skada eftersom de 
anser att rehabiliteringen är så tråkig och ensam att det inte skulle kunna genomföra 
rehabiliteringsprocessen ännu en gång.        
 
Spelarna menar att den upplevda stressen från omgivningen inte påverkar dem i någon stor 
utsträckning. Spelarna upplever ingen större stress från sjukgymnaster, lagkamrater eller 
familj utan den lilla stress som upplevs från omgivningen kommer från tränaren. Att spelarna 
inte känner någon stress från sin omgivning att påskynda sin rehabilitering är positivt. Detta 
skulle kunna se annorlunda ut om spelarna drabbads av skada under eller precis innan säsong. 
Samtliga spelare i vår studie har ådragit sig sin skada i slutet av säsongen och har en lång 
ledighet fram för sig vilket gör att det inte känner någon stress att påskynda sin rehabilitering. 
Spelarna hade antagligen upplevd en annan form eller mer stress om de drabbats av sin skada 
under säsongen. Spelarna i vår studie menade på att eftersom de blivit skadade i slutet av 
säsongen valde de att inte återgå till att träna igen trots att de blivit skadefria, de menade att 
det inte var någon idé att börja träna när det bara var ett fåtal veckor kvar av säsongen och då 
riskera att drabbas av en återfallsskada. Hade spelarna varit skadade tidigare under säsongen 
hade de troligtvis upplevt högre stress både från omgivningen och sig själva att påskynda sin 
rehabilitering för att få komma tillbaka och prestera på planen.   
Forskning visar på att det är viktigt att omgivningen inte pressar på den skadade utan att 
läkningen får ta den tid som behövs (Saartok, 2008). Detta visar att spelarna i vår studie 
kommer få ett bra rehabiliteringsutfall eftersom de inte upplever någon högre stress från sin 
omgivning.     
 
Forskning som gjorts gällande i vilken utsträckning som skadade drabbade idrottare använder 
sig av coping visar att användandet av coping var störst i början och att det minskade under 
rehabiliteringens gång (Udry, 1997). Denna forsknings linje går helt emot vårt resultat 
eftersom spelarna menar på att det inte upplever någon stress mer från sig själva och att det 
som hjälper dem från att inte uppleva någon stress är att de tar dagen som den kommer. Hade 
de dock varit drabbade av sin skada under säsong hade troligtvis den upplevda stressen som 
nämnt tidigare varit annorlunda och användandet av coping hade troligtvis sett annorlunda ut.  
Att ta dagen som den kommer då en hög stress upplevs hade antagligen inte hjälp dem att 
minska sin upplevda stress men detta är inget som författarna vet med säkerhet utan är en 
slutsats som dragits. Antagligen är det på grund av att spelarna inte upplever någon högre 
stress som de anser att ta dagen som den kommer är det bästa sättet att handskas med sin 
skadad, hade stressen varit högre hade spelarna förhoppningsvis använt sig av annan 
copingstrategier för att minska sin upplevda stress och på så sätt fått ett bättre 
rehabiliteringsresultat.  Något som är relevant att diskutera kring är varför resultatet i denna 
studie och Udrys blev olika. En trolig orsak är i denna studie var ett av kraven att deltagarna 
var tvungna att spela fotboll på elitnivå och under studiens gång genomgå en rehabilitering 
från en idrottsskada medan i Udrys studie var kravet enbart att deltagarna skulle vara aktiva 
inom en idrott och ha genom gått en ACL operation. En annan trolig orsak kan vara den 
geografiska skillnaden samt kultur skillnaderna som ändå finns mellan Sverige och USA. Som 
elitspelare har du en högre press på sig att bli frisk, sporten som idrottaren är skadad ifrån är 
något spelaren lever på. Det finns även en skillnad på att i Udrys studie det en spridning 
mellan könen medan författarna till denna studie valde att enbart studera manliga 
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fotbollsspelare vilket troligtvis också leder till ett annat resultat. Vår egen tolkning, utan något 
forskar stöd, är att kvinnor och män upplever och handskas med stress på olika sätt.  
 
Målsättning och coping  
Enligt Goal Achivement Theory så är målsättning en viktig del för att idrottaren ska känna 
motivation att kunna genomför rehabiliteringen (Sit & Lindner, 2007). Utan målsättning 
minskar idrottarens motivation och rehabiliteringen blir inte genomförd ordentligt. Resultatet 
av studien visade att spelarna enbart hade ett långsiktigt mål och det vara att bli skadefria så 
snarast möjligt. Enligt Goal Achivement Theory är detta tanke sätt inte bra för den skadade 
idrottaren eftersom den menar på att det behövs flera olika typer av mål för att motivationen 
ska upprätthållas under hela rehabiliteringen. Resultatet i studien visar också att många 
spelare inte skulle klara av att genomför ännu en rehabilitering på grund av att de anser att det 
är tråkigt och ensamt, skulle dock spelarna ha en bra uppsatt målsättning skulle troligtvis 
denna inställning ändras.    
Spelarna i vår studie har enbart resultatmål att sträva efter något som tidigare studier menar på 
att det inte är bra för rehabiliteringsutfallet. Forskningen menar att spelarna måste ha klara 
och tydliga mål samt ha visa delmål för att klara av sin rehabilitering till fullo (Ievleva och 
Orlick, 1991, Folkesson & Franzén, 2005, Sit & Lindner, 2007).  
Deltagarna i studien menade på att målsättning är en vikig del för att kunna handskas med 
uppkommen stress under sin rehabilitering dock använder de sig inte av detta själva. Mycket 
av detta tror författarna beror på att säsongen är slut och att spelarna inte har någon brådska 
att påskynda sin rehabilitering. Hade spelarna istället varit skadade under säsong hade 
antagligen målsättningen sett annorlunda ut. Johnson (2002) har i sin studie fått fram att 
målsättning är viktigt för att skadade idrottare ska kunna handskas med sin rehabilitering. 
Resultatet från den studien visar att det är viktigt med klar och tydliga samt realistiska mål är 
viktigt under rehabiliteringen, detta för att spelarna ska klara av sin rehabilitering.   
Att målsättning är viktigt visar även Weise-Bjornstal et. als (1998) modell, hur idrottaren 
sätter sina mål samt om det går att justera den skadade individens rehabiliterings mål.   
 
Forskning menar på att skadade idrottare måste ha en positiv inställning för att klara sin 
rehabilitering. Idrottare som har en positiv inställning till sin rehabilitering har en kortare 
rehabiliteringstid än de idrottare med negativ inställning (Ievleva & Orlick, 1991). Liknande 
resultat visar vår studie, där spelarna menar på att det är viktigt att tänka positivt för att orka 
handskas med sin skada och klara av att genomför sin rehabilitering till fullo. Spelarna i vår 
studie har inställningen att ta dagen som den kommer, detta för att bland annat orka handskas 
med uppkommen press under rehabiliteringen. Att ha en positiv inställning är alltid viktigt, 
som skadad får man inte börja tänka negativa tankar detta leder troligtvis till en längre men 
framför allt en jobbigare rehabilitering. Genom att ha en positiv inställning blir det lättare 
samt roligare att genom gå rehabiliteringen. Självklart är det aldrig kul att vara skadad och 
missa ordinarie träningar men med en positiv inställning under lättas genomförandet.  
Något som kan diskuteras här gällande resultatet är Ievleva och Orlicks (1991) metodval, om 
valet är bra och om resultatet verkligen speglar verkligheten.   
 
Enligt resultatet av vår studie kan slutsatser dras att det är viktigt att spelarna själva tar eget 
ansvar och inte förlitar sig på någon annan individ i sin omgivning. Det är bara spelarna själva 
som kan se till att rehabiliteringen genomförs rätt, men självklart behövs hjälp och kunskap 
inom området från andra men i slutändan vilar ansvaret helt på spelaren själv att 
rehabiliteringen genomförs korrekt. Enligt forskningen är det viktigt att spelaren genomför 
rehabiliteringen för sin egen skull och ingen annans (Duda et al, 2005). Om spelaren tänker på 
att jämföra sig med andra kan rehabiliteringsutfallet bli negativt. En idrottare som tar ansvar 
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för sin rehabilitering och en självbestämmande inställning utvecklar idrottaren troligtvis som 
individ samt att framtida liknande situationer blir lättare att handskas med. Vet idrottaren att 
den klarar av en situation som att vara skadedrabbad blir det lättare för den att ännu en gång 
genomgå en rehabilitering om det skulle ske.  
 
Socialt stöd och coping  
Enligt House (1981) är det emotionella stödet, att individens omgivning visar en tillit och 
förtroende samt att de bryr sig, vara det viktigaste för att individen ska kunna känna sig 
bekväm i sin situation. Studien visade att spelarna ansåg att sjukgymnasterna och deras 
tränare var viktiga personer under rehabiliteringen. Spelarna ansåg att feedback och respons 
från sjukgymnaster och tränare var viktigt eftersom detta gör att de känner att rehabiliteringen 
går framåt samt att den upplevda stressen minskar då tränaren visar ett intresse för dem. 
Slutsatser som kan dras från studiens resultat är att individer i den skadades omgivning har en 
stor påverkande på rehabiliteringen. Även att spelarna anser att den kunskap som 
sjukgymnasterna besitter är viktig för att klara av sin rehabilitering visar på att den viktigaste 
personen under spelarnas rehabilitering är själva sjukgymnasten. Utan sjukgymnasten skulle 
troligtvis inte spelarna ha den motivation och orka kan genomföra sin rehabilitering samt att 
de hade påbörjat sin träning tidigare än vad de borde. Detta styrks även av tidigare forskning 
exempelvis Francis et al. (2000) som påpekar att sjukgymnasterna anser att kommunikationen 
mellan dem och spelarna är viktigt för att kunna genomföra rehabiliteringen bra. Johnson 
(2002) stödjer även detta resultat att vikten av bra kommunikation och stöd från 
sjukgymnasterna är viktigt under rehabiliteringen.  
Resultatet i vår studie visar också att spelarna tycker det är viktigt att ha individer utanför 
fotbollen så som vänner och familj att prata med dem för att kunna släppa tankarna kring sin 
skada för en stund. Genom att den skadade får stöd av sin omgivning så visar resultatet att det 
blir lättare för spelarna att släppa fokus på sin skada vilket gör att de orkar med sin 
rehabilitering när det väl gäller. Forskning som gjorts av Podlog och Eklund (2007) visar även 
på att det sociala nätverket är viktigt för den skadade individen och dess rehabiliteringsutfall. 
Har den skadade individen personer i sin närhet som den har förtroende för så höjs generellt 
motivationen till att lyckas då individen ska försöka komma tillbaka till idrotten. Slutsatser 
som kan dras utifrån detta är att individer som genomgår rehabilitering är i stort behov av att 
ha en umgängeskrets utanför fotbollen detta för att på så sätt kunna släppa sin skada under 
vissa stunder. Det kan leda till att individen orkar genomgå sin rehabilitering till fullo. Vilket 
gör att rehabiliteringsutfallet blir bättre och att individen kan komma tillbaka till sin idrott 
fullt frisk. Utan familj och vänner skulle antagligen många skadedrabbade idrottare hoppa av 
sin idrott på grund av skadan och orken att inte genomföra sin rehabilitering detta skulle leda 
till att många duktiga idrottare slutar vara aktiva i förtidigt. Det är alltså mycket viktigt att 
familj och vänner ställer upp för den skadedrabbade idrottaren under dennes rehabilitering för 
att rehabilitering får ett positivt utfall.  
Weise-Bjornstal et. al (1998) stödjer också vikten av socialt stöd både från lagkamrater och 
familj men även vikten att ha en bra kontakt med sin sjukgymnast. Enligt deras modell är det 
sociala en viktig bit under rehabiliteringen och påverkar hur bra rehabiliterings resultatet blir i 
slutändan.  
 
Studien fick även fram resultatet att gemenskapen med laget är mycket viktigt för spelaren 
under deras rehabilitering. De menar på att gemenskapen med laget är en viktig del trots 
frånvaro från idrotten för att orka med sin rehabilitering. Spelarna menar på att det motiverar 
dem att genomföra sin rehabilitering eftersom de vill ut och vara en del av laget igen på 
planen. Från att ha tränat med laget varje dag till att börja träna själv blir en stor omställning 
och saknad av gemenskap därför är den stund utanför planen med laget en viktig del i deras 
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rehabiliterig för att fortsätta känna motivation. Ett liknande resultat har även Podlog och 
Eklund (2007) fått fram, det är viktigt för idrottaren att inte tappa kontakten med övriga 
lagkamrater under rehabiliteringen, för om han/hon fortfarande är involverad i laget blir 
rehabiliteringen lite enklare på så sätt att lagkamraterna kan ge ett stöd till den skadade och 
hjälpa den genom sin rehabilitering. Detta visar att om en individ ska klara sin rehabilitering 
på ett bra sätt och känna sig bekväm med det, så är ett socialt stöd en nödvändig faktor. 
Dessa resultat på att bibehålla gemenskapen med laget motiverar spelaren att fullfölja sin 
rehabilitering fullt ut med ett bra slut resultat. Det är alltså viktigt att lagkamraterna ställer 
upp för den skadade spelaren och att det visar att det inte glömmer bort dem trots att de inte 
deltar i den ordinarie träningen. En slutsats som kan dras utifrån detta är att spelare som spelar 
i ett lag där gemenskapen är bra får en bättre och snabbare rehabilitering än spelare som är 
aktiva i ett lag med sämre gemenskap.  
 
Sammanfattning  
Den största stressen på spelarna upplever de från sig själva anledningen till det är att de anser 
att rehabiliteringen är tråkigt och ensamt. De vill snabbt tillbaka till planen för att kunna 
prestera ordentligt och visa vad de går för. En viktig del för att minska denna stress är att 
tränaren fortsätter att visa sitt intresse för spelaren och ger feedback att platsen finns kvar när 
spelaren är återställd. En annan viktig del i rehabiliteringen för att minska stressen är det 
sociala nätverket som spelaren har utför fotbollen. Har den skadade individen personer i sin 
närhet som den har förtroende för så höjs generellt motivationen till att lyckas då individen 
ska försöka komma tillbaka till idrotten. Slutsatser som kan drar utifrån detta är att individer 
som genomgår rehabilitering är i stort behov av att ha en umgängeskrets utanför fotbollen 
detta för att på så sätt kunna släppa sin skada under vissa stunder. Detta leder troligtvis till att 
individen orkar genomgå sin rehabilitering till fullo. Målsättning anses vara viktigt för att 
klara av sin rehabilitering men ändå har inte spelarna någon specifik målsättning med sin 
rehabilitering. Detta visar att spelarna har kunskapen av vikten av en bra målsättning men drar 
ingen nytta av sin besuttna kunskap. Positiv inställning till rehabiliteringen är viktigt för att 
kunna handskas med stressen som uppkommer under rehabiliteringen. Det är upp till spelaren 
själv att se till att rehabiliteringen blir ordentligt genomförd. Detta borde leda till att spelaren 
utvecklas som individ och drar nytta av detta i framtida liknande situationer. Författarna anser 
att detta resultat antagligen hade sett annorlunda ut om rehabiliteringen genomförs tidigare 
under säsongen.   
 
Metoddiskussion  
Denna aktuella studie har ett flertal styrkor och svagheter som bör beaktas då tolkning av 
resultat sker. Utifrån Graneheim och Lundmans (2004) diskuteras studiens tillförlitlighet 
gällande kvalitativ forskning. Genom att diskutera kring begreppen trovärdighet, pålitlighet 
och generaliserbarhet uppmärksammas studiens styrkor och svagheter. En styrka är 
författarnas val att genomföra en kvalitativ studie vilket även stärks av Kvale och Brinnkman 
(2009) som menar på att en kvalitativ design är att föredra där forskarna vill ha en 
djupkunskap i sitt aktuella forskningsämne. Detta eftersom den kvalitativa forskningen skapar 
en djupare förståelse för en individs upplevelser och erfarenheter. Eftersom syftet med denna 
studie var att få kunskapen om hur manliga elitfotbollspelare upplever och handskas med 
stress under sin rehabilitering blev valet att genomföra en kvalitativ studie valet gjordes 
utifrån kunskap av Kvale och Brinnkman (2009). Valet av datainsamlingsmetod ökar studiens 
styrka eftersom det skapas en djupare förståelse för individens upplevelser och erfarenheter 
inom det aktuella ämnet (Kvale & Brinnkman, 2009). En annan styrka med studien är att det 
genomfördes en pilotstudie innan de aktuella intervjuerna genomfördes detta för att få 
feedback på frågorna. Trovärdigheten stärks även på grund av att författarna gjort tidigare 
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studier kring rehabilitering vilket leder till att författarna har en djupare kunskap inom ämnet. 
Även en styrka är att annan forskning stöder denna studies resultat. Trovärdigheten försvagas 
genom att intervjuarna kan styra svaren från deltagarna genom sitt sätt att formulera sina 
frågor (Thomsson, 2002). Detta undveks genom att det intervjuarna använde sig av 
strukturerade frågor i sin intervjuguide. Problemet kan dock kvar stå vid följdfrågor som ställs 
under intervjuerna. Något som kan påverka intervjuarnas formning och relevans av 
följdfrågorna är deras förkunskap inom området, för att detta inte ska ske diskuteras utfallet 
av intervjuerna sinsemellan författarna Då författarna gick igenom hur olika följdfrågor 
ställts, kunde även överensstämmelsen stärkas inför nästa intervju.  
Erfarenheter av ämnet hos författarna gav vid vissa tillfällen negativ påverkan på 
överensstämmelsen, då utsagor uppfattades som självklara, intervjuerna blev ändå reflexiva, 
genom att transkriptionen av intervjuerna gjordes författaren (Thomsson, 2002). Reflexiv 
tolkning ger fördelar, tack vare distans samt omtolkning till materialet (Alvesson & Deetz, 
2000).  
Styrka med att genomföra en kvalitativ forskningsstudie är att intervjuerna kan ställa 
följdfrågor som ger ett mer djup och förståelse för vad deltagaren menar. Förstår man inte 
varandra så kan man ställa frågor och på så sätt få ut de rätta och relevanta svaren för studiens 
syfte. Vid intervjuer ställer deltagarna upp frivilligt vilket ger en mer rättvis bild av svaren 
som inte kan ges vid en kvantitativ studie där deltagarna kan svara på frågorna för att de 
känner ett tvång. Vid intervjuer kan deltagaren svara exakt vad den tänker och tycker till 
motsats vid en enkätundersökning där det oftast enbart finns alternativ att bevara med som 
kanske inte alls stämmer in på vad deltagaren anser vara korrekt (Kruuse, 1998).  
Pålitligheten i studien stärks genom att en öppen diskussion har skett författarna emellan 
gällande intervjuanalyserna. En svaghet som kan ses i intervjuerna är att spelarna var i olika 
stadier i sin rehabilitering vilket leder till olika synsätt på rehabiliteringen. Även att 
intervjuerna genomfördes efter säsong kan ses som en svaghet då detta ger ett annorlunda 
resultat, dock är studiens resultat fortfarande relevant.  
Generaliserbarheten i studien är att samtliga deltagare passar bra in i studiens målgrupp vilket 
leder till ett mer trovärdigt resultat. En annan styrka med deltagarurvalet är att det 
genomfördes flera intervjuer där resultatet visade samma. Styrkan finns även i att resultatet 
redovisas både i en tabell samt med ett antal citat som styrker förståelsen för tabellens 
huvudteman. Resultatet författarna fått fram i studien hade kunnat se annorlunda ut om 
deltagarna haft ett annat geografiskt läge eller kultur samt om studien undersökts på båda 
könen samt inom en annan idrott och nivå.  
Det är både en svaghet och styrka att författarna själva har utformat sin intervjuguide. Styrkan 
är att frågorna är uppbyggda utifrån syftet och frågeställningarna vilket ger en högre validitet. 
Svagheter med att konstruera en egen intervjuguide är att det inte testats av andra forskare 
vilket kan leda till att visa fel uppstår vilket kan leda till en lägre reliabilitet (Kruuse, 1998).  
 
Framtida forskning  
En viktig del i framtida forskning inom området är att studera hur kvinnor upplever sin 
rehabilitering samt se vilka skillnader det finns mellan könen. Detta eftersom det troligtvis 
finns stora skillnader på hur kvinnor och män upplever stress under sin rehabilitering samt hur 
de handskas med detta.  
Det kan även vara intressant att studera hur olika faktorerna påverka rehabiliteringen 
beroende på vilken skada individen har drabbats av. Det är även av intresse att studera 
närmare vilka psykologiska faktorer som kan påskynda rehabiliteringen utan att riskerar att 
drabbas av en återfallskada. Ett bra tillvägagångssätt för att studera vidare inom detta ämne är 
att göra flera djup intervjuer med både män och kvinnor och se vilka likheter och skillnader 
det finns mellan de två könen. Det skulle även vara intressant att studera närmare på hur män 
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och kvinnor inom elitfotbollen upplever och handskas med stress under säsongens gång. Ett 
annat intressant förslag för att studera djupare på ämnet är att göra ett flertal intervjuer med 
samma idrottare och på så sätt se om den upplevda stressen förändras under rehabiliteringens 
gång samt vilka typer av copingstrategier de använder sig av beroende på var i 
rehabiliteringen de är.      
 
Forskning som gjorts av Weiss & Troxel (1986; Udry, 1997) visar att idrottarens största 
problem under rehabiliteringen är att kunna handskas med sin ilska och stress. Detta leder till 
att forskning inom området är mycket viktigt. Att studera närmare på vilka strategier som är 
ger bäst resultat beroende på situationen och inte bara studera vilken strategi som är vanligast. 
Den vanligaste strategin behöver inte vara den bästa.  
Framtida forskning, genom att studera hur stress påverkar rehabiliterings resultatet samt 
vilken vikt coping har för minska den uppkomna stressen kan rehabiliteringen bli lättare för 
idrottare att gå igenom. Att uppleva stress är inte lätt och att lära sig att handskas med den 
skulle troligtvis underlätta samt ge en bättre rehabilitering för den skadedrabbade idrottaren. 
 
Implikationer 
Resultatet av denna studie kan även användas inom andra områden som exempelvis hos 
personer som är långtidssjukskrivna eller arbetslösa vilket kan jämföras med att vara borta 
från sin idrott. Arbetsgivare kan här jämföras med tränaren och har då en viktig roll vid 
långtidssjukskrivning att se till att den anställde fortfarande känner sig som en i gruppen och 
inte blir isolerade och ensamma under sjukskrivningen. Det är även viktigt att den anställda 
får stöd från sin arbetsgivare under sjukskrivningen för att känna en motivation att komma 
tillbaka. Studiens resultat kan även appliceras på arbetslösa individer där troligtvis socialt stöd 
är en viktig del för att ha motivationen att söka jobb. 
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