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Sammanfattning  

Många av de skador som inträffar inom ridsport är ofta orsakat av ett trauma (Havlik, 2010) 

vilket för det mesta resulterar i allvarliga skador. De psykologiska reaktionerna som 

uppkommer hos skadade ryttare är mångfacetterade och rehabiliteringsprocessen och 

resultatet är ofta en följd av ryttarens kognitiva värdering av sin skada (Wiese-Bjornstal, 

Smith, Shaffer & Morrey, 1998). Syftet med studien var att ur ett holistiskt perspektiv (1) 

skapa en förståelse över vilka psykologiska reaktioner ryttare upplever efter att ha råkat ut för 

en allvarlig idrottsskada, (2) förstå hur deras upplevelse av rehabiliteringsprocessen påverkade 

deras kognitiva värdering samt (3) förstå vilka faktorer som underlättade eller försvårade 

vägen tillbaka till aktiv ridsport igen. En kvalitativ metod i form av narrativa intervjuer 

användes och analysmetoden var holistiskt-innehåll (II), holistiskt-form (III) och kritisk 

narrativ analys (VI). Antalet deltagare var två ryttare som har tagit sig tillbaka till ridsporten 

efter en allvarlig skada. Resultatet av holistiskt-innehålls analysen redovisas enligt studiens 

frågeställning. Resultatet av holistiskt-form analysen visade 4 vändpunkter i ryttare A´s 

berättelse och 5 vändpunkter i ryttare B´s berättelse. Den kritisk narrativa analysen visade att 

ryttare A och B berättade om sig själva i relation till 3 olika teman. Resultaten diskuteras i 

relation till teoretiska referensramen samt tidigare forskning. 

 

Nyckelord: idrottsskador, kognitiv värdering, narrativ metod, psykologiska reaktioner,  

                   ridsport.  
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Abstract 

Many of the injuries occurring in equestrian sports are often caused by some form of trauma 

(Havlik, 2010) and they often results in a serious injury. The psychological reactions that 

equestrian riders may experience are multifaceted and the rehabilitation process and the result 

is often a result of the rider's cognitive appraisal of the injury (Wiese-Bjorn Stal, Smith, 

Shaffer & Morrey, 1998). The purpose of this study was from a holistic perspective (1) create 

an understanding of the psychological reaction a equestrian rider may feel after having 

suffered a serious sport-related injury, (2) understand how their experience of the 

rehabilitation process affected their cognitive appraisal, and (3) understand the factors that 

helped/did not help them get back to equestrian-sport. A qualitative approach through 

narrative interviews were used and the analysis was holistic-content (II), holistic-form (III) 

and critical narrative analysis (VI). Two equestrian riders who made a comeback to 

equestrian-sport after a serious injury participated. The result of the holistic-content analysis 

was reported according to the study questions. The result of the holistic-form analysis indicate 

4 turning points in the rider A's story and the 5 turning points in the rider B's story. The 

critical narrative analysis illustrates that rider A and B described themselves in relation to 3 

different themes. The results are discussed in relation to the theoretical framework and 

previous research.  

 

Keywords: cognitive appraisal, equestrian-sport, narrative method, psychological reaction,        

                   sport injury  
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Introduktion 

 

Skador inom ridsport är relativt få jämförelsevis med antal utövare av sporten, men när en 

skada väl inträffar är de allvarliga (Havlik, 2010). Skadorna är ofta resultat av ett trauma, till 

exempel av ett fall eller en spark. Eftersom skadorna ofta är allvarliga är också 

rehabiliteringstiden lång. För en ryttare som drabbas av en skada kan det innebära en lång 

frånvaro från ridsporten, oftast en lång period av smärta och i vissa fall även bestående men. 

Den specifika skadesituationen en ryttare befinner sig i då traumat inträffar är en krissituation 

och många psykologiska reaktioner kan följa efter att en ryttare skadat sig allvarligt. I vissa 

fall kommer ryttare aldrig tillbaka till den nivå som de befann sig på när skadan inträffade. 

Ibland kan även skadan leda till att tävlingskarriären får avbrytas (Johnson, 2000).  

 

Samspelet mellan häst och ryttare är väldigt komplext och de psykologiska reaktionerna en 

ryttare upplever när en idrottsskada inträffar är vanligtvis starka. Om en ryttare råkar ut för en 

idrottsskada innebär det samtidigt att hästen blir drabbad eftersom ryttaren måste hitta någon 

som kan hjälpa till med hästen under sin egen rehabiliterings tid, vilket kan ta fokus från 

rehabiliteringsprocessen. Denna aspekt är unik för ridsporten och hur det påverkar ryttarens 

rehabiliteringsprocess är ännu okänt. Mycket forskning har gjorts på psykologiska reaktioner 

av en idrottsskada (Brewer, 2007; Johnson, 1997; Podlog & Eklund, 2009; Vergeer, 2006) 

men få eller ingen om just ridsport och ryttare. Den forskning som bedrivits om ridsport och 

skador har i stor utsträckning fokuserat på förebyggande strategier samt vilka idrottsskador 

ryttare ofta drabbas av (Havlik, 2010). Forskningen som genomförts har dessutom haft ett 

övervägande biomedicinskt perspektiv och inte ett renodlat psykologiskt perspektiv.    

 

Intresset i denna studie syftar till att skapa en förståelse för vilka psykologiska reaktioner 

ryttare upplever efter att de drabbats av en allvarlig idrottsskada men också att utveckla 

riktlinjer för hur man skulle kunna underlätta vägen tillbaka till ridsporten för skadade ryttare.  

 

Teoretisk referensram 

    Integrated model of psychological response to the sport injury and rehabilitation process 

(Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, 1998). Den integrerade modellen (se figur 1 s. 3) 

är sannolikt den mest använda och utvecklade kognitiva modellen för att förstå vilka 

psykologiska reaktioner som kan uppkomma i samband med en idrottsskada. Modellen 

grundar sig på Lazarus och Folkman´s kognitiva teori om stress och coping (Podlog & 

Elkund, 2009) samt Andersen och Williams stress och skademodell (1989). Det är en 

dynamisk modell vars syfte är att förklara hur idrottare reagerar på en idrottsskada utifrån 

idrottarens individuella upplevelser av skadan (Wiese-Bjornstal, et al. 1998). Reaktionen av 

en idrottsskada influeras av både individuella karaktärsdrag hos idrottaren samt personliga 

och situationsanpassade faktorer. Faktorerna innan skadan uppkommer, såsom personlighet, 

tidigare hantering av stress och coping strategier påverkar idrottarens kognitiva värdering av 

sin skada. Den kognitiva värderingen påverkar den emotionella reaktionen som i sin tur 

påverkar beteendet till skadan och rehabiliteringsprocessen. Personliga faktorer som påverkar 

de psykologiska reaktionerna av skadan är bland annat, kön, ålder, motivationsnivå, typ av 

skada och socioekonomisk status. Situationsanpassade faktorer som influerar den 

psykologiska reaktionen av idrottsskadan innefattar bland annat typ av idrott, idrottarens 

sociala nätverk samt tillgänglighet till rehabilitering (Brewer, 2007). Enligt Wiese-Bjornstal el 

at (1998) reagerar alla idrottare väldigt individuellt när de drabbas av en idrottsskada. 

Idrottarens emotionella reaktion är ett resultat av dennes kognitiva värdering vilket i sin tur 

har påverkats av idrottarens personliga och situationsanpassade faktorer. Exempelvis reagerar 
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en skadad elitidrottare som identifierar sig mycket i sin roll som idrottsman troligtvis med 

starkare emotionella och psykologiska reaktioner än en motionär gör som råkar ut för samma 

skada. Ytterligare ett exempel är om en basketspelare som skadar sig mitt under en pågående 

säsong troligtvis upplever mer stress över skadan då än om den hade inträffat när säsongen 

var över. Den kognitiva värderingen påverkas av emotionella reaktioner såsom individens 

upplevelse av hur allvarlig skadan är, missade mål inom idrotten samt upplevelse av hur 

rehabiliteringsprocessen fortlöper (Brewer, 2007; Morrey, et al. 1999; Podlog & Eklund, 

2007). 

 

Den integrerade modellen av psykologiska reaktioner till idrottsskadan och 

rehabiliteringsprocessen (Wiese-Bjornstal, et al. 1998) har fått stort stöd i olika studier. 

Personliga faktorer som har ett positivt samband mellan emotionella reaktioner och tiden efter 

skadan är idrottsidentitet, skadehistorik och tidigare idrottserfarenhet Podlog och Eklund, 

2007). Forskning har också visat en skillnad i den emotionella reaktionen till idrottsskadan 

beroende på personliga -, situationsanpassade - och kognitiva – faktorer (Brewer, 2007). 

Personliga faktorer som har ett negativt samband mellan emotionella reaktioner och tiden 

efter skadan är både ålder och återhämtningsprocessen (Brewer, 2007). Wiese-Bjornstal, et 

al´s (1998) centrala del i modellen är den kognitiva värderingen som influerar den emotionella 

reaktionerna av skadan och även beteendet i rehabiliteringsprocessen.  

 

Tidigare forskning 

    Psykologiska reaktioner av idrottsskador. När en ryttare drabbas av en allvarlig skada 

befinner de sig mitt i en krissituation. En krissituation karaktäriseras av en snabb traumatisk 

händelse som ger en subjektiv förändring på individens beteende beroende på individens 

upplevda svårighetsgrad av skadan (Mohsain, 1986). Upplever ryttaren en hög svårighetsgrad 

ger det en starkare subjektiv förändring i beteendet än om svårighetsgraden är av måttlig nivå.  

Ett flertal studier har tillhandahållit stöd för att det finns en relation mellan psykologiska 

faktorer och rehabiliteringsresultat. Dessa studier har varit till stor hjälp för att kunna 

identifiera potentiella psykologiska resultat av rehabiliteringsprocessen (Brewer, 2007). Att 

personliga, situationsanpassade, kognitiva, emotionella och beteendemässiga faktorer 

korrelerar med rehabiliteringsresultatet har visat sig i flera olika typer av skador vilket 

stämmer väl överens med den integrerade modellen (Wiese-Bjornstal et al, 1998). Flera 

personliga faktorer har visat ett samband med rehabiliteringsresultat. Johnson (1996) fann 

t.ex. att kvinnor har större sannolikhet att återhämta sig bättre från en idrottsskada samt att 

idrottare som har ett begränsat kontaktnät har svårare att ta sig tillbaka in i sporten efter en 

skada (Johnson, 1997).  

 

Under vägen tillbaka till idrotten efter en idrottsskada går idrottaren igenom olika 

psykologiska faser och reaktioner. I början av rehabiliteringen upplever ofta idrottaren 

negativa emotioner och lågt självförtroende i förhållande till deras fysiska kapacitet och 

förmåga att ta sig tillbaka till idrotten (Flint, 2007; Johnson, 1997; Podlog & Eklund, 2007; 

Taylor & Taylor, 1997). 
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Figur 1. Integrerad modell av psykologiska reaktioner till idrottsskadan och 

rehabiliteringsprocessen, fritt översatt efter Wiese-Bjornstal, et al. (1998). 
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Ett gemensamt resultat för många studier är att allt eftersom rehabiliteringsprocessen fortlöper 

minskar idrottarens negativa emotioner medan de positiva emotionerna ökar (Crossman, 

Gluck & Jamieson, 1995; Quinn & Fallon, 1999). När idrottaren börjar närma sig slutet på 

rehabiliteringen och ska tillbaka in i tävlingsidrotten har det visat sig att de positiva 

emotionerna verkar minska något och de negativa emotionerna öka något. Detta är troligtvis 

ett resultat av den press idrottaren känner över att återgå till idrotten och rädslan över att 

drabbas av ytterligare en idrottsskada (Morrey, et al. 1999).    

 

Andra psykologiska orosmoment som kan påverka rehabiliteringsprocessens resultat är 

idrottarens rädsla för att inte lyckas komma tillbaka på samma fysiska nivå som innan skadan, 

tappa sin idrottsliga identitet, inte klara av sin tränares och lagkamraters förväntningar samt 

att pressas till att ställa upp i tävlingar de egentligen inte är redo för (Podlog & Eklund, 2009). 

En kombination av fysiska och psykiska problem kan försena och i vissa fall även förhindra 

återkomsten till tävlingsidrotten. Beroende på vilken allvarlighetsgrad skadan är av 

uppkommer olika nivåer av psykologiska reaktioner hos idrottaren. Är skadan av mindre eller 

måttlig nivå är den negativa psykologiska reaktionen vanligtvis mycket mindre än om skadan 

är av svår allvarlighetsgrad. Anledningen till detta är att nivån av smärta idrottaren upplever 

spelar stor roll för dennes psykologiska reaktioner. Är den upplevda smärtan hög är troligtvis 

längden på rehabiliteringen längre vilket medför oro över att kunna ta sig tillbaka till sporten 

(Taylor & Taylor, 1997).   

 

I en studie av Vergeer (2006), där syftet var att studera hur en skadad idrottares mentala bild 

över sin skada förändrades under rehabiliteringsprocessen, identifierades fem olika teman: 

medvetenhet, mental föreställning, mental modell av skadan, mental ”resplan” över framtiden 

samt betydelsen av självuppfattning. Medvetenhet syftar till hur mycket skadan gör sig 

påmind. I början av rehabiliteringsprocessen görs idrottaren väl medveten av skadan då 

smärta och obehag uppmärksammar idrottaren på skadan. Allt eftersom 

rehabiliteringsprocessen pågår minskar idrottarens medvetenhet av skadan eftersom smärtan 

och begränsningarna gradvis försvinner. Mental föreställning innefattar olika kroppsligt 

relaterade mentala bilder hos idrottaren. Dessa mentala bilder kan vara både ofrivilliga och 

frivilliga. Vergeer (2006) fann att de ofrivilliga mentala föreställningarna är nära förknippat 

med den faktiska situationen idrottaren befann sig i när skadan inträffade. Ofta spelar 

idrottaren upp en mental bild över själva händelseförloppet och ser sig själv från ett 

utanförperspektiv i slow motion. De frivilliga mentala föreställningarna hjälper ofta idrottaren 

att förstå exakt vad för fysiologisk mekanism som skadats. Dessa mentala föreställningar 

skapas av att läkare eller sjukgymnast förklarar för idrottaren vad som hänt och idrottaren gör 

därefter en mental bild över hur mekanismen i kroppen skadats. De frivilliga mentala 

föreställningarna kan också höja motivationen till rehabiliteringsprocessen hos idrottaren. Då 

ser idrottaren mentalt sin skada läka samt ser sig prestera på samma nivå som innan skadan 

inträffade. En idrottares mentala modell över sin skada skapas genom interaktion mellan 

idrottaren och exempelvis läkare eller sjukgymnaster samt idrottarens egna fysiska 

upplevelser av skadan såsom funktion, Range Of Motion (ROM) och känsel. Den mentala 

”resplanen” en idrottare skapar under sin rehabiliterings tid är vägen tillbaka till samma 

prestationsnivå som innan skadan inträffade. Den innehåller slutmålet med olika delmål och 

milstolpar idrottaren ska passera på vägen. Betydelsen av självuppfattning under 

rehabiliteringsprocessen påverkar också rehabiliteringsresultatet. Har idrottaren en god 

självuppfattning under rehabiliteringsprocessen ökar dennes motivation och drivkraft till att ta 

sig tillbaka till samma prestationsnivå som innan skadan inträffade (Vergeer, 2006).  
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Slutet av rehabiliteringsprocessen då idrottaren ska börja prestera igen har även visat sig vara 

psykologiskt påfrestande. Även om idrottaren har återhämtat sig och ligger på samma fysiska 

nivå som innan skadan inträffade kan psykologiska orosmoment uppkomma (Podlog & 

Eklund, 2007). I en studie av Crossman, Gluck och Jamieson (1995) studerade man 

emotionella reaktioner hos 30 skadade manliga idrottare under fyra steg i 

rehabiliteringsprocessen. Resultatet visade att 13 % av idrottarna upplevde rädsla under 

rehabiliteringen medan 40 % upplevde rädsla när de skulle återgå till sin idrott och börja tävla 

igen. Liknande studier har också betonat att när idrottare ska börja prestera i sin idrott igen 

kan ett flertal psykologiska reaktioner uppstå (Podlog, 2010). Idrottare kan uppleva sin 

tävlingscomeback utifrån två olika synsätt, som ett hot eller en utmaning. Idrottare som ser 

det som ett hot tenderar att undvika utmanande tävlingssituationer och förklarar ofta sin 

frånvaro med att de fortfarande känner instabilitet i den skadade kroppsdelen, smärta eller att 

de faktiskt inte alls är fysiskt redo att tävla igen. Bakomliggande faktorer såsom dåligt 

självförtroende, stress eller motvilja att återvända till idrotten kan ligga bakom dessa 

uttalanden. En idrottare som istället ser återgången in i tävlingsidrotten som en utmaning ser 

framemot att få prestera igen, har hög motivation samt en process-orienterad fokusering 

(Podlog & Eklund, 2007).  

 

En annan psykologisk reaktion som kan påverka rehabiliteringsprocessen är rädslan att 

drabbas av ytterligare en idrottsskada eller förvärra den skada idrottaren redan har (Podlog & 

Eklund, 2007). En viktig del i rehabiliteringsprocessen är att komma över rädslan för just 

detta. En anledning till att många idrottare känner rädsla för att drabbas av ytterligare en 

skada är för att de vill undvika bakslag under rehabiliteringsprocessen samt att de vill känna 

att all tid de lägger ner under rehabiliteringen inte går till spillo. Denna aspekt påverkar 

idrottaren på många sätt när det är dags att återgå och prestera i sporten igen. Idrottaren kan 

bli mer tveksam, inte ge 100 procent, vara extra försiktig när liknande situationer som när 

skadan inträffade uppstår samt tejpa den tidigare skadade kroppsdelen trots att det inte behövs 

(Podlog & Eklund, 2007). Idrottare som skadat sig för första gången känner ofta en större 

rädsla över att drabbas av ytterligare en idrottsskada när de ska börja prestera inom sin sport 

igen än vad idrottare som har skadat sig flera gånger gör (Johnson, 1996). En förklaring till 

detta är att idrottare som råkat ut för endast en skada inte vet hur deras kropp reagerar när de 

ska börja prestera igen. Rädslan över att inte lyckas uppnå sina mål påverkar också idrottarens 

kognitiva värdering och emotionella reaktion till skadan. Oron över att inte uppnå sitt mål har 

visat sig vara mer relaterad till tiden idrottaren är borta från tävlingsidrotten än själva skadan. 

Ett långt avbrott i idrotten skapar en känsla av osäkerhet att uppnå sitt tidigare satta mål 

(Podlog & Eklund, 2007).    

 

Oro och ängslan är en vanlig psykologisk reaktion av en idrottsskada och uppstår om 

idrottaren upplever sin skada som ett hot mot sitt fysiska välmående (Taylor & Taylor, 1997). 

De mest förekommande symptomen som förknippas med oro och ängslan är nervositet och 

rädsla. Om idrottaren upplever rastlöshet, svårigheter att sova, är lätt irriterad samt känner 

oförmåga att koncentrera sig kan det tyda på att idrottaren har en hög nivå av oro och ängslan. 

Även orsaker såsom smärta, lågt självförtroende, orealistiska förväntningar samt bristfälligt 

socialt stöd ökar nivån av oro och ängslan. Dessa faktorer kan ha stor påverkan på 

rehabiliteringsprocessen. Oro och ängslan har en negativ påverkan på idrottarens 

psykologiska inställning till rehabiliteringen och kan i vissa fall blockera idrottaren till att 

genomföra rehabiliteringen (Taylor & Taylor, 1997). En annan faktor som kan påverka 

idrottarens rehabiliteringsprocess och comebacken till tävlingsidrotten är svårigheten att 

anpassa sig till den ökade träningsfrekvensen (Taylor & Taylor, 1997; Podlog & Eklund, 

2007) 



6 

 

 

Socialt stöd i rehabiliteringsprocessen är ett område som många forskare intresserat sig för. 

Vänner och familj står för det emotionella stödet medan sjukgymnaster och tränare ger den 

skadade idrottaren information och funktionsmässigt stöd i form av rehabiliteringsövningar 

(Urdy, 1997; Rees, et al. 2010). Socialt stöd spelar en viktig roll i hur idrottaren hanterar sin 

rehabilitering. Socialt stöd kan öka idrottarens välmående genom att minska dennes upplevda 

oro samt rädsla för att återgå till sporten. Ett bra socialt stöd ökar även motivationsnivån och 

självförtroendet hos idrottaren att lyckas slutföra rehabiliteringen (Rees, et al. 2010). Det 

sociala stödet ökar också tron och följsamheten till rehabiliteringsprogrammet (Bone & Fry, 

2006). Det viktigaste sociala stödet kommer från familj, tränare och lagkamrater. Socialt stöd 

är en copingstrategi hos idrottaren samt fungerar som ett försvar mot kognitiva och 

emotionella stressorer. Den typen av socialt stöd skadade idrottare vanligtvis föredrar är 

emotionellt stöd (empati och fysisk närvaro), informativt stöd, praktiskt hjälp samt 

motivationsstöd. Det sistnämnda stödet handlar om uppmuntran i samband med 

rehabiliteringen samt vid hinder och motgångar i processen (Udry, 1997). I en studie av Rees, 

et al. (2010) var syftet att undersöka skillnaden på det sociala stödets påverkan på 

rehabiliteringsprocessen hos högpresterande idrottare och lågpresterande idrottare. Resultatet 

visade att socialt stöd har en positiv påverkan på psykologiska reaktioner men dess funktion 

skiljer sig mellan högpresterande och lågpresterande idrottare. För högpresterande idrottare 

förknippades ett högt socialt stöd med låg nivå av nedstämdhet och depression. Hos de 

lågpresterande idrottarna hade nivån av socialt stöd inte samma påverkan på deras 

nedstämdhet och inte heller deras upplevelse av rehabiliteringen. Rees el al (2010) resultat 

stämmer väl överens med tidigare forskning inom området. Har idrottaren investerat mycket 

tid i sporten samt tydligt identifierar sig i rollen som idrottare behöver idrottaren ha ett 

starkare socialt stöd än en lågpresterande idrottare. Det sociala stödet en skadad idrottare får 

av sin tränare hjälper dem att sätta realistiska mål, bygga upp självförtroendet samt synliggöra 

framsteg i rehabiliteringsprocessen (Podlog & Eklund, 2007).  

 

    Psykologiska strategier för att underlätta rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till    

    idrotten. För att kunna återhämta sig helt under rehabiliteringsprocessen och ta sig tillbaka 

till sin idrott krävs det att idrottaren utvecklar olika strategier. Idrottaren behöver få 

vägledning och stöd av bland annat sjukgymnaster och fysiologer för att 

rehabiliteringsprocessen ska vara heltäckande och utfallet positivt. Att få information från 

professionella sjukgymnaster gällande både rehabiliteringsprocessen samt eventuella resultat 

är viktigt för att idrottaren ska få en helhetsbild över sin rehabilitering (Flint, 2007). En annan 

strategi idrottare kan använda sig av för att underlätta rehabiliteringsprocessen är att tillämpa 

samma psykologiska strategier som hjälper dem att prestera inom sin sport såsom stolthet, 

beslutsamhet, målsättning och hårt arbete. Forskning har visat att om idrottaren har en klar 

målsättning under sin rehabilitering ökar dennes motivation till att slutföra rehabiliteringen 

och uppnå sina mål (Vergeer, 2006). Graden av motivation påverkar idrottarens tillgivenhet 

till rehabiliteringen samt nivå av intensiteten under rehabiliteringsövningarna. Strategier 

idrottaren kan använda sig av för att öka och bibehålla sin motivation under 

rehabiliteringsprocessen är att sätta upp långsiktiga mål med ett antal delmål, variera sin 

rehabiliteringsträning samt hitta en träningspartner (Taylor & Taylor, 1997).  

 

En annan faktor som skapar gynnsammare förutsättningar för en god rehabiliterings är 

idrottarens nivå av självförtroende (Taylor & Taylor, 1997). Även om idrottaren har den 

fysiska kapaciteten att genomföra rehabiliteringen måste idrottaren tro på sig själv för att 

kunna genomföra rehabiliteringen med ett bra resultat. Enligt Fisher (1990) består 

självförtroende av upplevd kompetens, kontroll och tillgivenhet till rehabiliteringen av 
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skadan. Kompetens relaterar till känslan av att klara av rehabiliteringen och komma tillbaka 

till idrotten. Upplevd kontroll syftar till idrottarens förmåga att ta kontroll över sin 

rehabiliteringsprocess. Tillgivenhet är nivån på idrottarens motivation och kapacitet till att 

slutföra rehabiliteringen. En rehabiliteringsstrategi som innehåller dessa tre typer av 

självförtroende ökar sannolikheten att rehabiliteringsresultatet blir positivt (Fisher, 1990). 

Upplever en idrottare lågt självförtroende till sin kapacitet att lyckas genomföra 

rehabiliteringsprocessen leder det ofta till ett negativt rehabiliteringsresultat (Taylor & Taylor, 

1997).    

 

Det finns en mängd olika strategier för att kontrollera att idrottarens nivå av oro och ängslan 

inte blir för hög (Taylor & Taylor, 1997). En strategi är att få idrottaren förstå att viss nivå av 

oro är en naturlig reaktion till en idrottsskada och rehabiliteringen. Dock uppstår problem när 

idrottaren har orealistiska förväntningar på rehabiliteringen. Det är då viktigt att informera 

och utbilda idrottaren om dennes specifika rehabiliteringsprocess (Flint, 2007). I en 

rehabiliteringsprocess är det också viktigt att få idrottaren fokuserad på det som kan 

kontrolleras istället för att fokusera på okontrollerbara faktorer. Kontrollerbara faktorer är 

mental träning, rehabiliteringsövningar, tekniska och taktiska färdigheter samt att fortfarande 

vara aktiv inom sporten även om idrottaren inte kan utöva sporten själv (Taylor & Taylor, 

1997).    

 

Alla idrotter har sitt idrottsspecifika sammanhang och olika psykologiska reaktioner såsom 

rädsla att drabbas av ytterligare en idrottsskada (Podlog & Eklund, 2007), oro över 

rehabiliteringsresultatet samt rastlöshet (Taylor & Taylor, 1997) kan uppstå i 

rehabiliteringsprocessen. Det är därför viktigt att ha idrottsspecifika riktlinjer för hur en 

idrottare på bästa sätt kan ta dig igenom rehabiliteringsprocessen med ett gott resultat. Baserat 

på den kunskap som finns inom området samt den relativt begränsade forskningen om 

psykologiska reaktioner hos ryttare som drabbats av en allvarlig idrottsskada är det befogat att 

närmare studera detta ämnesområde.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att ur ett holistiskt perspektiv skapa en förståelse över vilka psykologiska 

reaktioner ryttare upplever efter att ha råkat ut för en allvarlig idrottsskada. Genom att 

analysera ryttares berättelse av den specifika skadesituationen är ambitionen att försöka förstå 

hur deras upplevelse av deras rehabiliteringsprocess påverkade deras kognitiva värdering och 

reaktion till skadan. Ett vidare syfte är att skapa en förståelse för vilka faktorer som 

hjälpte/inte hjälpte ryttaren ta sig tillbaka/inte tillbaka till ridsporten. 

 

Frågeställning 

- Vilka psykologiska reaktioner upplever en ryttare när dem drabbats av en allvarlig 

idrottsskada? 

- Hur upplever de sin rehabilitering? 

- Vilka faktorer hjälper/hjälper inte dem att ta sig tillbaka till ridsporten? 

 

Metod 

 

Eftersom studiens syfte var att förstå och tolka de psykologiska reaktionerna ryttare upplever 

efter att ha drabbats av en allvarlig idrottsskada från ett holistiskt perspektiv valdes en 

kvalitativ metod i form av narrativa intervjuer.  
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Deltagare 

I studien ingick två ryttare som på grund av ridsporten drabbats av en allvarlig idrottsskada. 

Pargman (2007) definierar en idrottsskada som en skada vilket resulterar i oförmåga att 

prestera på samma nivå som innan det fysiska traumat inträffade. Idrottsskador delas 

vanligtvis upp i tre olika allvarlighetsgrader baserade på längden av frånvaro från fysisk 

aktivitet: mindre (1-7 dagar), måttlig (1 vecka till 1 månad) eller svår (mer än 1 månad) 

(Lysens, de Weerdt & Nieuwboer, 1991). Ryttarna som deltagit i studien har båda lyckats ta 

sig tillbaka till ridsporten efter den allvarliga idrottsskadan och de är fortfarande aktiva inom 

tävlingsridsporten.   

 

    Ryttare A. Ryttare A är i 35 års ålders och har tävlat hoppning på grand-prix nivå. Redan 

som 18-åring flyttade ryttaren utomlands då ryttaren fått ett jobberbjudande hos en 

internationell ryttare. Efter några år utomlands flyttade ryttaren hem igen och började arbeta 

på ett försäljningsstall varav ryttaren tröttnade på ridningen och gjorde ett uppehåll från 

ridsporten. Efter det mindre uppehållet från ridsporten inledde ryttaren ett samarbete med en 

familj då de gemensamt skulle köpa in och sälja hästar. I slutet av 2000-talet efter en resa 

utomlands med syfte att köpa in hästar till Sverige köptes en häst som ryttaren upplevde inte 

var helt frisk. Dock började ryttaren rida den hästen i alla fall vilket ledde till ridolyckan.  

Hästen slog runt efter ett ridpass och ryttaren fick hästen över sig vilket resulterade i en 

bäckenbensfraktur. Dock har ryttaren lyckats ta sig tillbaka till ridsporten och tävlar nu igen i 

hoppning på en hög nivå.   

 

    Ryttare B. Ryttare B är en ryttare i 40 års ålder som tävlat fälttävlan på internationell nivå. 

Ryttaren har ridit i hela sitt liv men satsade på ridsporten från ca 20 års ålder. För ca 6 år 

sedan bestämde sig ryttaren att starta upp en egen hästverksamhet som i dagsläget består av 

ett 30-tal hästar. I mitten på 2000-talet råkade ryttaren ut för en ridolycka då ryttaren och 

hästen gick omkull vilket resulterade i en allvarlig ryggfraktur. Denna skada medförde en 

osäkerhet gällande hur mycket motorisk funktion ryttaren skulle få tillbaka. Ryttaren har trots 

en oviss framtid och lång frånvaro från ridsporten kämpat sig tillbaka och tävlar nu fälttävlan 

på internationell nivå igen.     

 

Narrativ metod 

    Bakgrundsbeskrivning. Narrativa intervjuer ingår som en speciell metod inom den 

kvalitativa forskningsmetodiken och har nyligen har börjat intressera forskare inom det 

idrottspsykologiska ämnesområdet (Smith & Sparkes, 2009). Metoden har dock en lång 

tradition inom bland annat rehabiliteringsforskning (Vroman, Warner & Chamberlain, 2009), 

hälsofrämjandeforskning (De Haene, Grietens & Verschueren, 2010) samt case-studier 

(Burman, Yasova & Giacobbi, 2010).  

 

Narrativa studier är baserade på kunskapen om att individer förklarar sitt liv genom berättelser 

(Smith & Sparkes, 2009). Narrativ forskning hjälper oss förstå ”varför” på ett djupare plan än 

andra forskningsmetoder (Hinchman & Hinchman, 1997). En narrativ berättelse har en tydlig 

tidsram med en början, en mitt och ett slut samt är socialt och kulturellt baserad utifrån 

berättelsens specifika sammanhang. Vidare kan narrativ metod beskrivas som ett sätt att få 

fram en analys av en berättelse (Hiles & Cermák, 2008). Det primära syftet med narrativ 

forskning är att göra en berättelse av en berättelse genom att lyssna, tolka och analysera 

deltagarnas berättelser (Smith & Sparkes, 2009). 
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Författarens roll i en narrativ intervju är mer aktiv än i en kvalitativt strukturerad metod 

(Hinchman & Hinchman, 1997). Intervjun är ett samtal och författaren ska verka som en aktiv 

deltagare i samtalet. Författaren ska sedan reflektera över hur mycket han/hon påverkade 

intervjupersonen till sina svar i sin metoddiskussion (Hiles & Cermák, 2008). 

       

Gibbs uttrycker den narrativa metodens fördelar som att”The analysis of narratives and 

biography adds a new dimension to qualitative research. It focus not just on what people said 

and the things and the events they describe but on how they said it, why they said it and what 

they felt and experienced” (Gibbs, 2008, p. 71)   

 

    Narrativ intervjuguide. Studien genomfördes via intervjuer med hjälp av en låg- 

strukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Syftet med intervjuguiden var att få deltagarna att på 

ett beskrivande sätt ge omfattande berättelser om sin upplevda skadesituation. Därför är 

många olika delar, såsom bland annat skadehistorik, personliga faktorer, individuella 

skillnader och situationsanpassade faktorer med i den låg-strukturerade intervjuguiden.  

 

De båda intervjuerna började med bakgrundsinformation om deltagarna såsom ålder, 

sysselsättning och livssituation. Efter detta berättade deltagarna om själva situationen då de 

drabbades av sin idrottsskada. De båda intervjuerna hade tre gemensamma huvudfrågor vilka 

var:  

 ”Kan du berätta om de psykologiska reaktionerna du upplevde när du drabbades av 

idrottsskadan”  

 ”Kan du berätta om hur du upplevde din rehabilitering”  

 ”Vilka faktorer tror du hjälpte/hjälpte inte dig att ta dig tillbaka till ridsporten?” 

 

Beroende på vad deltagarna svarade skiljde sig följdfrågorna sig åt. Följdfrågorna handlade 

bland annat om situation innan skadan, individuella skillnader såsom graden av inre 

motivation till rehabiliteringsprocessen, smärtnivå, idrottsidentitet samt omgivning och deras 

kognitiva värdering av idrottsskadan (se bilaga 1).  

 

Procedur 

En pilotstudie genomfördes med en ryttare som lyckas ta sig tillbaka till ridsporten efter en 

allvarlig idrottsskada. Pilotstudiens syfte var att pröva om huvudfrågorna var relevanta till 

studiens syfte. Huvudfrågorna var ämnade att stimulera deltagaren att berätta om de 

psykologiska reaktionerna de upplevde när de drabbats av en idrottsskada, hur de upplevde 

sin rehabilitering och vilka faktorer som hjälpte/inte hjälpte dem att ta sig tillbaka till 

ridsporten. Utöver dessa huvudfrågor hade författaren förberett ett antal följdfrågor som 

berörde områden såsom bland annat situationsanpassade faktorer, kognitiv värdering och 

emotionell reaktion. Mindre förändringar gjordes efter pilotstudiens genomförande, dock 

ändrades ingenting i frågornas innehåll utan endast hur frågorna var formulerade.  

 

Urvalet till studien började med att författaren tog kontakt med personer i sitt sociala 

kontaktnät och frågade om de visste någon ryttare som uppfyllde de kriterier för att medverka 

i studien. Kontakt togs sedan med ryttare A som fick studiens syfte beskrivet för sig och 

tackade sedan ja till att medverka i studien. Här fick också ryttare A muntlig information om 

alla etiska aspekter relaterat till studien (se bilaga 2). Tid och plats bestämdes av ryttare A. 

Författaren åkte hem till ryttare A och genomförde intervjun. Ryttare A fick innan intervjun 

startade själv läsa igenom det informerade samtycket (se bilaga 2) och skriftligen skriva under 

(se bilaga 3). Intervjun tog totalt 51 minuter.   
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Författaren använde också sitt sociala nätverk för att få kontakt med ryttare B. Först skickade 

författaren ett email till ryttaren om studiens syfte och de etiska aspekterna. Efter att ryttaren 

svarat per email att ryttaren ville delta ringde författaren till ryttaren. I samband med 

telefonsamtalet fick ryttaren återigen information om de etiska aspekterna. Ryttaren bestämde 

tid och plats för intervjun. Författaren åkte till ryttarens gård och genomförde intervjun. 

Ryttare B fick innan intervjun startade själv läsa igenom det informerade samtycket (se bilaga 

2) och skriftligen skriva under (se bilaga 3). Intervjun tog totalt 58 minuter.     

 

Etik 

Deltagarna i studien blev välinformerade om dess syfte då de fick både muntig och skriftlig 

information i form av ett informerat samtycke (se bilaga 2). I det informerade samtycket 

framgick det att all medverkan i studien var frivillig och att de hade rätt att när helst de 

önskade och utan förklaring avbryta sin medverkan i studien. De uppmärksammades också på 

att deras deltagande är helt anonymt samt att svaren behandlades med sekretess. De fick också 

informationen att de hade möjlighet att ta del av studiens resultat efter dess genomförande.    

 

Analysmetod 

författaren att göra holistisk-innehålls analys (II) och holistisk-form analys (III). I holistiskt - 

innehåll analysen (II) utforskas mönster och samband i berättelsen medan holistiskt- form 

analysen (III) fokuserar på typen av berättelse. En kritisk narrativ analys (VI) genomfördes 

Narrativ orienterad undersökning (Narrative 

Oriented Inquiry, NOI) är en model för att 

analysera narrativa berättelser (Hiles & Cermák, 

2008). NOI består av åtta steg. 

Steg 1: Författaren bestämmer undersökningsfråga.  

Steg 2: En låg- strukturerad narrativ intervjuguide 

konstrueras (se bilaga 1).  

Steg 3: Intervjuerna genomfördes och spelades in 

via bandspelare.   

Steg 4: Intervjuerna transkriberades till rådata. 

Steg 5: Författaren delade upp rådatan i olika 

segment och numrera dessa i kronologisk ordning. 

Intervjun med ryttare A delades in i 40 olika 

segment och intervjun med ryttare B delades in i 

63 olika segment. Sedan läste författaren rådatan 

ett flertal gånger med syfte att fånga upp dolda 

nyanser och få en tydlig bild över intervjun.  

Steg 6: Sjuzet-fabula var den första analysen som 

genomfördes oavsett vilket perspektiv författaren 

väljer att använda senare. Detta innebär att 

författaren separerade sjuzet, hur, från fabula, vad. 

Fabula är bara torr fakta i berättelsen medan sjuzet 

är de nyanser som gör berättelsen levande såsom 

uttryck, målande beskrivningar och ickeverbala 

ledtrådar. Anledningen till att man delar upp sjuzet 

och fabula är för att analysera hur dessa påverkar 

varandra.  Författaren valde sedan vilka av de sex 

perspektiven som skulle användas. Då studiens 

syfte utgick från ett holistiskt perspektiv valde   

 
Figur 2. Narrative Oriented Inquiry, 

(NOI) Fritt översatt efter Hiles & 

Cermák, 2008 

1) Undersöknings fråga 

2) Narrativ intervjuguide 

 

3) Audio text 

4) Rådata 

6) Narrativ Analys  

5) Läsning 1,2,3….  

 Sex tolkande perspektiv 

(I) Sjuzet-Fabula 

(II) Holistiskt -innehåll 

(III) Holistisk -form 

(IV) Kategoriskt -innehåll 

(V) Kategorisk -form 

(VI) Kritiskt narrativ analys 

7) Transparens  
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också. Då fokuserade författaren på både sjuzet och fabula och försökte hitta 

sammanhängande sociala och kulturella faktorer som kan ha påverkat intervjupersonen till att 

beskriva situationen på just de sätten som gjorts.   

Steg 7: Författaren analyserade hur hon kan ha påverkat deltagaren till sina svar i intervjun.   

 

Resultat 

 

Nedan presenteras analysen av de narrativa berättelserna. Den holistiska -innehållsanalysen 

(II) presenteras först vilken följs av den holistiska – formanalysen (III) och kritiskt narrativa 

analysen (VI). Varje deltagare presenteras individuellt då författaren vill få en insikt i de 

situationsspecifika berättelserna och varje ryttares individuella erfarenhet och enskilda 

meningskonstruktioner av sin skadesituation. Resultatet redovisas i tre kategorier baserade på 

studiens tredelade syfte. Dessa kategorier är; psykologiska reaktioner en ryttare upplever när 

de drabbats av en allvarlig idrottsskada, upplevelse av rehabiliteringen; faktorer som hjälpte/ 

inte hjälpte de att ta sig tillbaka till ridsporten. Varje citat är taget direkt ur det transkriberade 

samtalet med varje ryttare. Citaten är numrerade i de segmenten som författaren gjorde i steg 

5 i analysmetoden (se figur 2). Av varje citats nummer framgår det när i samtalet deltagaren 

berättade om just det valda citatet.  

 

Holistisk- innehållsanalys (II) 

    Ryttare A: 

Psykologiska reaktioner ryttare upplever när de drabbats av en allvarlig idrottsskada 

Ryttare A hade redan från början en optimistisk syn på sin skada. Ryttarens starka fokusering 

på att ta sig tillbaka till ridsporten påverkade den kognitiva värderingen positivt. Ryttaren är 

en genuin tävlingsmänniska med en stark idrottsidentitet vilket motiverade ryttaren att tänka 

optimistiskt. Ryttaren ser sin comeback till ridsporten som en utmaning vilket är en positiv 

psykologisk reaktion.    

”Jag skulle upp på hästen igen, absolut. Jag var väldigt bestämd och 

fokuserad” (seg 39)  

 

Att ta sig upp på en häst igen var väldigt viktigt för ryttaren. Ryttaren har en lång tidigare 

erfarenhet av ridsport och en stark koppling till ridsporten då ryttarens familj är mycket 

engagerade i sporten.  

”..är man rädd för någonting så är ju det bästa att ta sig upp och bota den fobin 

eller så, rädslan. Så är det nog.” (seg 38) 

 

En psykologisk reaktion av skadan är att ryttaren inte tar lika stora risker som ryttaren gjorde 

tidigare. Ryttaren har blivit mer försiktig efter skadan inträffade.    

”Förut då tog jag hit inridningshästar och sånt och det kunde vara att ja den 

har varit hos den, den och den och ingen har klarat det. Då liksom bara ”Yes Im 

gonna do it”. Sån var jag då, Men du, jag skulle aldrig göra det idag. Det är 

inte värt det”. (seg 23)  

 

Kunskapen att olyckor inom ridsporten inträffar väldigt fort har fått ryttaren att ändra sitt 

beteende. Innan skadan inträffade beskrev ryttaren sig som odödlig medan ryttaren efter 

skadan har blivit mer noggrann och eftertänksam.  

”Just att det kan hända en även fast man har så mycket rutin och erfarenhet.” 

(seg 24)  
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”Det handlar mycket om sunt förnuft eller så man kanske tänker sig för en extra 

gång nu hela tiden vad jag gör… Det händer ju så jävla fort. Så har man ju 

aldrig tänkt innan.” (seg 37)  

 

I slutet av intervjun berättar ryttaren om en situation som inträffade innan och i samband med 

skadan. Ryttaren berättar att någon vecka innan skadan ville ryttarens kompanjon diskutera 

kontraktet då den här personen upplevde att det inte fungerade som det ska, vilket kan ses som 

en stressande situation innan skadan.  

”Då kom han D veckan innan olyckan hände och sa att vi måste diskutera det 

här med kontraktet igen för att det blir inte bra så som vi har sagt nu. Men vi 

har det ju muntligt nu nu har jag ju sagt upp mig och börjat jobba halvtid. 

Njaaaa sa han D då.. Så det var lite sådär var. Och sen kom ju olyckan och när 

det hände det var ju liksom deras häst deras ställe allting.” (seg 35) 

 

Upplevelse av rehabiliteringen 

Ryttarens upplevelse av rehabiliteringen är varierande. I början av berättelsen är upplevelsen 

negativ då ryttaren har en hög nivå av smärta och skadan gör sig ständigt påmind.  

”Men sen det här med bäckenbensfrakturen, jag låg här på soffan i 3 månader 

och var så trött alltså. Jag sov bort halva dagarna, det tar väldigt mycket energi 

en sådan läkning.” (seg 7) 

 

Ryttaren fick komma till en sjukgymnast relativt fort men tyckte inte att de övningar ryttaren 

fick då hjälpte. Ryttaren hade stora problem med smärta vilket gjorde att upplevelsen av 

rehabiliteringen blev negativ. Ryttaren prövade många olika behandlingar utan att få ett direkt 

positivt resultat.     

”Jag vaknade halv 3 varenda natt och kunde inte ligga i sängen. Jag hade sån 

jävla värk, det var fruktansvärt.” (seg 11) 

      

När ryttaren börjar få problem med andra kroppsdelar såsom nacken, axlar, ländrygg och 

korsrygg som följd av sin bäckenbensfraktur gjorde sig skadan mer påtaglig än innan. Då 

ryttaren är väldigt envis som individ började ryttaren både arbeta och rida igen redan 5 

månader efter olyckan inträffade (vändpunkt b). Ryttaren hade under hela första året svåra 

smärtor och skadan gjorde sig ständigt påmind.  

”Så jag hade jäkligt besvärligt fram tills första året. Plus att det då var alldeles 

för tunga arbetsuppgifter för när man legat nästan ett halvår och inte gjort 

något är man jäkligt vek i alla muskler.” (seg 9) 

 

En vändpunkt (c) i berättelsen är när ryttaren får hjälp av en osteopat med hans smärtor. I 

samband med detta bytte även ryttaren jobb vilket hade en positiv påverkan på ryttarens 

livssituation. Dessa två kombinerade positiva vändpunkter resulterade i en mer positiv 

upplevelse av rehabiliteringen.   

”Jag vet inte vad han gör men jag kan säga att det har hjälp mig något 

otroligt.” (seg 12) 

 

Faktorer som hjälpte/ inte hjälpte de att ta sig tillbaka till ridsporten 

En angörande faktor som hjälpte ryttaren att ta sig tillbaka till ridsporten är när ryttaren fick 

kontakt och behandling av osteopaten (vändpunkt c). Även fast ryttaren egentligen inte 

behöver behandlas av osteopaten längre går ryttaren fortfarande dit. Ryttaren har stor 

tillgivenhet till behandlingen då det var det enda som minskade ryttarens nivå av smärta.  
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”Nu har jag varit där, jag går var sjätte vecka och jag vet inte om jag behöver 

göra det egentligen men man liksom känner över en och kollar. Men jag tycker 

det är värt det och det funkar.”(seg 14) 

 

Ytterligare en faktor som hjälpte ryttaren att ta sig tillbaka var ryttarens sociala stöd. Då 

ryttaren beskriver sig själv som en envis individ som ofta tar på sig för mycket har det sociala 

stödet hjälp ryttaren att bromsa sig och tänka efter mer innan ryttaren tar på dig nya uppgifter.  

”Nej de var nog snarare att familjen bromsade mig, ta det lugnt nu tänk på att 

du är allvarlig skadad. Nej men de är ingen fara, hade jag inte klarat av det här 

hade jag inte gjort det, sån var jag. Så jag var rätt så envis.”   

”Det har hjälpt mig. Absolut! Mmmm, det har det, det tror jag.” (seg 26)   

 

Att ryttaren hade träffat sin sambo en kort tid innan skadan inträffade påverkade också 

troligtvis rehabiliteringsresultatet positivt. Då behövde ryttaren inte tänka på hur ryttaren 

skulle göra med de hästar ryttaren hade då utan sambon kunde omedelbart hjälpa till med 

hästarna.     

”Jag hade ju träffat min xxx en månad innan så vi hade ju planerat att xxx 

skulle flytta hit, kanske inte så omgående då men så xxx  fick ju rida mina 

hästar. Så de var ju jädra tur jag hade.”(seg 30) 

 

En faktor som inte hjälpte ryttaren att ta sig tillbaka till ridsporten var ryttarens dåvarande 

jobb (vändpunkt b). Ryttaren började jobba redan fem månader efter skadan inträffade vilket 

försvårade ryttarens rehabilitering. Ryttarens envishet motarbetade ryttaren vilket gav en 

negativ effekt på rehabiliteringen.  

”.. envis som man är då började jag jobba efter, detta hände väl i början på 

augusti, jag började jobba igen i januari. Och då var det ju väldigt viktigt att 

skulle börja med lätta uppgifter och komma tillbaks till arbetslivet och bla bla 

bla… Alltså jag var ju också dum där för jag ville ju jobba, men du vet då . 

allting kommer ju här ifrån och då började det spöka med nacken, axlar, 

ländrygg, korsrygg och det gick runt som en ond cirkel på mig. Så jag hade 

jäkligt besvärligt fram tills första året. Plus då att det var alldeles för tunga 

arbetsuppgifter för när man har legat i nästan ett halvt år och inte gjort något 

man är jäkligt vek i alla muskler. Det är inte bara gå ut och jobba.” (seg 9) 

 

”Jag tog ju på mig för tunga jobb hela tiden och så är man envis då så det var 

ju det lite också som ställde till det för mig...” (seg 39)  

  

En vändpunkt (d) skedde då ryttaren bytte arbetsplats till en som har lättare arbetsuppgifter 

och bättre arbetsförhållanden. Samtidigt som ryttaren bytte arbetsplats kom ryttaren i kontakt 

med osteopaten. Dessa två vändpunkter har en betydande påverkan på ryttarens 

rehabiliteringsresultat.  

”Men sen var det ju det här med osteopaten som hjälpte och även att man kunde 

komma igång och jobba och lite mera normalt och sånt.” (seg 39) 

 

    Ryttare B: 

Psykologiska reaktioner ryttare upplever när de drabbats av en allvarlig idrottsskada 

Ryttare B är en riktig tävlingsmänniska som ser lösningar på allt. Ryttaren är väldigt bra på att 

sätta upp mål och är väl medveten om vikten att ha ett mål att sträva mot. Att hitta lösningar 

på problem i stället för att acceptera begränsningar är ett betydelsefullt synsätt som ryttaren 

besitter.  
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”Jag vet att jag är en tävlingsmänniska. Jag kan nästan inte leva utan att ha ett 

mål. Ett tävlings mål. Och det är inte bara med hästarna för när jag var ute och 

reste några år efter eller mellan åren jag pluggade, till Colorado för att jobba 

som skidlärare en vinter så anmälde jag mig till maraton när jag kom hem. 

Alltså jag anmälde mig när jag åkte för att ha någonting att träna för när jag 

kom hem. Jag kan inte vara ett helt år utan att ha ett riktigt mål. Så jag sprang 

Stockholm maraton precis när jag kom hem” (seg 27).     

 

En skillnad efter skadan är att ryttaren inte har lika starka mål. Ryttaren jobbar fortfarande 

med målsättningsstrategier men sätter inte riktigt lika höga mål som innan skadan.   

”Jag har sagt hela tiden till alla som frågar att jag egentligen inte har satt upp 

några direkta mål sådär att nu ska jag kvala till OS nu ska jag göra det och det. 

Jag vill rida det jag tycker är kul och bra att hästarna funkar och jag håller på 

att kvalificerar den vidare.”… ”Jag har inte uteslutit att satsa vidare mot högsta 

nivå men jag har heller inte känt att jag måste bestämma det nu.” (seg 44)  

 

I början av rehabiliteringsprocessen kände dock ryttaren av en del negativa emotioner. Under 

den första tiden på sjukhuset hade ryttaren sekretess. Ryttaren pratade inte med någon om 

skadan eller prognosen. En vändpunkt (b) inträffade då läkarna förstod att ryttaren skulle 

kunna gå igen.  

”Jag frågade inte så mycket, första veckan pratade inte jag med dem. Jag hade 

faktiskt sekretess på sjukhuset, jag ville inte prata med någon innan jag visste 

någon sorts prognos” (seg 18).   

 

Ryttaren blev erbjuden hjälp av en psykolog men avstod. I efterhand kan ryttaren reflektera 

över om rätt beslut togs men då ryttaren hade ett starkt socialt nätverk känner ryttaren att 

ryttaren fick den hjälp som behövdes. 

”För jag har inte varit deprimerad men det var ibland där man kände att det är 

inte det här jag vill, jag vill egentligen inte rida dressyr men de är mitt 

andrahandsval så jag får göra det. Då mådde jag inte så där jätte bra för att, 

alltså jag visade det inte så mycket. Men där kanske det hade varit smart 

egentligen och få hjälp, men jag har tagit igenom mig det själv. Med kompisars 

hjälp och så där”. (seg 42) 

 

Efter skadan rider inte ryttaren alla typer av hästar. Detta ser ryttaren dock mer som en fysisk 

begränsning än en psykologisk begränsning. Eftersom den fysiska kapaciteten är minskad 

känner inte ryttaren att ryttaren är bäst på alla typer av hästar längre vilket medför att ryttaren 

hellre avstår från att rida den typen av hästar. 

”Jag rider fortfarande inte på alla typer av hästar, inte unghästar som slänger 

sig mycket jag klarar av dem men jag tycker inte jag är bäst på det längre. Och 

jag vill framför allt inte att dem ska lära sig några dumheter för att jag inte är 

tillräckligt stark i vänsterbenet som jag var innan. Men känsliga hästar och lite 

heta hästar känner jag mig inte begränsad alls. Där har jag precis samma 

förmåga. För det är mer tajming och den har man ju kvar, tankeverksamheten. 

Inte heller jätte tröga hästar rider jag för jag kan inte få fram dem eller trycka 

till liksom. Och det stör mig om dem ska komma undan med att vara lata för att 

jag inte kan rida så då är det bättre att någon annan gör det.” (seg 17)  
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Ryttaren hade en optimistisk syn på att kunna rida igen redan då ryttaren låg på sjukhuset. 

Efter ca 4,5 månad prövade ryttaren att rida då ryttaren själv var tvungen att veta om det var 

möjligt. 

”Jag kunde rida lätt till och med skritta först runt och sen provade jag rida lätt 

och tappade stigbyglarna vilket jag då hade väldigt lätt för att göra men det var 

ju, jag hade fortfarande sån här helkorsett och kryckor. Men det var något 

mentalt, jag var tvungen att veta om det gick. För efter det spelade det ingen roll 

hur lång tid det tog för jag visste att det gick”. (seg 19)   

 

När ryttaren väl börjat rida igen och ställt sig in på att aldrig komma tillbaka till hoppningen 

utan bli tvungen att byta inriktning till dressyr upplevde ryttaren en del negativa emotioner 

(vändpunkt c).  

För de första två åren hoppade jag inte alls, jag trodde verkligen inte att jag 

skulle hoppa. (seg 12) 

För jag har inte varit deprimerad men det var ibland där man kände att det är 

inte det här jag vill, jag vill egentligen inte rida dressyr men de är mitt 

andrahandsval så jag får göra det. Då mådde jag inte så där jättebra för att, 

alltså jag visade det inte så mycket. (seg 42)   

 

Efter ryttaren visste att det gick att rida fokuserade ryttaren på att läka och bygga upp 

musklerna runt omkring skadan. En vändpunkt (d) kom då ryttaren började hoppa lite på skoj 

hemma på gården. En stor del av känseln i fötterna kom tillbaka och ryttarens tillfrisknande 

gick betydligt fortare än innan. 

”Men när jag började hoppa då hände det jätte mycket, det var nästan då den 

mesta av känseln kom tillbaka. Jag har känslan av att när man stod i stigbygeln 

i lätt sits så belastar man ju foten och jag tror att det stimulerade allting för då 

helt plötsligt gick det jättefort. Så från att jag började hoppa lite grann på skoj 

och åkte på nån pay and jump träning tog det 3 månader så var jag i 1.30.” (seg 

15) 

 

Ryttaren upplever inte någon rädsla för att ramla av eller skada sig igen utan ifrågasätter mer 

varför det skedde och kände sig mer begränsad av sin fysiska kapacitet.  

”första gången hann jag knappt tänka för hästen vände liksom för det kom 

några hästar galopperande i en hage och han slog på en rund pall och då han 

jag ju liksom inte ens tänka. Nej jag har inte blivit minsta rädd eller så, mig stör 

det mest att varför jag åkt av. De första gångerna var det liksom lite spännande 

att det gick bra, för i början hade jag rätt så lätt att stäcka mig om jag rörde 

mig för snabbt eller så”.  (seg 21)    

 

Upplevelse av rehabiliteringen  

Ryttaren har en positiv upplevelse av sin rehabilitering. Trots att ryttaren fick lära sig gå igen 

har ryttaren haft en stark fokusering på att fullfölja sin rehabiliteringsprocess. Ryttaren kom 

snabbt i kontakt med en sjukgymnast som var ryggspecialist och gick dit flera gånger i 

veckan. En vändpunkt (e) inträffade då ryttaren kom i kontakt med en person som utövar 

feldenkrais behandlingar. Denna typ av behandling har hjälp ryttaren något enormt efter att 

sjukgymnastiken var avslutad. 

”Jag går fortfarande på behandling men inte hos sjukgymnast utan jag har 

hittat en annan som är mycket bättre. Hon gör feldenkrais. Och det går ut på att 

man ska röra sig som man gjorde när man var barn. Om du haft skador, det kan 
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vara vilken skada som helst. Så hon lär kroppen gå tillbaka till ursprungsläget.” 

(seg 22) 

” Min sjukgymnast var ju väldigt skicklig också. Jag gick hos henne i 2 år i alla 

fall så hon var ju riktigt duktig. Sen var jag tillbaka för ett återbesök bar för att 

checka av att allt såg bra ut och hon var väldigt nöjd”. (seg 23)  

 

Ryttaren var också väldigt angelägen om att prata med de tränare ryttaren hade stort 

förtroende till för att kontrollera att även ridningen såg bra ut innan ryttaren började träna och 

tävla på en högre höjd. 

”Men jag i alla fall känner att jag varit jättenoga med att kolla av både hos mig 

själv och även hos tränare och andra och sådana som jag litar på säger vad de 

tycker. Jag kollade väldigt tidigt om det såg okej ut om jag inte såg ut som en du 

vet det kändes ju bra men så att jag inte lurar mig själv. Och vi hade utan att 

nämna några namn haft flera framstående elittränare som nej det ser ut precis 

som vanligt. Och min hopptränare har sagt att nej du kan satsa på OS.” (seg 

33)    

 

Det ryttaren hade svårt att acceptera var den begränsning ryttaren hade i början av sin 

rehabiliteringsprocess. Ryttaren hade aldrig någon speciell hög nivå av smärta vilket säkert 

kan bidra till att ryttaren kände sig bättre än vad ryttaren egentligen var.  

”Så att jag satt väl uppe kanske en halv timme timme.  En halvtimme tror jag i 

början, jag fick inte gå mer än 100 meter. Det kanske var det svåraste, 

begränsningen liksom gå 100 meter men jag ville ju gärna gå lite till. Men jag 

hade ju tur också antingen har jag hög smärttröskel eller för jag hade inte 

mycket ont alltså.” (seg 53)  

 

Att ryttaren har råkat ut för en allvarlig skada innan, bäckenbensfraktur, med en helt 

okomplicerad rehabilitering har säkerligen påverkat ryttarens syn på rehabiliteringen av 

ryggfrakturen.  

”Nej, alltså jag har ju bara haft en allvarlig skada innan. Jag har brutit 

bäckenet innan som också blev ihop skruvat och det gick så himla bra, det gick 

så fort. Möjligen har det påverkat mig att jag vet att jag har bra läkkött eller 

läker bra. Har lätt för att bli stark igen”. (seg 54)      

”Men alltså möjligen att jag hade hjälp av att jag visste att det gick att komma 

tillbaka, det var liksom inget hinder. Det här var ju en mycket mycket värre 

skada men att man ändå inte ger upp.” (seg 55) 

 

Faktorer som hjälpte/ inte hjälpte de att ta sig tillbaka till ridsporten 

Ryttaren har väldigt lätt för att hitta lösningar på problem istället för att bara acceptera 

problemet. Då ryttarens känsel var väldigt begränsad hade ryttaren i början problem med att 

hålla kvar stigbygeln på foten vid ridning. Ryttaren hittade då en lösning på problemet genom 

ett stigbygelsystem som är utformat som en cykelsko som löser ut om foten kommer i fel 

vinkel.   

”..dem är som en cykel-sko så du klickar i ett spänne i stigbygeln så sitter det 

fast. Sen löser det ut om det kommer i fel vinkel. Så dem har jag i hoppningen 

och de var jag ganska beroende över i början, nu skulle jag kunna hoppa utan i 

vanliga men jag har behållit dem för det känns mycket säkrare. Jag behöver 

aldrig tänka på om jag får stigbygeln lite snett på foten för då blir det lite för 

mycket fokus på ska jag flytta foten, jag kan ju göra det men. Det kan ju hända 



17 

 

om 5 år till att jag inte behöver dem, men de är godkända och använda så jag 

har ingen anledning att ta bort dem”.(seg 11) 

Detta stigbygelsystem har hjälpt ryttaren mycket och framförallt gjort det säkrare för ryttaren 

att hoppa.  

 

 

Ryttaren hade även ett väldigt starkt socialt stöd som hjälpte till med vardagssysslor och 

stöttade ryttaren på rätt sätt. 

”Vi hade schemalagda vilopauser för min sjukgymnast sa att du får inte vara 

uppe så många timmar i sträck. Så jag hade en kompis som åkte hem på lunchen 

och tryckte ner mig i soffan för att jag inte skulle sitta uppe för länge”. (seg 51) 

 

Det närmsta sociala stödet var lite ifrågasättande då ryttaren började tävla fälttävlan igen men 

eftersom ryttaren är väldigt bestämd i sin åsikt har det sociala stödet accepterat ryttarens 

sysselsättning och stöttar ryttaren i sitt beslut. 

”nästan bara bra, jag har ett väldigt stort stöd. Min sambo är inte jätte positiv 

till att jag rider fälttävlan men jag har fått förklara att jag mår inte bra om jag 

inte får göra det jag vill. Så det är bara vill du ha mig glad är det så här det 

måste vara. Men det var väldigt så alltså absolut inte gjort något för att stoppa 

mig men kommenterat det sådär.” (seg 36) 

 

Ryttaren har också känt ett negativt stöd i form av kommentarer från personer som är negativa 

till ryttarens comeback. 

”jaaaa, alltså jag har inte låtit någonting stoppa mig men det har varit ett visst 

motstånd både här och där kan jag säga. Det är det fortfarande fast jag bryr 

mig inte om det. Vissa människor tycker det är rätt, många ska jag säga för jag 

vill inte vara elak tycker det är rätt coolt att man kommit tillbaka och vissa 

andra tycker det är förfärligt att man rider.” (seg 31) 

Dock har ryttaren inte låtit sig påverkas av dessa kommentarer utan omvandlat de till 

motivation att motbevisa att man faktiskt kan ta sig tillbaka efter ett allvarligt trauma. Det 

sociala stödet har varit större än motståndet vilket har hjälp ryttaren att ta sig tillbaka på den 

nivån ryttaren är på i dagsläget.  

 

En annan faktor som har hjälpt ryttaren att ta sig tillbaka till ridsporten är att söka efter hjälp 

från olika professioner såsom sjukgymnast, utövare av feldenkrais och kunniga tränare. Att 

våga fråga efter hjälp och att prata med en ryttare som har befunnit sig i samma situation tror 

ryttaren kan underlätta vägen tillbaka för andra ryttare som råkat ut för en allvarlig 

idrottsskada. Att även jobba med uppföljning av ryttare som skadat sig i klubbar och 

föreningar tror ryttaren kan ha en stor påverkan på hur många ryttare som tar sig tillbaka efter 

en skada. Ryttaren anser att klubbar och föreningar ofta glömmer bort de ryttare som skadat 

sig.  

…jag tror att dels prata med någon annan som varit skadad hjälpa jätte mycket. 

Om det är någon som haft positiva erfarenheter, där kanske man skulle skapa 

någon typ av stödgrupp eller sådär. Det tror jag hade hjälp jätte mycket. Och 

sen jaaa att få hjälp med lite upplägg för hur man kan träna upp sig själv. (seg 

38) 

”Det finns jätte mycket hjälp att få det gäller bara att söka och hitta, sen tror 

jag att det skulle kunna vara att sätta ihop och hjälpas åt vad det finns för hjälp 

att få”. (seg 40) 
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”det här med uppbackningen att det här är en individuell sport. Det är en 

lagsport också i vissa sammanhang men bara på vissa nivåer eller så. Jag tror 

att där glömmer man bort folk. Om någon är skadad är de ute ut systemet”. (seg 

57)   

”Men jag tror inte det finns någon rutin för uppföljning inom klubben liksom så 

det tror jag där finns det nog lite att göra” (seg 60).  

 

Att inte heller nöja sig med sin situation utan att hela tiden sträva efter att förbättra sin 

situation är något ryttaren kommer tillbaka till under intervjun. 

”…och liksom köpa att man har en begränsning eller vägra ha en begränsning. 

Och sen så bra hjälp. Som hon feldenkraise kvinnan jag går hos har hjälpt mig 

så himla mycket för hon säger ju jag trodde aldrig men nu går jag ju mycket 

bättre men nej nej du kan gå mycket bättre säger hon. Det är bara att fortsätta. 

Sen tar det tid man måste lära sig hela tiden att göra rätt i stället för att göra 

fel”. (seg 39)   

 

Ryttaren upplever att det sociala stödet är oerhört viktigt för att ta sig tillbaka till ridsporten 

efter en allvarlig idrottsskada. Att hitta hjälpmedel för den skadade ryttaren är viktigt men att 

även våga sig upp på hästen igen har en stor påverkan på om ryttaren klarar av att ta sig 

tillbaka till ridsporten eller inte.  

”Att de ska nog upp för de tänker liksom på det nästa gång de sitter upp. Inom 

rimliga gränser tror jag nog det ja. Att det faktiskt mentalt funkar för många.” 

(seg 47) 

 

”Nej jag vet inte jag tror den mentala biten är viktig att få hjälp med. Det tror 

jag. Alltså även om det inte handlar om psykolog hjälp så just få stöttning 

liksom att man är, ja inte bli för bromsad utan stöttad hela tiden i det som går 

framåt. Man måste se varje liten grej som ett framsteg liksom. Sätta upp delmål 

är viktigt. Med mitt fall jag har ju hittat alla hjälpmedel som går. Jag har ju 

sådana här MBT skor och försöker göra allt man kan för att varför inte.” (seg 

48)  

 

Holistisk – form analys (III) 

    Ryttare A: Ryttare A´s berättelse om sin idrottsskada och rehabilitering förlöper från det 

förflutna till nutiden och framtiden vilket är en progressionsberättelse. Berättelsens narrativa 

typologi karaktäriseras av bibehållandet av den sociala ordningen vilket innebär att den 

kännetecknas av en romantisk typologi. Progressionen av berättelsen har fyra tydliga 

vändpunkter. Den första vändpunkten (a) inträffar när själva skadesituationen sker. Den andra 

vändpunkten (b) inträffar när ryttaren återgår till jobbet för tidigt och på grund av detta får 

problem i form av smärta i andra kroppsdelar. Här är ryttarens upplevda smärta hög och 

skadan gör sig ständigt påmind. Den första positiva vändpunkten (c) inträffar då ryttaren 

kommer i kontakt med en osteopat som behandlar och minskar ryttarens upplevda smärta. 

Den sista vändpunkten (d), som också har ett positivt utfall, är när ryttaren byter arbetsgivare. 

Då kommer ryttaren till en arbetsplats med mycket lättare arbetsuppgifter som gynnar 

ryttarens rehabiliteringsprocess.   
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Figur 3. Vändpunkter i ryttare A´s berättelse.  

 

    Ryttare B: Ryttare Bs berättelse om sin skadesituation och rehabilitering är en 

progressionsberättelse då den utspelar sig från det förflutna till nutid och framtid. Den 

narrativa typologin är även här av en romantisk typologi då ryttaren vill upprätthålla den 

sociala ordningen genom att ta sig tillbaka till ridsporten. Progressionen av berättelsen har 

fem tydliga vändpunkter. Den första vändpunkten (a) inträffar när ryttaren skadar sig. Den 

andra vändpunkten (b) inträffar då ryttaren får prognosen av läkarna att ryttaren kommer att 

kunna gå igen. Den tredje vändpunkten (c) är när ryttaren börjar komma igång med ridningen 

igen men då ryttaren själv tror att ryttaren aldrig kommer att kunna hoppa igen. Detta är en 

negativ vändpunkt då det är hoppning och fälttävlan som ryttaren helst av allt vill göra men 

chansen att ryttaren kan ta sig tillbaka till just hoppningen och fälttävlan är väldigt liten. En 

positiv vändpunkt (d) inträffar då ryttaren börjar hoppa lite hemma och i samband med detta 

kommer en stor del av känseln tillbaka. Ryttaren förstår nu att chansen att kunna komma 

tillbaka till hoppningen är trots allt relativt stor. Den femte vändpunkten (e) är när ryttaren 

kommer i kontakt med personen som utför feldenkrais behandlingar vilket har en stor positiv 

påverkan på ryttarens livssituation.    

 

 
Figur 4. Vändpunkter i ryttare B´s berättelse.  

 

Kritisk narrativ analys (VI) 

    Ryttare A. Ryttaren pratar om sig själv i rollen som optimistisk individ i de flesta av 

situationerna. I berättelsen pratar ryttaren om sig själv i relation till tre olika teman. Det första 

tema ryttaren beskriver sig själv i är i relation till den faktiska skadan. Exempelvis seg 4 ”jag 

hade inte en chans”, seg 5 ”Det gjorde så ont alltså..”, seg 6 ”det hade ju knäckt sig 8 cm, 

nästan rätt över”. Det andra tema ryttaren beskriver sig själv i är i relation till sitt arbete. 

Exempel seg 8 ”fick liksom ett eget bygge som var budgeterat till …”, seg 8 ”det är inte bara 

att gå ut och jobba.”, seg 18 ”kröp jag baklänges och så vek ju det sig då och gav vika så jag 

ramlade rätt ner”, seg 19 ”jag sa upp sig så nu har jag börjat på ett annat jobb”. Det tredje 

tema ryttaren använder sig av är i relation till det sociala stödet. Exempel seg 24 ”familjen 

bromsade mig”, seg 25 ”det har hjälpt mig”, seg 28 ”hade ju träffat xxx en månad innan”.  

 

Ryttare A beskriver sin skadeperiod och rehabiliteringsprocess ur ett livfullt och optimistiskt 

socialt perspektiv. Ryttaren ser de olika händelserna i sin rehabilitering på ett allvarligt men 
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lättsamt sätt. Ryttaren ställer sig i förhållande till den allvarliga skadan och rehabiliteringen ur 

en positiv synvinkel. Ryttaren har respekt till skadan och stor tilltro till de 

rehabiliteringsstrategier som genomförts. Ryttaren pratar mycket positivt om de sociala 

faktorerna i form av det sociala stöd ryttaren har fått under sin skadeperiod samt sätter sig i en 

positiv respekt till det stöd och hjälp som erbjudits. De kulturella faktorerna visar sig genom 

en viss grad av missnöje över sin aktuella arbetssituation då skadan inträffade vilket 

genomsyrar första halvan av berättelsen. När ryttaren dock väljer att byta arbetsplats sätter 

ryttaren sig i respekt till den nya arbetsplatsens uppgifter och får en mer hoppfullt syn på sin 

arbetssituation och sitt rehabiliteringsresultat.   

 

    Ryttare B. Ryttare B pratar om sig själv i rollen som oerhört målinriktad och envis individ. 

I berättelsen pratar ryttaren om sig själv i förhållande till tre olika teman. Det första tema 

ryttaren förhåller sig till är gällande de lösningar ryttaren har hittat för att underlätta i sin 

vardag. Exempelvis seg 11 ”jag har hittat lösningar”, seg 11 ”nu funkar allt med ett litet 

hjälpmedel”, seg 12 ”det finns lösningar på allt”, seg 41 ”det finns jätte mycket hjälp att få”, 

seg 48 ”med mitt fall har jag ju hittat alla hjälpmedel som går”. Det andra tema ryttaren 

förhåller sig till är målsättning. Exempelvis seg 27 ”Jag kan nästan inte leva utan att ha ett 

mål”, seg 29 ”... väldigt svårt att må bra om jag inte sätter upp mål”, seg 44 ”… jag har mål 

med varje häst”, seg 48 ”sätta upp delmål är viktigt”. Det tredje tema ryttaren förhåller sig 

till är faktorer som påverkar vägen tillbaka till ridsporten. Exempelvis seg 23 ” Det är det som 

hjälp mest”, seg 31 ”inte låtit någonting stoppa mig”, seg 35 ”skapa smarta vägar runt det 

motståndet”, seg 38 ”… prata med någon annan som varit skadad hjälpa jätte mycket”, seg 

38”skapa någon typ av stödgrupp eller sådär”.    

 

Ryttare B drivs av en hög envishet och motivation till att ta sig tillbaka till ridsporten. De 

sociala faktorerna som genomsyrar Ryttare B´s berättelse är hög motivation, starkt socialt stöd 

och även en enorm envishet. Under hela rehabiliteringsprocessen sätter sig ryttare in i rollen 

som en som kämpar att ta sig tillbaka. Stor viljekraft och motivation driver ryttaren att behålla 

den rollen genom hela berättelsen. De kulturella faktorer som påverkar Ryttare B är att aldrig 

ge upp samt att se möjligheterna istället för begräsningarna. Då ryttaren upprepade gånger 

kommer tillbaka till faktorer som påverkar vägen tillbaka till ridsporten ställer sig ryttaren i 

förhållande till sina egna erfarenheter och tankar. Ryttaren tar här på sig en roll som mer 

eftertänksam och fundersam än tidigare. Dock visar ryttaren fortfarande stor positivism över 

att det faktiskt finns områden som går att förbättra gällande hur vägen tillbaka till ridsporten 

kan underlättas.      

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att skapa en förståelse över vilka psykologiska reaktioner 

ryttare upplever efter att ha råkat ut för en allvarlig idrottsskada. Vidare studerades hur 

ryttarens upplevelse av sin rehabiliteringsprocess påverkade deras kognitiva värdering och 

reaktion till skadan. Ett tertiärt syfte var att skapa en förståelse över vilka faktorer som 

hjälpte/inte hjälpte ryttaren ta sig tillbaka/inte tillbaka till ridsporten. Resultatet av den 

holistiskt-innehålls (II) analysen redovisas enligt studiens frågeställning. Resultatet av den 

holistiska-form (III) analysen visade 4 vändpunkter i ryttare A´s berättelse och 5 vändpunkter 

i ryttare B´s berättelse. Den kritisk narrativa analysen (VI) visade att ryttare A och B berättade 

om sig själva i relation till 3 olika teman.  
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Psykologiska reaktioner ryttare upplever när de drabbats av en allvarlig idrottsskada 

I början av rehabiliteringsprocessen upplevde ryttare B negativa emotioner vilket enligt 

många studier är väldigt vanligt hos skadade idrottare (se t.ex. Flint, 2007; Johnson, 1997; 

Podlog & Eklund, 2007; Taylor & Taylor, 1997). En anledning till detta skulle kunna vara att 

ryttare B inte fick någon prognos av läkarna efter en vecka på sjukhuset. Då läkarna inte 

kunde säga om ryttare B ens skulle kunna gå igen medförde det en stor oro över att alls kunna 

ta sig tillbaka till ridsporten. När läkarna dock kunde ge ryttare B prognosen att ryttaren skulle 

kunna gå minskade de negativa emotionerna något (vändpunkt b). En del av de negativa 

emotionerna fanns dock kvar hos ryttare B även då ryttaren börjat rida igen. Då ryttare B 

endast red dressyr i två år resulterade det i negativa emotioner då det egentligen var 

hoppningen och fälttävlan som ryttaren ville ta sig tillbaka till (vändpunkt c). Att ryttare B 

även har en stark idrottsidentitet påverkade också troligtvis dessa emotioner i början av 

rehabiliteringsprocessen. Enligt Wiese-Bjornstal, et al. (1998) påverkas en idrottares 

kognitiva värdering av sin skada bland annat av hur stark idrottsidentitet idrottaren har. En 

stark idrottsidentitet, hög allvarlighetsgrad på skadan och en hög oro över att inte ta sig 

tillbaka har stor påverkan på den kognitiva värderingen (Taylor & Taylor, 1997; Wiese-

Bjonstal, et al. 1998). Ryttare B råkade ut för en mycket allvarlig skada med ovisst resultat. 

Att ryttare B dock inte upplevde speciellt mycket smärta har troligtvis motverkat oron över att 

inte kunna ta sig tillbaka till ridsporten. I en studie från Vergeer (2006) diskuterades hur en 

skadad idrottares medvetenhet över sin skada påverkar rehabiliteringsprocessen. Ju högre 

smärta en idrottare upplever av sin skada ju mer medveten är idrottaren om sina 

begränsningar (Taylor & Taylor, 1997: Vergeer, 2006). Att ryttare B inte upplevde speciellt 

mycket smärta trots att skadan var av en hög allvarsnivå och återhämtningsstatusen var oviss 

har troligtvis gynnat ryttarens psykologiska reaktioner.   

 

För de båda ryttarna var det viktigt att ta sig tillbaka till ridsporten efter skadan. Detta 

påverkas troligtvis av deras höga idrottsliga identitet och vilja att ta sig tillbaka till ridsporten. 

De båda ryttarna identifierar sig starkt som ”ryttare” då de båda har ridit och tävlat på en hög 

nivå under en längre tid. Ryttare A är uppvuxen på en hästgård och har redan som junior haft 

stora framgångar på tävlingsbanan. Ryttare B startade sin karriär lite senare i livet men har de 

senaste 20 åren arbetat heltid med hästar och red innan skadan på högsta internationella nivå. 

De båda ryttarna har tack vare deras starka idrottsliga identitet, en hög drivkraft och 

motivationsnivå tagit sig tillbaka till ridsporten. De båda ryttarna har också uppfattat vägen 

tillbaka till ridsporten som en utmaning istället för som ett hot. Studier har visat att idrottare 

som ser sin comeback till tävlingsidrotten som en utmaning tenderar att ha en starkare 

fokusering och högre motivation än de som ser comebacken som ett hot (Podlog & Eklund, 

2007). Att ingen av ryttarna upplevde speciellt mycket rädsla när de skulle börja prestera igen 

kan bero på deras höga nivå av psykologiska färdigheter. Ryttare B har tidigare studerat 

psykologi på universitetet och har en stark självinsikt och tro på sin tidigare idrottserfarenhet 

vilket har resulterat i en bra kognitiv värdering av rehabiliteringsprocessen. Ryttare A har 

också en stark tro på sin tidigare idrottsliga erfarenhet vilket resulterade i att ryttarens 

upplevda nivå av smärta inte påverkade den kognitiva värderingen lika mycket som det skulle 

kunna gjort.  

 

En tydlig psykologisk reaktion hos både ryttare A och B är att de inte längre tar lika stora 

risker som innan de skadade sig. Ryttare A har blivit mer försiktig efter skadan vilket kan 

bero på rädsla över att skada sig igen. Då ryttare A har tagit sig igenom 

rehabiliteringsprocessen och tagit sig tillbaka är rädslan inte relaterad till att börja prestera 

igen utan mer en rädsla gällande att råka ut för ytterligare en skada. Rädsla gällande att 

förvärra sin skada eller att drabbas av ytterligare en skada är ett väldigt vanligt fenomen i 
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rehabiliteringsprocessen (Johnson, 1996; Podlog & Eklund, 2007). Då ryttare A ändrat sitt 

beteende efter skadan tyder det på att ryttarens erfarenhet av skadesituationen och 

återhämtningsstatusen har påverkat den kognitiva värderingen av skadan vilket i sin tur har 

påverkat ryttarens beteende. Ett rehabiliteringsresultat, enligt den integrerade modellen av 

psykologiska reaktioner till idrottsskadan och rehabiliteringsprocessen (Wiese-Bjornstal, et al. 

1998), är en förändring i beteendet i relation till risktagande. Att en idrottare som haft en 

allvarlig skada tenderar att inte utsätta sig för onödiga risker stämmer väl överens på ryttare A 

och Bs beteende. Även ryttare B har gjort vissa förändringar i sitt beteende efter den allvarliga 

skadan. Ryttare B rider inte längre alla typer av hästar vilket dels kan ses som en fysiologisk 

begränsning då ryttaren aldrig kommer att kunna få samma fysiska kapacitet ryttaren hade 

innan skadan men det kan också bero på att ryttaren utsätter sig själv för mindre risker nu 

efter skadan.   

En psykologisk strategi hos ryttare B var att ca 4,5 månad efter skadan hade skett var ryttare 

tvungen att ta sig upp på en häst igen. Även fast ryttaren egentligen inte var redo att rida igen 

förklarar ryttaren det som ”... något mentalt, jag var tvungen att veta om det gick” (seg 19). 

Detta kan ha varit en strategi för att minska oron över att inte kunna ta sig tillbaka till 

ridsporten och istället fokusera på rehabiliteringsprocessen. Efter ryttare B visste att det gick 

att rida kunde all fokus läggas på rehabiliteringen istället för att ödsla energi på de negativa 

emotionerna gällande återkomsten till ridsporten.  

  

Upplevelse av rehabiliteringen 

Ryttare A har en väldigt varierad upplevelse av sin rehabilitering. I början av rehabiliteringen 

upplever ryttare A en hög nivå av smärta på grund av sin skada vilket resulterar i en del 

negativa emotioner såsom sorg (Johnson, 1997), ilska (Taylor & Taylor, 1997), lågt 

självförtroende (Flint, 2007) och rädsla över att drabbas av ytterligare en skada (Morrey, et al. 

1999) under sin rehabiliteringsprocess. Skadan gjorde sig ständigt påmind vilket påverkade 

ryttare A´s upplevelse av sin rehabilitering. Även en oro över skadan visade sig i form av 

rastlöshet och problem att sova vilka är vanliga reaktioner då idrottaren upplever sin skada 

som ett hot mot sitt välmående (Taylor & Taylor, 1997). De negativa emotionerna till 

rehabiliteringsprocess förvärrades då ryttare A gick tillbaka till sitt arbete tidigare än vad som 

kanske var optimalt (vändpunkt b). Det var då som skadan gjorde sig som mest påmind och 

ryttarens kognitiva värdering av sin skada var väldigt negativ och påtaglig. En 

situationsanpassad faktor som närhet till rehabilitering och rehabiliteringsmiljö har troligtvis 

haft stor påverkan på ryttare A´s kognitiva väderring av sin skada. Ryttare A fick komma till 

en sjukgymnast relativt fort efter skadan men då de övningar ryttaren fick inte fungerade 

minskade tron på rehabiliteringen vilket påverkade den kognitiva värderingen negativt. Detta 

påverkade i sin tur ryttare A´s tillgivenhet till rehabiliteringen, som enligt den integrerade 

modellen (Wiese-Bjornstal et al, 1998) är en vanlig beteende reaktion under sin 

rehabiliteringsprocess. Ryttare A´s upplevelse av sin skada vände då ryttaren kom i kontakt 

med en osteopat som behandlade skadan och i samband med detta minskade ryttarens nivå av 

upplevd smärta (vändpunkt c). Ryttare A´s mentala bild över sin skada var väldigt tydlig fram 

tills vändpunkt c inträffade. Hela processen innan vändpunkt c var relativt smärtsam vilket 

resulterade i en negativ emotionell reaktion. Den emotionella reaktionen är ett resultat av den 

kognitiva värderingen som har påverkats av personliga och situationsanpassade faktorer 

(Wiese-Bjornstal, et al. 1998). Ryttare A´s emotionella reaktion resulterade i frustration över 

att ingenting hjälpte. När vändpunkt c inträffade förändrades ryttare A´s emotionella reaktion 

tack vare att ryttarens upplevda smärtnivå minskade och i samband med detta ökade de 

positiva upplevelserna av rehabiliteringen. 
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När vändpunkt c inträffade i ryttare A´s rehabiliteringsprocess skapades mer gynnsamma 

förutsättningar för ett lyckat rehabiliteringsresultat. Ryttarens nivå av självförtroende ökade i 

takt med att den upplevda smärtan minskade. Idrottarens nivå av självförtroende har stor 

påverkan på rehabiliteringsprocessen (Taylor & Taylor, 1997). Självförtroende påverkas av 

upplevd kompetens, kontroll och tillgivenhet till rehabiliteringen (Fischer, 1990). När ryttare 

A fick kontakt med osteopaten (vändpunkt c) ökade den upplevda kompetensen att klara av 

och fullfölja rehabiliteringen. Även ryttarens kontroll över och tillgivenheten till 

rehabiliteringsprocessen medförde att nivån av självförtroende ökade vilket resulterade i att 

den kognitiva värderingen blev mer positiv. Innan vändpunkt c inträffade upplevde ryttare A 

troligtvis en hög känsla av förlust samt en låg grad av önskad återhämtning. I samband med 

vändpunkt c bytta ryttare A arbetsplats (vändpunkt d) vilket påverkade den kognitiva 

värderingen på ett positivt sätt. Ryttare A fick då lättsammare arbetsuppgifter vilket gjorde att 

ryttaren rehabiliteringsprocess fick ett mera positivt resultat då den upplevda smärtan 

minskade.      

 

Ryttare B upplever sin rehabilitering som positiv. Trots att rehabiliteringsprocessen skulle ta 

väldigt lång tid hade ryttaren hela tiden en optimistisk syn på sin livssituation. Ryttare B´s 

psykologiska faktorer såsom självinsikt, inre motivation, idrottsidentitet och 

motivationsorientering hjälpte ryttaren att ta sig igenom den långa rehabiliteringen. En viktig 

omgivningsfaktor som påverkar den kognitiva värderingen är närhet till rehabilitering samt 

rehabiliteringsmiljö (Wiese-Bjornstal, et al. 1998). Ryttare B hade en god rehabiliteringsmiljö 

då ryttaren kom i kontakt med en sjukgymnast som ryttaren snabbt fick ett gott förtroende till. 

Ryttare B fick bra vägledning och stöd av sin sjukgymnast vilket är oerhört viktigt för att få 

en positiv upplevelse av rehabiliteringen (Flint, 2007). Att ryttare B hade kontinuerlig kontakt 

med sina tränare och träningsteam påverkade också ryttarens positiva upplevelse av 

rehabiliteringen. Att som skadad idrottare ta hjälp av sin omgivning är en väldigt viktig del i 

att få en positiv upplevelse av sin rehabiliteringsprocess (Flint, 2007).  

 

Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till ryttare B´s positiva upplevelse av sin 

rehabilitering är att ryttaren råkat ut för en allvarig idrottsskada tidigare i sin karriär, en 

bäckenbensfraktur. Rehabiliteringen av den tidigare skadan var helt okomplicerad och ryttare 

B var tillbaka på tävlingsbanan inom två månader. Kunskapen om att det går att ta sig tillbaka 

efter en allvarlig skada har säkerligen påverkat ryttarens kognitiva värdering och 

rehabiliteringsresultat. Idrottare som har skadat sig fler gånger och som tar tagit sig tillbaka 

till tävlingsidrotten vet hur deras kropp reagerar vid en ökad arbetsbelastning (Johnson, 1996). 

De upplever inte samma rädsla och oro över att inte kunna nå sitt mål då de vet att de har 

lyckats en gång tidigare. Johnsons studie (1996) visade tydligt att idrottare som skadar sig 

första gången upplever en större oro under sin rehabilitering över att drabbas av ytterligare en 

skada när de ska börja prestera igen än idrottare som skadat sig flera gånger gör.       

 

En negativ upplevelse ryttare B hade under sin rehabilitering var att ryttaren hade svårt att 

acceptera begränsningarna som skadan medförde. Ryttaren upplevde aldrig någon speciellt 

hög nivå av smärta vilket troligtvis resulterade i att ryttarens medvetenhet om skadan var 

lägre än av den skulle ha varit om ryttaren haft en högre nivå av smärta. Då den upplevda 

nivån av smärta påverkar en skadad idrottares medvetenhet om skadan (Vergeer, 2006) var 

antagligen ryttare B inte lika medveten om skadan utan fokuserade mer på de begränsningar 

ryttaren upplevde. Låg smärta i relation med hög inre motivation och psykologiska färdigheter 

påverkade nog ryttaren till att känna sig bättre än vad ryttaren egentligen var. Dock hjälpte 

ryttare B´s sociala stöd till med att påminna ryttaren om de fysiologiska begränsningarna 

vilket ökade ryttarens medvetenhet om skadans allvarlighetsgrad.    
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Faktorer som hjälpte/inte hjälpte de att ta sig tillbaka till ridsporten  

Ryttare B´s höga motivation att ta sig tillbaka till ridsporten trots den allvarliga skadan har 

med stor säkerhet varit till stor hjälp för ryttaren. Ryttarens psykologiska färdigheter, att hitta 

lösningar på problem istället för att acceptera problem, har haft stor påverkan på 

rehabiliteringsresultatet. Tack vare personliga faktorer, såsom hög nivå av inre motivation, 

fysisk status och stark idrottsidentitet, och starka situationsanpassade faktorer såsom socialt 

stöd har den kognitiva värderingen varit positiv vilket i slutändan resulterat i en positiv 

emotionell- och beteende reaktion.  

 

En faktor som varit av betydande vikt för ryttare B är det sociala stödet. Det sociala stödet har 

en stor påverkan på hur idrottaren hanterar sin rehabilitering. Ett bra socialt stöd ökar en 

skadad idrottares välbefinnande, minskar den upplevda oron och rädslan att ta sig tillbaka till 

idrotten (Rees et al, 2010). Det sociala stödet ökar även motivationsnivån och självförtroendet 

hos idrottaren i rehabiliteringsprocessen (Chronister, 2009). Ryttare B hade ett stort socialt 

stöd som stöttade ryttaren i rehabiliteringsprocessen istället för att bromsa ryttaren. De stöd 

som skadade idrottare vanligtvis föredrar är emotionellt stöd, informativt stöd, praktiskt hjälp 

och motivationsstöd (Udry, 1997). Det emotionella stödet innefattar fysisk närvaro och 

empati. Ryttare B hade ett väldigt starkt emotionellt stöd. Då ryttaren inte riktigt kunde 

acceptera sin begränsning på grund av skadan hade ryttaren schemalagda vilopauser. 

Ryttarens vänner och familj åkte då hem till ryttaren på deras arbetsraster och såg till att 

ryttaren följde de schemalagda pauserna som sjukgymnasten bestämt. Det sociala stödet 

visade sig genom en hög omtanke och fysisk närvaro. Ryttaren upplever dock att det sociala 

stödet blev mer ifrågasättande då ryttaren började hoppa och tävla fälttävlan igen. Detta beror 

troligtvis på att fälttävlan klassas som en av världens farligaste idrotter och eftersom ryttare 

B´s skada var väldigt allvarlig är det sociala stödets ifrågasättande mer av omtanke än negativ 

reaktion till comebacken. Ett bra socialt stöd ökar också tron till rehabiliteringsprocessen 

(Bone & Fry, 2006). Ryttare B hade en stark tro till sin rehabiliteringsprocess, mycket tack 

vare sin inre motivation, men hade det sociala stödet varit mindre skulle troligtvis ryttarens tro 

till rehabiliteringen minskat något också.  

 

Ryttare A´s sociala stöd har också påverkat rehabiliteringsprocessen positivt. Ryttare A är en 

envis tävlingsmänniska och det sociala stödet har hjälpt ryttaren att ta det lugnare i 

rehabiliteringen. Att ryttare A hade träffat sin sambo tätt innan olyckan inträffade hade 

förmodligen en positiv inverkan på ryttarens kognitiva värdering. Ryttare A´s sambo är också 

en högpresterande ryttare och när olyckan inträffade kunde sambon rida och tävla ryttare A´s 

hästar. Annars kan det vara en negativ påverkan på den kognitiva värdering om man som 

ryttare skadar sig och inte har ett socialt nätverk som kan hjälpa till med hästarna. Idrottare 

som presterar på en hög nivå behöver ofta ett starkare socialt stöd än idrottare som presterar 

på en lägre nivå (Rees, el al. 2010). Ryttare A och B är båda högpresterande idrottare och har 

båda haft ett starkt socialt stöd vilket antagligen har bidragit till deras positiva 

rehabiliteringsresultat. Det sociala stödet hjälper också idrottaren att sätta realistiska mål, 

bygga upp självförtroendet samt synliggöra framsteg i rehabiliteringsprocessen (Podlog & 

Eklund, 2007) vilket troligtvis stämmer väl in på ryttare A och B´s upplevelse av hur deras 

sociala stöd hjälp dem i rehabiliteringsprocessen.   

  

Ryttare B upplevde ett visst negativt stöd från personer som var negativa till ryttarens 

tävlingscomeback till fälttävlan. Hade inte ryttare B haft en sådan stark inre motivation och 

självinsikt som ryttaren hade skulle påverkan av det negativa stödet kunna bli större än vad 

det blev. Dock var det positiva sociala stödet större än det negativa stödet vilket medförde att 

ryttaren utnyttjade de negativa kommentarerna till motivations höjande strategier. Ryttare A 
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upplevde inget negativt socialt stöd som hindrade vägen tillbaka till ridsporten utan hade mer 

problem med att begränsa sina arbetsuppgifter. Som resultat av detta fick ryttare A smärtor i 

andra kroppsdelar än det skadade bäckenet. Detta försenade återhämtningsprocessen vilket 

påverkade de emotionella reaktionerna negativt. Tidigare studier har visat att personliga 

faktorer efter skadan, såsom återhämtningsprocessen, har ett negativt samband med de 

emotionella reaktionerna (Brewer, 2007). Även en studie av Albinson och Petrie (2003) har 

visat resultat av en relation mellan emotionell oro och kognitiv värdering efter en 

idrottsskada. Ett resultat av ryttare A´s beteende, att gå tillbaka till jobbet förtidigt (vändpunkt 

b), förändrade ryttarens kognitiva värdering på grund av oro över den upplevda smärtan.       

 

En annan faktor som hjälpte ryttare B att ta sig tillbaka till ridsporten var att söka hjälp från 

många olika professioner. Ryttare B har tagit hjälp av inte bara sin sjukgymnast utan även 

tränare, vänner och familj samt utövare av feldenkrais – behandlingar (vändpunkt e). Skadade 

idrottare behöver vägledning av professionella personer inom många olika områden för att få 

en heltäckande rehabiliteringsprocess (Flint, 2007). En strategi skadade idrottare kan tillämpa 

i sin rehabiliteringsprocess är samma psykologiska strategier de använder för att prestera i sin 

idrott såsom målsättning, beslutsamhet och stolthet. Studier har visat att om en skadad 

idrottare har en klar målsättning under rehabiliteringen är sannolikheten att rehabiliteringen 

fullföljs större än om målsättningen är vag eller oklar (Taylor & Taylor, 1997). Båda de två 

ryttarna hade en klar målsättning i början av rehabiliteringen, de skulle tillbaka upp på 

hästryggen. Denna målsättning har med största sannolikhet ökat deras chanser till att ta sig 

tillbaka till ridsporten. Det är även viktigt att idrottaren har en hög tro på sin kapacitet att ta 

sig tillbaka till idrotten (Fisher, 1990). De båda ryttarna har en god självinsikt och stark 

idrottsidentitet vilket främjar vägen tillbaka till ridsporten på bästa sätt.   

 

Diskussion kring teoretiska referensramar 

Den integrerade modellen av psykologiska reaktioner till idrottsskadan och 

rehabiliteringsprocessen (Wiese-Bjornstal, et al. 1998) har används som ett teoretiskt ramverk 

för att stärka studiens resultat. Ramverket har används frekvent som referensram i ett flertal 

studier och har bland annat stimulerat till fördjupad forskning som har visat att personliga 

faktorer som har ett positivt samband mellan emotionella reaktioner och tiden efter skadan är 

idrottsidentitet, skadehistorik och tidigare idrottserfarenhet. Forskning har också visat en 

skillnad i den emotionella reaktionen till idrottsskadan beroende på personliga -, 

situationsanpassade - och kognitiva – faktorer. Personliga faktorer som har ett negativt 

samband mellan emotionella reaktioner och tiden efter skadan är både ålder och 

återhämtningsprocessen (Brewer, 2007). Wiese-Bjornstal et al´s (1998) centrala del i 

modellen är den kognitiva värderingen som influerar den emotionella reaktionerna av skadan 

och även beteendet i rehabiliteringsprocessen vilket får stöd i andra studier såsom Albinson & 

Petrie (2003) som fann en relation mellan emotionell oro och kognitiv värdering efter en 

idrottsskada. Resultatet av föreliggande studie visar också på att den kognitiva värderingen 

har en stor påverkan på de emotionella reaktionerna och beteendet i rehabiliteringsprocessen 

vilket bekräftar att det valda teoretiska ramverket är lämplig för studiens syfte.   

 

Forskning har även resulterat i att personliga, situationsanpassade, kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga faktorer korrelerar med rehabiliteringsresultatet i olika typer av skador vilket 

stämmer väl överens med den integrerade modellen (Wiese-Bjornstal, et al. 1998) och 

studiens resultat. Flera personliga faktorer har visat ett samband med rehabiliteringsresultat. 

Johnson (1997) fann att kvinnor har större sannolikhet att återhämta sig bättre från en 

idrottsskada samt att idrottare som har ett begränsat kontaktnät har svårare att ta sig tillbaka in 

i sporten efter en skada (Johnson, 1997). Socialt stöd i rehabiliteringsprocessen är ett område 
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som många forskare intresserat sig för. Vänner och familj står för det emotionella stödet 

medan sjukgymnaster och tränare ger den skadade idrottaren information och 

funktionsmässigt stöd i form av rehabiliteringsövningar (Udry, 1997; Rees, et al. 2010).    

 

Metoddiskussion 

De flesta studier som gjorts avseende psykologiska reaktioner av en idrottsskada är baserad på 

kvantitativ metod. Baserat på dessa studier har ett flertal viktiga resultat framkommit. 

Emellertid finns det en nackdel med dessa studier vilket är att resultaten blir ytliga och mindre 

djupgående än studier som använder sig av en kvalitativ metod. De kvantitativa studierna 

inom ovanstående område har ofta ett mer övergripande syfte såsom att identifiera 

personlighetsfaktorer hos idrottsutövare (Johnson, 1995) samt studera relationen mellan 

socialt stöd och psykologiska reaktioner hos idrottare (Rees, et al. 2010). Då studiens syfte var 

att ur ett holistiskt perspektiv skapa en förståelse över vilka psykologiska reaktioner ryttare 

upplever efter att ha råkat ut för en allvarlig idrottsskada valdes en kvalitativ metod. Eftersom 

författaren ville analysera ryttares berättelse av den specifika skadesituationen anses 

validiteten i studien vara relativt hög. Ambitionen var att förstå hur deras upplevelse av deras 

rehabiliteringsprocess påverkade deras kognitiva värdering och reaktion till skadan valde 

författaren att använda sig av ett narrativt tillvägagångssätt med ett holistiskt perspektiv. Detta 

perspektivs syfte är att se till helheten i en berättelse relaterar detta synsätt till studiens syfte 

vilket stärker validiteten. Studiens generaliserbarhet är låg eftersom studien enbart har två 

deltagare. Detta behöver dock inte vara en nackdel för studien. Författarens ambition var att 

genom ett holistiskt perspektiv skapa en unik förståelse för de psykologiska reaktionerna 

ryttare upplever i sin rehabiliteringsprocess av en allvarlig skada. Den narrativa metodens 

utgångspunkt är att studera nyanser och skillnader i livsberättelserna och generaliserbarheten i 

narrativa studier är därmed alltid relativt låg.   

 

Narrativ metod är en relativ ny metod inom det idrottspsykologiska forskningsområdet men 

metoden har en lång tradition inom bland annat rehabiliteringsforskning (Vroman, Warner & 

Chamberlain, 2009), hälsofrämjandeforskning (De Haene, Grietens & Verschueren, 2010) 

samt case-studier (Burman, Yasova & Giacobbi, 2010).  

 

En viktig aspekt i analysen av resultatet i en narrativ forskning är att författaren aldrig kan 

jämföra deltagarnas resultat med varandra. Då narrativ forskning bygger på individuella 

livsberättelser om specifika situationer är en jämförelse mellan resultaten omöjlig. Författaren 

måste också vara medveten om hur sin roll som aktiv medverkande i samtalet påverkar 

deltagaren till sina svar. Den narrativa metoden går ut på att författaren ska göra en egen 

tolkning av samtalen med deltagarna. Då denna tolkning är individuell och bygger på 

forskarens tidigare erfarenheter och kunskaper kan reliabiliteten ifrågasättas. Skulle en annan 

författare analysera och tolka de två transkriberade texterna är sannolikheten stor att analysen 

skulle se annorlunda ut jämförelsevis med hur analysen förefaller i denna studie. Det som 

dock stärker reliabiliteten i studien är kvalitén på den tekniska utrustningen, samtalen med 

deltagarna spelades in på en bandspelare med god ljudkvalité vilket underlättade 

transkriberingen av samtalen.    

 

Att deltagarna i studien har olika ålder och bakgrund är positivt för trovärdigheten i studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarnas skiljda erfarenheter ökar möjligheten att 

undersökningsfrågorna belyses från olika synsätt vilket är mycket positivt för studiens 

resultat.      
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Ur ett etiskt perspektiv anses studien vara god. De båda deltagarna blev välinformerade om 

studiens syfte och deras etiska rättigheter både genom ett muntligt och skriftligt samtycke (se 

bilaga 2 & 3). De fick även kontaktuppgifter till studiens författare om eventuella frågor efter 

samtalet hade genomförts.   

 

    Transparens. Författaren har själv erfarenhet av ett flertal ridrelaterade allvarliga skador 

och kan lätt sätta sig in i ryttarnas specifika skadesituation. Då de narrativa intervjuerna ska 

ses mer som en interaktion mellan författaren och deltagaren kan författaren ha påverkat 

deltagaren i viss grad till sina svar. Dock har de två deltagarna som författaren haft 

möjligheten att samtala med haft väldigt starka och klara åsikter i ämnet. Författaren känner 

att hennes påverkan på deltagarnas svar är av en mindre omfattning än vad det skulle kunna 

vara. Att författaren dessutom utgick från en låg- strukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

hjälpte författaren att bibehålla en lättsam och avslappnad ton i samtalet. Författarens tidigare 

och nuvarande erfarenhet som tävlingsryttare har säkerligen influerat ryttarna till att berätta 

mer djupgående historier med fler idrottsspecifika termer än om de blivit intervjuade av en 

person som inte alls visste speciellt mycket om ridning. Studiens bias stärks av att författaren 

och deltagarna pratar ”samma språk” vilket medför att de kan känna sig mer bekväma i 

samtalet och använda sig av uttryck som de använder dagligen men som kanske en person 

som inte är en hästmänniska förstår. Författarens erfarenhet av ridsport och som 

tävlingsryttare har säkerligen också påverkat tolkningen av de två berättelserna. Då författaren 

är väl införstådd i vilken påfrestning ridsport är för både fysiken och den psykologiska delen 

när en ryttare blir allvarligt skadad blir säkert författarens tolkning av berättelserna mer 

helhetstäckande än om en person som inte är bekant med ridsport skulle tolka berättelserna. 

Författaren kan lättare sätta sig in i ryttarnas situationer och förstå både de stora och små 

psykologiska reaktionerna de upplevde.   

 

Implikationer 

Utifrån resultatet av föreliggande studie kan följande rekommendationer ges gällande hur man 

ska underlätta vägen tillbaka till ridsporten för en skadad ryttare. Ett förslag är att skapa en 

stödgrupp där ryttare som råkat ut för en skada kan få hjälp av andra ryttare som har tagit sig 

tillbaka till ridsporten efter en skada. Stödgruppen skulle kunna bestå av ryttare som har 

lyckas ta sig tillbaka till ridsporten, sjukgymnaster, kiropraktorer, idrottspsykologiskt 

rådgivare eller andra professioner som kan tänkas hjälpa ryttare i deras rehabiliteringsprocess 

efter en allvarlig skada. När en ryttare råkat ut för en allvarlig idrottsskada behöver ryttaren få 

bearbeta sin skadesituation genom att prata om det. Att då få prata med andra ryttare som vet 

vad den skadade ryttaren går igenom skulle främja rehabiliteringsprocessen och troligtvis 

minska den upplevda oron över rehabiliteringsresultatet. Att även få hjälp med att ta kontakt 

med professioner som kan hjälpa dem i deras väg tillbaka till ridsporten (Flint, 2007). Ett bra 

socialt stöd i ryttarens rehabiliteringsprocess är viktigt för att få ett önskvärt 

rehabiliteringsresultat (Bone & Fry, 2006; Podlog & Eklund, 2007; Rees, et al. 2010; Udry, 

1997;). Att ryttaren och det sociala stödet såsom familj och vänner får information om vilka 

faser en skadad idrottare går igenom i sin rehabiliteringsprocess skulle hjälpa rehabiliteringen 

då de lättare kan stötta och hjälpa ryttaren igenom dessa stadier.  

 

Ryttare som går igenom en rehabilitering bör också arbeta med delmål och se varje litet steg 

som ett framsteg i rehabiliteringsprocessen. Att arbeta med delmål är viktigt för att få ett bra 

rehabiliteringsresultat (Taylor & Taylor, 1997). Ytterligare en strategi ryttaren bör få hjälp 

med är att hitta hjälpmedel som underlättar rehabiliteringsprocessen. Här skulle också 

stödgrupper fungera som en hjälp för de skadade ryttarna. Det är också viktigt att 

ryttarföreningar och ridklubbar arbetar fram en rutin för hur de ska agera då en ryttare skadar 
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sig allvarligt. Genom att arbeta med uppföljning av skadade ryttare i ryttarföreningar och 

ridklubbar kan troligtvis fler skadade ryttare ta sig tillbaka till ridsporten då de sociala 

faktorerna har visats ha stor påverkan på en skadad idrottares rehabiliteringsresultat (Morrey, 

et al. 1999). Det är även viktigt att ryttaren tar sig upp på hästen igen för att minska eventuella 

orosmoment och rädslan över att rida igen. Som ryttare är man väldigt utsatt men att tänka 

efter en extra gång innan man sätter sig i en utmanade säkerhetssituation kan säkerligen 

reducera många skadesituationer inom ridsporten.   

 

Framtida forskning  

Resultatet av föreliggande studier påvisade att många psykologiska reaktioner uppkommer 

när en ryttare drabbas av en idrottsskada samt att dessa psykologiska reaktioner skiljer sig åt. 

Ryttarens kognitiva värdering påverkas av ett antal olika faktorer och beroende på hur ryttaren 

upplever sin rehabilitering påverkas även rehabiliteringsresultatet. I resultatet framgick det att 

antalet vändpunkter i berättelserna beror på ryttarens personliga faktorer och 

situationsanpassade faktorer samt kognitiva värdering. Studien visade även att psykologiska 

reaktioner hos ryttare som drabbats av en idrottsskada är ett komplext ämne som skulle 

främjas av vidare forskning. Komplexiteten i ämnet har visat sig genom att en ryttare, 

beroende på många bakomliggande faktorer, upplever olika starka och många psykologiska 

reaktioner under rehabiliteringen av en allvarlig idrottsskada. Detta visar sig tydligt i den 

holistiska form (III) analysen då ryttare A upplevde 4 vändpunkter och ryttare B upplevde 5 

vändpunkter i berättelserna. Även den kritiskt narrativa analysen (VI) visade att de två 

ryttarna berättade om sig själva i relation till tre olika teman vilket tyder på att många olika 

faktorer påverkar resultatet av rehabiliteringen.     

 

Att göra en jämförelse mellan ryttare som har tagit sig tillbaka efter en idrottsskada och 

ryttare som inte har tagit sig tillbaka efter en idrottsskada skulle fördjupa kunskapen om hur 

man kan underlätta vägen tillbaka till ridsporten. Det skulle även vara av intresse att göra en 

kartläggning i ryttarföreningar och ridklubbar gällande hur de tar hand om ryttare som skadat 

sig allvarligt med syfte att undvika att ryttare tvingas sluta med ridsport som följd av en 

skada. En jämförelse mellan ryttare, som skadat sig, som rider på motionsnivå och 

tävlingsnivå skulle också fördjupa kunskapen om detta outforskade ämnesområde. Även 

kvalitativa och kvantitativa studier om psykologiska reaktioner hos ryttare som drabbas av en 

idrottsskada i de olika grenarna inom ridsport skulle främja kunskapen om hur man specifikt 

kan underlätta vägen tillbaka för aktiva ryttare i de olika grenarna.  

 

Författaren hoppas att denna studie väcker ytterligare intresse för vidare forskning av 

rehabiliteringen av en ridrelaterad skada samt psykologiska reaktioner hos ryttare som råkat ut 

för ett allvarligt trauma och idrottsskada på grund av ridsporten. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation:  

Kan du berätta lite om dig själv? Hur gammal är du, vad är din sysselsättning idag och hur ser 

din livssituation ut idag?  

 

Huvudfrågor 

 

”Kan du berätta om de psykologiska reaktionerna du upplevde när du drabbades av 

idrottsskadan”  

”Kan du berätta om hur du upplevde din rehabilitering”  

”Vilka faktorer tror du hjälpte/hjälpte inte dig att ta dig tillbaka till ridsporten?” 

 

Följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarade: 

 

Skadehistorik: När, var, hur inträffade skadan? Hade något speciellt hänt innan skadan 

(stress)? 

 

Personliga faktorer: Skada, Historik, Allvarsnivå, Typ, Orsak, Återhämtningsstatus 

  

Individuella skillnader: Psykologiska, Personlighet, Självinsikt, Inre motivation, 

Motivationsorientering, Smärtnivå, Idrottsidentitet, Coping strategier, Tidigare 

stresshantering, Humör, Psykologiska färdigheter 

 

Demografiska: Kön, Ålder, Etnisk bakgrund, Socioekonomisk status, Tidigare 

idrottserfarenhet 

 

Hälsa: Fysisk status, Användning av ergogenic hjälp,  

 

Situationsanpassade faktorer: Sport; typ av idrott, nivå av tävling, tid i säsongen, Träning vs 

tävling, Stipendium. Socialt; Lagkamraters påverkan, Tränarens påverkan, Familj, 

Träningsteam, Socialt stöd, Klubbens filosofi 

 

Omgivning; Närhet till rehabilitering, Rehabiliteringsmiljö 

 

Kognitiv värdering; Målsättnings justering, Grad av önskad återhämtning, Självinsikt, Känsla 

av förlust eller lättnad, Kognitiv coping 

 

Emotionell reaktion; Spänning, ilska, depression, Frustration, olust, Positiv attityd, Sorg, 

Emotionell coping 
 

Beteende reaktion; Tillgivenhet till rehabiliteringen, Socialt stöd, Risktagande, Stimulering, 

Beteende coping
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Mitt namn är Cajsa Ekström och jag studerar magisterprogrammet i Idrottspsykologi vid 

Högskolan i Halmstad. Jag skriver just nu min magisteruppsats med syfte att undersöka de 

psykologiska reaktionerna som en ryttare kan uppleva när de drabbas av en idrottsskada. 

Intresset ligger i att få fram riktlinjer för hur man skulle kunna underlätta vägen tillbaka till 

sporten på bästa sätt genom intervjuer med ryttare som drabbats av en allvarlig idrottsskada.   

 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och endast att användas i 

forskningsändamål. Ditt namn kommer att ersättas med ett nummer så du förblir helt anonym. 

Dina svar kommer att behandlas med sekretess enligt personuppgiftslagen och svaren kommer 

behandlas så att obehöriga inte kan komma att ta del av dem. Det är helt frivilligt att 

medverka i studien och Du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan att nämna orsak. 

Den insamlade datan kommer förvaras i ett låst skåp på högskolan i Halmstad för att inga 

obehöriga kan komma åt den.   

 

Har du frågor och/eller funderingar är det bara att höra av Dig till mig eller min handledare! 

 

 

Cajsa Ekström    

cajeks07@student.hh.se    

073/0369624   

 

Handledare 

Docent psykologi inriktning idrott 

Urban Johnson 

urban.johnson@hh.se 

03516726

mailto:urban.johnson@hh.se
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Informerat samtycke 

 

Jag samtycker härmed till att delta i studien vars syfte är att få fram riktlinjer för hur man kan 

underlätta vägen tillbaka till ridsporten efter en idrottsskada. Jag har förstått mina rättigheter 

gällande anonymitet, konfidentiellitet och rätt att när som helst avbryta studien utan att nämna 

orsak. Jag förstår innebörden av att intervjun behandlas med sekretess enligt 

personuppgiftslagen och att datan endast kommer att användas i forskningsändamål.   

 

 

 

____________________________________________ 

Underskrift 

 

____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

____________________________________________ 

Ort och datum 

 


