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Sammanfattning  
                                                                                                                  
Syftet med studien var att identifiera vilka primära strategier coacher använder sig av för att 
hjälpa en allvarligt skadad idrottare. Hur en skada upplevs och hanteras ur en coachs 
perspektiv är ett outforskat område. Podlog och Dionigis (2010) är en av få studier där man 
undersökt världselit coachers strategier. Författarna i föreliggande studie valde att använda sig 
av liknande tillvägagångsätt. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med coacher som 
hade aktiva idrottare på en lägre nivå än den högsta världseliten, samt hade erfarenheter av 
allvarligt skadade idrottare. Sju män och två kvinnor deltog i studien, både från individuella 
idrotter och lagidrotter. Det identifierades fem primära strategier: (1) målsättning, (2) socialt 
stöd, (3) förmedling till medicinsk personal, (4) anpassad träning och (5) individanpassat 
stöd. Dessa strategier kopplas i en diskussionsdel till självbestämmande teorins tre aspekter, 
målsättning och anpassad träning kopplades till kompetens, socialt stöd och förmedling till 
medicinsk personal kopplades till samhörighet, individanpassat stöd, förmedling till 
medicinsk personal samt målsättning till autonomi. Slutligen ges även förslag till framtida 
forskning, metodkritik samt implikationer.   
  
Nyckelord: coach, idrottsskada, rehabilitering, självbestämmande teorin, strategier.  
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Abstract 
  

The purpose of this study was to identify the primary strategies coaches use to help seriously 
injured athletes. How an injury is perceived and managed from a coach's perspective is an 
unexplored area. Podlog and Dionigi's (2010) is one of few studies that have investigated 
world elite coacher’s strategies. The authors of present study chose to use similar approaches. 
Nine semi-structured interviews were conducted with coaches active at a lower level 
compared to world elite, and experiences of severely injured athletes. Seven men and two 
women participated from both individual and team sports. Five primary strategies were 
identified: (1) goal setting, (2) social support, (3) intermediary to medical professionals, (4) 
adapted training and (5) personalized support. These strategies are addressed to the three 
aspects of the self-determination theory in the discussion part. Goal setting and adapted 
training were addressed to competence and adapted training linked to skills. Social support 
and intermediary to medical professionals were addressed to relatedness. Personalized 
support, intermediary to medical professionals and goals setting were addressed to autonomy. 
Finally suggestions for future research, methodology critique and implications are provided.  
 
Keywords: coach, rehabilitation, self-determination theory, sports injury, strategies. 
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Jag har varit nära att ge upp många gånger. För ett år sedan låg jag i paket på 
Sofiahemmet. Men jag har fått bra stöttning. Läkare, sjukgymnaster, ledare 
och inte minst min pojkvän Victor, det är många som ska vara med och få en 
tårtbit i dag. 

     Citat hämtat från en intervju med den svenska skicross stjärnan Anna Holmlund efter att 
hon tagit OS brons i Sotji (Svenska Dagbladet, 2014). Mindre än ett år tidigare var hon med i 
en krasch vilket ledde till en omfattande knäskada med efterföljande operation.  
     När en skada sker innebär det både fysiska och psykiska utmaningar för en 
tävlingsidrottare (Bianco, Maloo, & Orlick, 1999). Tidigare forskning har visat att socialt stöd 
kan underlätta rehabilitering och kan påverka de psykologiska faktorerna som följer med en 
skada (Klenk, 2006). Teorier som kognitiva bedömningsmodellen och den dynamiska 
biopsykosociala cykeln efter en skada, reaktion och återhämtning, påvisar att coachen är en 
källa till socialt stöd som påverkar idrottaren vid en skada (Brewer, 1994; Wiese- Bjornstal, 
2010). Socialt stöd ses som en mångbottnad process som innefattar såväl idrottarens 
uppfattning om andra människors stöd vid upplevt behov, men även idrottarens faktiska 
mottagande av detta stöd (Rees, 2007). Yang, Peak- Asa, Lowe, Heiden, och Foster (2010) 
fann att socialt stöd som kom från coacher och läkare var viktigt i det sociala nätverket för en 
idrottare vid en skada. Tidigare forskning har även visat att andra strategier som exempelvis 
visualisering och målsättning är viktiga vid rehabiliteringen. Däremot har det inte 
framkommit att dessa strategier borde komma från coachen (Cupal, 1998).  
     Podlog och Eklund (2007) samt Podlog och Dionigi (2010) har undersökt vilka strategier 
coacher använder sig av. Socialt stöd, positivt tänkande, målsättning är några av de strategier 
som har identifierats Båda studier har undersökt coacher som arbetar med idrottare från 
världseliten. Podlog och Eklund (2007) menar att det kan finnas eventuellt sampling bias på 
grund av det begränsade urvalet samt att det kan finnas skillnader mellan professionella 
coacher och junior coacher vilket de inte kan påvisa med sina studier. De rekommenderar 
därför att studera coacher på lägre nivå. Även Podlog och Dionigi (2010) diskuterar att urvalet 
kan ha påverkat de strategier som de har kunnat identifiera. Coacherna kom från samma 
institut och hade tillgång till stöd från medicinsk personal. Forskarna diskuterar att coacher på 
lägre nivå kanske inte skulle rapporterat samma strategier som elitcoacherna gjorde. 
     Föreliggande studie avser att utveckla Podlog och Dionigis (2010) studie kring arbetet med 
idrottsskador ur en coachs perspektiv. Författarna kopierar intervjuguiden och inspireras av 
Podlog och Dionigis (2010) datakollektion och analysmetod. Även samma teori kommer att 
anammas. Författarna anser att självbestämmande teorin är av intresse att studera för att 
undersöka om coacher arbetar för att hjälpa idrottaren att upprätthålla motivation till sin 
rehabilitering. Utvecklingen sker främst genom att studera coacher på lägre nivå då det inte 
tidigare har gjorts. 
     Syftet med föreliggande studie är att studera de strategier coacher på lägre nivå än 
världselit arbetar med för att hantera och hjälpa idrottarna med de psykosociala utmaningar 
som uppkommer vid en allvarlig skada.   

Teoretiskt ramverk 
     Självbestämmande teorin (Self-determination theory, SDT). Motivation kan vara den 
viktigaste aspekten när det gäller att uppnå ett upprätthållande av en beteendeförändring 
(Ryan & Deci, 2000). Enligt SDT finns det tre typer av motivation: (1) amotivation, då 
individen inte har något intresse och inte har någon motivation, (2) yttre motivation, då 
individen drivs av yttre faktorer, (3) inre motivation, då individen drivs av en inre glädje. Det 
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kan illustreras genom ett kontinuum där amotivation är längst till vänster och inre motivation 
längst till höger, se figur 1 (Ryan & Deci, 2000). Gällande den yttre motivationen, har fyra 
olika motivationer kunnat identifieras (Gonzáles-Cutre & Sicilia, 2012). Dessa fyra är: (a) 
extern reglering, individen drivs av yttre faktorer exempelvis tränar för att få en snygg kropp, 
(b) introjicerad reglering, individen drivs av att slippa känna skuld och för att förbättra 
självförtroendet, (c) identifierad reglering, individen börjar se fördelar ur flera perspektiv; 
Duda och Treasure (2010) menar att individen väljer själv aktiviteten trots att den är krävande 
och obehaglig, (d) integrerad reglering, det (exempelvis aktiviteten) börjar bli en del av 
individen.  
 

 
Figur 1. Det självbestämmande kontinuum som visar typer av motivation samt deras 
regleringsstilar, orsakssamband och motsvarande processer (Ryan & Deci, 2000). 
 
     Ryan och Deci (2000) menar för att individen ska finna inre motivation behöver denna 
uppleva autonomi, kompetens och samhörighet (se figur 2). Med autonomi menar de att 
individen ska uppleva självbestämmande och känna sig delaktig i beslutsprocessen. Med detta 
menas inte att individen ska vara självisk utan känna fri vilja. Kompetens innebär känsla att 
klara av saker samt att nå mål. Samhörighet betyder att individen ska uppleva sig vara 
accepterad i det sociala sammanhanget, upprätthålla en god relation med exempelvis 
kompisar, tränare eller de personer som finns i den sociala kontext som individen befinner sig 
i. Vidare menar de att genom att främja dessa tre faktorer kommer en högre grad av inre 
motivation att upplevas. Podlog och Dionigi (2010) diskuterar att det är troligt att 
effektiviteten av stöd och hjälp en coach ger till sina skadade idrottare kan relateras till i 
vilken utsträckning detta stöd möter idrottarens kompetens, autonomi och samhörighet. Desto 
mer stödet möter dessa aspekter, desto mer effektivt är det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. De tre faktorerna som påverkar motivationen enligt självbestämmande teorin. 
"
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Tidigare forskning 
     Coacher och skadade idrottare. Tidigare forskning visar att coacherna upplevde att 
idrottare gör en personlig utveckling efter en skada. Idrottarna kan bli både fysiskt och 
psykiskt starkare av den resa de gör under en rehabilitering (Podlog & Dionigi, 2010; Podlog 
& Eklund, 2007; Wadey, Clark, Podlog, & McCullough, 2013). Dock har forskningen också 
visat att coacher upplevde att en skada skapar stressorer för en idrottare. Coacher uppfattar 
också psykologiska barriärer som följde med en skada, vilka idrottaren måste ta sig över 
(Podlog & Dionigi, 2010; Podlog & Eklund, 2007).  
     Podlog och Dionigi (2010) hade som syfte att undersöka vilka strategier coacher använde 
sig av för att arbeta med idrottarnas psykosociala utmaningar vid fasen då de ska återvända till 
idrotten efter en långtidsskada. De åtta informanterna kom från samma institut, ett av de sju 
högpresterande idrottsinstituten i Australien. Forskarna identifierade att coacherna använde 
sig av flera olika strategier, dock inte systematiskt. Coacherna rapporterade att de strategier 
som de använde sig av för att stötta idrottaren till att komma tillbaka berodde på förståelsen 
av idrottarens specifika behov. Utveckling av denna förståelse är en process som tar tid. Som 
nämnt innan identifierade forskarna fem primära strategier som coacherna använde sig av: (1) 
Koordinator för ett lagarbete som arbetar med rehabiliteringen. Coacherna var öppna för 
olika strategier som används vid en skada men menade att de inte kunde vara ansvariga för 
allt och alla. Vidare ansåg coacherna att de redan hade många uppgifter som coach. Därför 
såg de sig mer själva som koordinator för att se till att idrottaren träffar ”rätt” personer som 
möter idrottarens behov under rehabiliteringen. Positiv feedback och samförstånd om beslut 
vid rehabiliteringen var viktigt. (2) Främja en bra kommunikation med idrottare och 
behandlingsteamet. Att hålla en öppen kommunikation mellan alla parter för att ha koll på att 
inte idrottaren skyndar sig igenom rehabiliteringen och att informationen som coacherna får 
kring skadan är korrekt. Viktigt är noggrannheten i att följa upp idrottarens rehabilitering så 
att idrottaren inte känner sig bortglömd. (3) Socialt stöd. Coacherna rapporterade att socialt 
stöd spelade en nyckelroll i rehabiliteringen. Viktigt var att involvera idrottarna i 
träningsprocessen. Idrottaren ska fortfarande känna sig som en del av laget för att få bekräftat 
att coacherna bryr sig om idrottarens välmående. Dock var det viktigt att upprätthålla en 
balans så att inte idrottaren kände sig pressad över att vara skadad. (4) Positivt tänkande och 
målsättning. Det var viktigt att hjälpa idrottaren sätta upp delmål och hjälpa till att fokusera 
på sådant som kan kontrolleras. Målsättningen skiljer sig dock från individ till individ. (5) 
Förebilder. Coacherna rapporterade att de kan använda sig av förebilder, skadade idrottare 
som kommit tillbaka, så den skadade idrottaren kan identifiera sig med lyckade 
rehabiliteringsexempel."
     Även Podlog och Eklund (2007) fann att coacher använder sig av olika strategier för att 
hjälpa sin idrottare. Strategier som uppgavs var att involvera idrottaren i träningen, tillgodose 
idrottarens individuella behov och hjälpa idrottaren med målsättning vilket ligger i linje med 
Podlog och Dionigi (2010). Att använda sig av individuella träningstillfällen så att coachen 
kunde hjälpa idrottaren med en steg för steg liknande väg rapporterades som en ytterligare 
strategi (Podlog & Eklund, 2007).  
     Coachernas åsikter kring skadans allvar påverkas av deras egna personliga skadehistorik.  
Faktorer som ålder, vilken nivå idrottaren befann sig på eller hur viktig tävlingen var 
påverkade coachens beslut kring återgången till idrotten (Veerger & Hogg, 1999). Det var 
även viktigt att lyssna på medicinsk personal i beslutet kring återgång till idrotten (Podlog och 
Eklund, 2007).  
     Som tidigare nämnts är en av coachernas strategier att få den skadade idrottaren att delta 
på träningar (Podlog & Dionigi, 2010; Podlog & Eklund, 2007). Tracey (2003) däremot 
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identifierade att denna strategi kunde upplevas som press och förpliktelse av idrottaren vilket 
kunde leda till ångest. Däremot kunde deltagandet i träningen också upplevas som att det 
kunde stärka relationen mellan den skadade idrottaren och coachen, från bådas håll (Wadey et 
al., 2013; Wadey, Evans, Evans, & Mitchell, 2011). Tidigare forskning har också visat sig att 
det sociala stödet från coachen upplevs minimalt av idrottare och kan snarare upplevas som 
press (Klenk, 2006; Ruddock-Hudson, O’Halloran, & Murphy, 2014). Vidare kunde upplevd 
press från coachen leda till att idrottaren var rädd för att söka stöd från coachen och 
påföljande reaktioner (Klenk, 2006; Tracey, 2003).  
 
     Psykologiska interventioner vid skada. Flertalet litteraturöversikter (eg. Cupal, 1998; 
Podlog, Dimmock, & Miller, 2011; Schwab Reese, Pittsinger, & Yang, 2012; Wiese- 
Bjornstal, 2010) visar att olika psykologiska interventioner underlättar eller påskyndar 
rehabiliteringen ifrån en skada. Interventioner som bygger på strategier som visualisering 
(eng: imagery), avslappning (eng: relaxion) och målsättning (eng: goal-setting) tycks påverka 
rehabiliteringen positivt. Cupal (1998) visade att psykologiska strategier som idrottarna 
föredrog eller svarade bäst på var just avslappning, guidad visualisering och målsättning. De 
idrottare som använde dessa i interventionerna tenderade att se sig själva som aktiva i 
rehabiliteringsperioden.  
     Begreppet visualisering innefattar ett kognitivt återskapande eller nyskapande av objekt, 
scener eller händelse i sinnet (Denis, ref i Dreiger, Hall, & Callow, 2006). En kvalitativ studie 
av Dreiger et al. (2006) om visualisering och skadade idrottare, identifierade att visualisering 
används av idrottare av åtta anledningar. Dessa innefattade kognitiva och motiverande 
anledningar. Andra anledningar var att hantera smärta, läka skadade området samt 
skadeförebyggande. Detta går i linje med forskning av Williams och Scherzer (2010) som 
menar att visualisering kan användas för att öka motivationen för rehabiliteringen och 
förbättra självförtroendet. Vidare menar de att skadade idrottare även kan använda sig av 
läkande visualisering. Dock krävs det att idrottaren har en klar och tydlig bild av vad skadan 
är och vad som krävs för att den ska läka. Idrottaren kan föreställa sig ett ökat blodflöde till 
det skadade området eller stretching av en muskel för att öka ROM (eng: range of motion; sv: 
rörelseomfång). Även Schwab Reese et al., (2012), såg fördelar med visualisering i sin 
litteraturöversikt, då visualisering och avslappning ökade den psykologiska copingförmågan 
och minskade oro för att skada sig igen.  
     Avslappning innebär att släppa den kontraktion i muskelfibrerna som gör att muskeln blir 
spänd. Total avslappning innebär att släppa spänningar i musklerna, att inte göra någonting 
med muskeln så inga signaler förs vare sig till eller från hjärnan (Williams, 2010). På grund 
av den stress som kommer tillsammans med en skada ökar ofta spänningsnivåerna kring det 
skadade området, detta kan leda till ökad smärta och förhindrar effektiviteten i 
rehabiliteringen (Brewer, Van Raalte, & Linder, 1991). Avslappningstekniker kan vara 
användbara i att öka blodcirkulationen vilket underlättar läkningen och minskar risken för att 
skada sig igen (Taylor & Taylor, 1997). Genom avslappningsövningar menar Walker (ref i 
Walker & Heaney, 2013) att den skadade idrottaren sannolikt har större möjlighet att fokusera 
på att känna självförtroende, personlig kontroll och ha ett mer uppgift orienterat 
förhållningsätt. Detta sker genom att avslappning hjälper idrottaren att avleda deras 
uppmärksamhet ifrån obehag, smärta och oro.  
     Mål är något som en individ försöker att uppnå, det är ett objekt eller syftet med en 
handling (Lock & Latham, ref i Gould, 2010). Weinberg (2014) skiljer på olika typer av mål: 
subjektiva mål, generella objektiva mål samt specifika objektiva mål. Vidare skiljs 
resultatmål, prestationsmål och processmål åt (Hardy, Jones, & Gould, 1996). Tidigare 
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forskning angående användning av målsättningsarbete vid skaderehabilitering visar att 
rehabiliteringen underlättas genom att sätta upp specifika kort- och långtidsmål för 
rehabiliteringen, återgång till idrotten samt den dagliga rehabiliteringen (DePalma & 
DePalma, ref i Williams & Scherzer, 2010). Petipas och Brewer (2004) visar att målsättning 
ökar tillgivenheten och self-efficacy till rehabiliteringen samt styrkan kring det skadade 
området. Liknande fann Evans och Hardy (2002) i sin studie där experimentgruppen som 
använde sig av målsättning visade en högre statistisk signifikant skillnad när det gällde 
tillgivenhet till den föreskrivna rehabiliteringen, jämfört med grupperna som inte använde sig 
av målsättning. 
     Sammanfattningsvis har tidigare forskning kunnat identifiera att hjälpa idrottaren med 
målsättning, inte exkludera idrottaren från träning, socialt stöd och fungera som en 
koordinator för att hjälpa idrottaren att träffa rätt personer till rehabiliteringen var några 
exempel på strategier som coacher arbetar med. Forskningen visar på motstridigheter kring 
coachers strategi att få idrottaren att komma till träning. Detta kunde leda till ångest och 
upplevd press av idrottaren, men även stärka relationen mellan coachen och idrottaren 
(Podlog & Dionigi, 2010; Podlog & Eklund, 2007; Tracey, 2003; Wadey et al., 2011; Wadey 
et al., 2013). 
     Flertal studier visar att olika psykologiska interventioner underlättar eller påskyndar 
rehabiliteringen ifrån en skada så som visualisering, avslappning och målsättning (exempelvis 
Cupal, 1998). Dessa tre interventioner påverkar rehabiliteringen positivt genom att minska oro 
för att skada sig igen, förbättra självförtroendet och släpper spänningar vilket underlättar 
läkningen (Taylor & Taylor, 1997; Podlog et al., 2010). Det förbättrar även effektiviteten och 
tillgivenheten till rehabiliteringen (Wiese- Bjornstal, 2010).  
     Coachers strategier och uppfattning av skadade idrottare har främst studerats inom 
världseliten (Podlog & Dionigi, 2010). Författarna i föreliggande studie anser att det är av 
intresse att ta den internationella forskningen som existerar och kontextualisera i svensk 
idrott. Därför valdes att utveckla Podlog och Dionigis (2010) studie baserat på en snarlik 
intervjuguide, datakollektion och analysmetod samt koppling av resultatet till 
självbestämmande teorin. Utvecklingen kommer framför allt ske genom att bredda 
urvalsgruppen samt bredda syftet. Det är av intresse att studera coacher på lägre nivå än 
världseliten för att undersöka om val av strategier skiljer sig med tanke på de olika 
förutsättningar som finns. Coacher under världseliten är en bredare grupp och ytterligare en 
anledning att studera då de är fler till antalet. Författarna vill bredda syftet då Podlog och 
Dionigi (2010) syfte var undersöka strategier coacher använder sig av under idrottarens 
återgång till idrotten (re-entry period). I övriga artikeln framgår det inte att det är återgången 
till idrotten som studeras utan att de utgår från hela rehabiliteringsperioden i resultatet och 
diskussionen. Då detta område tycks vara ett relativt outforskat område gällande skador ur en 
coachs perspektiv är det motiverande att studera detta vidare för att få ökad kunskap om vilka 
strategier en coach använder sig av idag. Denna kunskap kan leda till att framtiden utveckla 
relevant utbildning för att förstärka coachers kunskaper kring arbetet med en skadad idrottare.  
     Därför formuleras följande preciserade syfte: Vilka primära strategier använder sig coacher 
av för att hjälpa en allvarligt skadad idrottare?  
 

Metod 
Deltagare  
     Coacherna (se tabell 1) som deltog i studien var mellan 28 och 50+ år (M=36,4, SD=10,5, 
informanter som angav 50+ räknades som 50 år). Sju coacher var män och två var kvinnor. 
De hade mellan 2,5 och 30 års erfarenhet av att arbeta som coach (M=12,4, SD=10,4). 
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Deltagarna var aktiva i sydvästra Sverige, Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län. 
De representerade både lagidrott och individuella idrotter. Nivån skiljde sig mellan SM 
(Svenska mästerskapen) nivå och division 4. Två tränare hade utbildning i form av 
tränarutbildning och idrottspsykologi kurser på Högskolan i Halmstad. Alla tränare hade 
erfarenhet av allvarligt skadade idrottare, mellan 1-10+, vilket innebär borta från ordinarie 
träning samt tävling minst två månader (Podlog & Dionigi, 2010). På grund av tidsbrist och 
svårigheter med att hitta deltagare gjordes två telefonintervjuer som spelades in. 
 
Tabell 1  
Deltagaröversikt 

Informanter Ålder Idrott Kön 
Hur många 
skadade 

År som 
coach 

Varit skadad 
själv 

1 32 Crossfit Man 10+ 2,5 Ja  
2 37  Fotboll Man Flera 10 Ja   
3 31  Simning Man 1 8 Nej 
4 51 Friidrott Man Några st. 15 Ja 
5 50+ Friidrott Kvinna 1 30 Ja, delvis 
6 50+ Friidrott Man 10+ 29 Ja, delvis 
7 28 Taekwondo Man Några st. 6 Ja 
8 42 Orientering Man ca 5 st. 8 Ja   
9 29 Innebandy Kvinna 6-7 st. 3 Ja med operation 

 
Mätinstrument 
    Intervjuguiden var kopierad och i enlighet med Podlog och Dionigis (2010) studie. Den 
översattes till svenska av författarna och granskades och diskuterades med handledaren. 
Intervjuerna fokuserade på tre huvudpunkter: (1) de största utmaningarna för en idrottare 
under perioden då de ska komma tillbaka efter en skada: (2) strategierna för att möta dessa 
utmaningar och (3) coachers förståelse och åsikter kring flera vanliga strategier. Ett exempel 
på frågor var: Vad betyder målsättning för dig? Känner du att denna strategi skulle hjälpa 
skadade idrottares comeback? Hur? Varför/ Varför inte? Strategier som togs upp under 
intervjun var visualisering, avslappnings övningar, self-talk, förebilder och socialt stöd som 
används i den psykologiska delen under rehabiliteringen från en skada (Se bilaga 1 för hela 
intervjuguiden). Författarna kompletterade med bakgrundsfrågor. Ett semi strukturerat format 
användes.  

  
Procedur  
    Ett tillgänglighetsurval gjordes. Inklusionskriterierna var att träna idrottare över 16 år och 
ha erfarenhet av att arbeta med minst en allvarligt skadad idrottare. Exklusionskriterier var att 
informanterna inte fick träna aktiva som tävlade på världsmästerskaps- och olympisk nivå 
eller motsvarande. Dessutom fick coacherna inte vara aktiva inom samma idrottsförening då 
de kan ha liknande förutsättningar och kan då rapportera liknande strategier. Föreliggande 
studie vill inte studera strategier i en viss förening utan ha en större spridning på deltagarna. 
Ett flertal idrottsorganisationer kontaktades via mail och telefon. Författarna kontaktade även 
idrottare som kunde hänvisa till coacher. Sociala medier användes för att nå ut med 
informationen. Av 34 föreningar och coacher som tillfrågades tackade tio nej och 14 svarade 
inte. Av de som tackade nej hade en del coacher ej tid och andra coacher sa aktivt nej till att 
vilja delta då de inte ville prata eller upplevde sig inte ha kunskap kring ämnet. Tio intervjuer 
genomfördes var av en intervju valdes bort i efterhand då två informanter kom från samma 
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förening. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju med en före detta coach. 
Informanterna fick själva välja plats och tid för intervjun. Flertalet intervjuer ägde rum i 
anslutning till träning eller träningslokal. 
     Coacherna informerades om studien innan intervjun. Möjligheter för frågor togs upp innan 
intervjun började. Intervjuerna spelades in för att undvika avbrott i intervjun (Wallén, 1996). 
Därefter transkriberades de och skickades sedan i fulltext tillbaka för godkännande av 
informanten. Intervjuerna varade mellan 17 - 51 minuter. 
 
Etiska övervägande 
     Deltagarna informerades om frivilligheten och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i studien. De informanter som intervjuades vid ett personligt möte fick läsa 
informerat samtycke och godkänna. Vid telefonintervjuer försäkrade författaren att 
informanten förstått syftet och inte hade några ytterligare frågor kring intervjun. Författarna 
valde att ta bort namnen i resultat presentationen för att skydda informanternas integritet. Det 
var endast en av författarna som var med vid varje intervju. Informanterna fick läsa igenom 
transkriberingen så att de var införstådda med innehållet och stämde överens med dennes 
uppfattning av vad som sades vid intervjutillfället. 

Data analys 
     Då författarna valt att utveckla Podlog och Dionigi (2010) studie har föreliggande studie 
utgått från i huvudsak samma dataanalys. Denna har noga lästs igenom och diskuterats 
författarna sinsemellan för att förstå alla steg. Analysen utgick från grundad teori (eng: 
grounded theory) som innebär att författarna inte hade några förutfattade meningar om 
innehållet (Glaser & Strauss, 1967). Dock ville författarna i enlighet med Podlog och Dionigi 
(2010) analys undersöka appliceringen av SDT i en coachs strategier för att hantera skadade 
idrottare. Därför adapterades inte en ren grundad teori. Analysen närmade sig ett induktivt och 
deduktivt analysarbete. 
     Analysen baseras på två steg, det första steget som i sin tur har två faser, ett intratextuellt 
arbete då varje intervju analyseras var för sig, samt ett intertextuellt arbete då intervjuerna 
jämfördes med varandra. Det andra steget var att tolka dessa fynd från första steget genom 
SDT. Nedan förtydligas dessa två steg.  
     Det första steget i analysen innebar ett intratextuellt och intertextuellt arbete för att 
fastställa coachers strategier för att hantera skadade idrottare genom kodning och jämförelse 
av data (Strauss & Corbin, 1998). Först lyssnades alla intervjuer igenom av författarna för att 
få en djupare känsla av innebörden och transkriberingarna lästes noga igenom. Här börjar den 
första fasen i det första steget, det intratextuella arbetet. Författarna gick sedan igenom alla 
intervjuerna var för sig och varje författare markerade meningsenheter och kodord inom varje 
intervju. Varje meningsenhet och kodord diskuterades noga författarna sinsemellan. 
Exempelvis diskuterades vad meningsenheten "jag ser till att den skadade hamnar hos en 
sjukgymnast", innebar i praktiken. Författarna ifrågasatte och utmanade alla påståenden för att 
undvika potentiell bias eller undvika förutfattade meningar kring ämnet. Vidare 
sammanställdes kodorden under överordnade teman för att identifiera strategier varje coach 
använde sig av. Exempelvis om en coach direkt eller indirekt refererade till individualisering 
grupperades de tillsammans under temat individanpassat stöd. Exempelvis uttalande som ”det 
är olika för individ till individ” och ”jag har lärt mig att arbeta individanpassat” 
kategoriserades båda som individanpassat stöd. Därefter påbörjades den andra fasen i det 
första steget, det intertextuellt arbetet då intervjuerna jämfördes med varandra för att kunna 
fastställa vilka strategier som var mest förekommande och för att kategorisera in under 
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överordnade teman. Här sammanställdes alla nio informanters överordnade teman. 
Exempelvis förekom målsättning och socialt stöd bland samtliga informanters svar. Baserat 
på dessa sammanfattande temabeskrivningar identifierade författarna studiens primära 
strategier. I det andra steget undersöktes hur dessa strategier möter idrottarens behov av 
kompetens, samhörighet och autonomi genom SDT. Exempelvis kunde socialt stöd kopplas 
till en av SDTs tre faktorer, nämligen samhörighet, då socialt stöd ökar upplevelsen av 
samhörighet, i detta fall genom att relationen bevarades mellan dels idrottaren och coachen 
men även mellan idrottaren och laget alternativt träningsgruppen. 

                                                Resultat 
Det som… att vara utslängd i skogen och du har ingen aning om vart du 
befinner dig, du vet, du vet plötsligt inte längre vart du har gett dig ifrån och 
vart du är på väg någonstans utan du kom, är helt vilse. Och det är en vidrig 
känsla både för tränare och aktiv. 

     I föregående citat beskriver en coach sin upplevelse av situationen att vara skadad, både 
för den skadade idrottaren och coachen. Coacherna rapporterade flera utmaningar en skadad 
idrottare ställs inför. De vanligaste utmaningarna var frustration, ovisshet, bristande 
motivation, uppgivenhet och brist på tålamod. Flera coacher jobbade med ett flertal strategier 
för att möta dessa utmaningar. Däremot jobbade de inte alltid medvetet och systematiskt med 
dessa strategier. En del coacher rapporterade även att de jobbade förebyggande mot skador 
som en del av träningen. Vidare var de positiva till flertal befintliga strategier som de inte var 
bekanta med innan intervjun. Det framkom att intervjun i sig gav coacherna mer kunskap om 
hur man kunde jobba med en idrottare som de själva inte tänkt på innan. Coacherna menade 
också att de inte är experter inom skador och kan inte göra alla delar, fysiologiskt som 
psykologiskt. 
     I resultatet kunde författarna identifiera sammanlagt 16 strategier varav fem stycken 
nämndes mer frekvent än de andra. Dessa ansågs efter de riktlinjer för hur data analyserades, 
vara de primära strategierna och rangordnades enligt hur många coacher som rapporterat att 
de använde denna strategi. De första strategierna rapporterades av flest coacher och de sista av 
färre antal coacher. De primära strategierna var; (1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) 
förmedling till medicinsk personal, (4) anpassad träning och (5) individanpassat stöd. De 
sekundära strategierna som identifierades var: snabb identifiering av skadan, arbeta 
utbildande kring skador och kropp, self- talk, bromsa idrottarens ivrighet, visualisering, god 
kommunikation, positiv feedback, omgivningsfaktorer, avslappning, bygga självförtroende 
och förebilder. Arbetet kommer hädanefter endast fokusera på de primära strategierna, då de 
sekundära strategierna skulle överstiga arbetets omfattning. I nedan presenterade resultat 
kommer begreppet sjukgymnast (fysioterapeut) att användas för att det inte ska uppstå 
frågetecken utifall olika begreppsnamn använts av författarna och i citaten från coacherna.   

Målsättning 
     Samtliga coacher rapporterade att de arbetade med någon form av målsättning under 
rehabiliteringen och att detta var viktigt för att stärka den skadade idrottarens motivation, hitta 
tillbaka till glädjen och vilja utvecklas. Det var vanligt förekommande att coacherna 
inkluderade medicinsk personal som sjukgymnast i målsättningsarbetet för att få en realistisk 
tidsplan för att undvika att motivationen skulle försämras. Hjälp i målsättningsarbetet av 
medicinsk personal var också viktigt för att tränare och idrottare ofta var för optimistiska och 
orealistiska. Följande citat belyser vikten av detta:  
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..de där jag oftast för dom har samma tänk och hjälper till att sätta en.. en 
realistisk tidsplan då. För det värsta som finns är att sätta en tidsplan som inte 
håller va, då kan det verkligen bli deppigt va utan att sätta då va, för oftast är 
ju tränare och adept… lite för orealistisk och för optimistisk. 

     Coacher använde sig även av tester i målsättningsarbetet som de skadade idrottarna skulle 
klara av för att ta nästa steg. Dessa tester var av fysisk karaktär och kunde innefatta att 
idrottaren skulle uppnå samma styrka i höger ben som i sitt vänstra ben. Testerna kunde ses 
som att minska oro att skada sig igen. Följande citat belyser detta: "De kommer nog finnas en 
liten oro ändå. Och den oron kan man nog få bort igenom att man verkligen har testat och 
klarat av de här olika testerna, stegen som krävs." 
     För att hålla motivation uppe, att den skadade idrottaren sköter sin rehabilitering samt att 
finna glädjen till träning arbetade coacherna med delmål. Det var viktigt med just delmål och 
små steg under en rehabiliteringsperiod. Följande två citat beskriver detta:  

Men sen tror jag som sagt även i skadesynpunkt för det är ofta en lång period 
till nästa grej kommer, att jobba med små målsättningar inom det för att det 
ska blir lättare att ta nästa vecka eller nästa pass.  

Men det kanske är så att dom väljer att göra någonting annat. Och då kan jag 
hjälpa dom, ge dom delmål och ge dom några saker som dom ska förbättra. 
Försöka hitta saker som hjälper dom i deras framfart. Få dom att tänka steg för 
steg om man säger så. 

     Det var viktigt att vara öppen för att mål kunde ändras utefter de förutsättningar som 
skedde under rehabiliteringen. Situationen relaterat till skadan kunde ändras och därför borde 
också målen ändras. Om målen inte ändrades så att de var realistiska, hade målen varit 
stressande för idrottaren. Även tidigare tävlings mål var viktiga att se över så man inte 
stressade fram till en tävling. Följande citat beskriver detta "så att ha kanske ett målsamtal där 
man sätter nya mål utifrån den situationen som råder just då." 
     Samtliga coacher arbetade med målsättning och detta var något som var en självklarhet. 
Det som skiljde coacherna åt var om de arbetade systematiskt eller omedvetet med 
målsättningsarbete.  

Socialt stöd 
     Även socialt stöd rapporterades av samtliga coacher. Det var en viktig strategi som 
användes på flera sätt. Socialt stöd kom naturligt och det var viktigt att visa att man brydde 
sig, en coach beskrev det så här: "och där får man ju försöka stötta och var så go som möjligt 
mot den spelaren". Socialt stöd var också viktigt för att upprätthålla det "normala" för den 
skadade idrottaren. En coach beskriver det med följande citat:  

Det är ju viktigt att man få behålla det normala. Och där kanske man kan kalla 
de socialt stöd. När det normala försvinner genom att man fortfarande ha 
kontakt med tränare eller kompisarna och allt det där. Så att inte den biten 
också försvinner. Du har ju redan förlorat din förmåga att (idrotta) 1och då ska 
du inte förlora det andra också som är runtomkring.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1.Idrotten ifråga är borttagen och ersatt med ”idrotta”..
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""""""Coacherna fann det viktigt att den skadade idrottaren fortfarande skulle komma på 
träningar för att få mer socialt stöd. Genom att komma på träningar, matcher eller tävlingar 
upplevde coacher att idrottaren inte tappade lagkänslan utan fortfarande kunde känna 
tillhörighet till laget eller gruppen. Att höra det dagliga "snacket" på träningen var något man 
tar för givet och det var viktigt att fortfarande vara en del av det. Att den skadade idrottaren 
kom till träning öppnade också upp för att lättare ge stöd genom peptalk. Slutligen för att den 
skadade idrottaren inte skulle glömmas bort, var det viktigt att den visade sig på träningen 
eller var delaktig vid matcher. En coach berättar: "Vissa matcher så är dom skadade spelarna 
med oss som ledare på matcherna också så de inte ska tappa det." En annan coach beskriver 
vikten av att vara med på träningarna genom följande citat:  

…försöka få ner de på träning trots att de kanske inte kan delta i de momentet 
som alla andra ska göra för att fortfarande, för att känna tillhörighet och inte 
glömmas bort. Ja sen är det peptalk, peppa dom och berömma dom. 

     Ett annat sätt för coacherna att visa socialt stöd var genom att fortfarande ha kontakt med 
de skadade idrottarna. Det var viktigt att prata med dem och fråga hur det gick med 
rehabiliteringen men också för att fråga hur de mådde för att visa sitt stöd och att de brydde 
sig om idrottaren och vad den gick igenom. Coacherna tyckte det var smidigt idag då det är 
lätt att sms:a, ringa eller använda sociala medier. Följande två citat belyser detta:  

Man ska ju prata med dom [skadade idrottarna] kontinuerligt och fråga hur 
dom känner och om hur det funkar och. Sen liksom följa upp hela tiden hur 
man tycker det går. Vare sig kopplat till hur de går i rehab träningen om man 
känner att de inte händer någonting. Och kanske, eller om de får ett bakslag då 
är de ju, då är de ju ännu mer frustrerande, så får man ju absolut prata med 
dom och se vad de tänker på liksom och såna här grejer.  

Det är ju så vi jobbar med våra långtidsskadade nu med att de är någon varje 
vecka som man hör av sig via sms eller ringer och kollar hur det går för att 
pusha liksom. Det gör väldigt mycket bara man får höra någonting.  

    En coach berättade att denne i så stor utsträckning som möjligt försökte vara med när 
dennes skadade aktiva träffade medicinsk personal. Det gjordes dels för att stötta den aktiva 
men också för att bättre kunna hjälpa till vid rehabiliteringen genom att skaffa sig en tydlig 
bild av situationen så att coachen inte fick andrahandsinformation. Coachen citeras: "jo, 
absolut, de e, jag försöker, så mycket jag kan vara med när de ska träffa sjukgymnaster och 
läkare, dels för att vara ett stöd och dels för att skapa mig en klarare bild av det hela" 
    Som nämnt var socialt stöd en viktig strategi som samtliga coacher jobbade med. Dock 
uppmärksammades också att alla idrottare inte behövde lika mycket stöd från coachen 
beroende på hur det sociala stödet såg ut utanför idrotten.  

Jag kan säga att de som har väldigt bra social struktur omkring sig har rätt så lite 
behov av mig för dom har ju andra som kan ta tag i det där och kan det bättre för 
dom känner dom bättre. Jag är ju bara tränare, jag ser ju adepterna oftast kanske 
2 timmar om dagen i snitt så här va medans om man då har föräldrar och syskon 
och så vidare. Men dom som har en dålig social struktur där kan det, av klart 
större värde och där har man väl känt att man har ett par gånger liksom nästan 
blivit under några veckors tid, nästan som en extra förälder. 
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Förmedling till medicinsk personal 
     Coacherna poängterade att de inte bar på all kunskap kring skador fungerade därför som en 
förmedlare när en skada uppkommer. Att få de aktiva till kunnig medicinsk personal fort för 
att få en diagnos och för att identifiera skadan var ett måste för att sedan kunna arbeta utifrån 
det. Att prioritera denna strategi först och lyssna på medicinsk personal var viktigt för att veta 
hur man skulle hantera skadan. Detta gjorde att coachen och idrottaren slapp leva i ovisshet 
och minskade oron för att träna fel. Genom att förmedla kontakten till medicinsk personal 
menade coachen att den visade att den brydde sig om idrottarens välmående.   

Först och främst tar jag alltid kontakt med läkare och sjukgymnast så fort som 
möjligt och gärna har jag någon bra naprapat eller massör som jag så ringer jag 
nästan på studs direkt och det gäller även läkare sjukgymnast om jag har den 
ingången och ber att få en sån snabb tid som möjligt.  

     Att arbeta som ett team (den skadade idrottaren, coachen och medicinsk personal) 
uppfattades var viktigt om coachen skulle se till idrottarens bästa. Detta kunde också vara i 
samråd med föräldrar. När man arbetade flera stycken runt en idrottare försökte man göra det 
bästa för idrottarens välmående under rehabiliteringen. Viktiga frågor kunde diskuteras flera 
parter emellan så att inte idrottaren lämnades helt ensam med problemen. En coach berättade: 
"För den tävlandes skull så är nog de det bästa tror jag. Att man är ett team, och jag tror 
problem uppstår när man inte har den dialogen." En annan coach beskrev team arbetet med 
följande citat:  

Så därför brukar jag ofta säga second opinion, det har du ju rätt till att gå du 
till en första, va inte alltid nöjd med det utan ta nästa också, så du får liksom 
en liten helhet och sen utifrån vad du själv vill och diskussion, samråd med 
tränare, mamma och pappa och allting sånt där hur, hur fortsätter vi?  

     Genom att förmedla kontakt till medicinsk personal men även att som coach själv 
kommunicera med medicinsk personal var en viktig del så att idrottaren var medveten om att 
coachen var underrättad vilket leder till informativt stöd även från coachen. Det gjordes för att 
se till idrottarens bästa så att inte idrottaren behövde tolka all information själv men även för 
att idrottaren var medveten om att coachen brydde sig.  

...duktig sjukgymnast så att jag försöker alltid skapa kopplingen till honom för 
då vet jag att då har jag koll på vad som händer och utvecklingen går, med 
skadan och rehab. Och att spelaren är medveten om hur läget är att jag har koll 
på det. Det tycker jag är en viktig strategi.  

      Sjukgymnast och läkare har en betydande roll, framför allt med att sätta diagnosen och att 
genomföra behandlingen men även hjälpa till med målsättningsarbete. Flera coacher 
rapporterade att de inte kan allt och skickar sina skadade idrottare till kunnig personal när det 
är något som de själva upplever ligger utanför dennes kompetens. Utifrån den information de 
får från medicinsk personal kunde coacherna arbeta vidare. En coach berättar: "det gäller att 
få dom till läkare så att dom vet vad det är för fel så de kan börja rehaba och när dom vet vad 
det är för fel på dom då kan vi hjälpa dom här." 
     Sammanfattningsvis var att förmedla en kontakt vidare till medicinsk personal en av de 
första strategier som vidtogs. Ingen coach ansåg att de hade full kompetens att sätta en 100% 
diagnos och därför behövdes en kontakt med medicinsk personal i ett tidigt stadie av skadan. 
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Coacher var måna om att hålla sig informerade om utfallet i fortsatt arbete med rehabilitering 
och målsättning. 

Anpassad träning 
    Att anpassa träningen så den fungerar för den skadade idrottaren var en viktig strategi på 
många olika sätt. Genom att idrottaren delvis kunde vara med i den ordinarie träningen så 
kunde den fortfarande känna sig som en idrottare och inte som skadad och på så sätt bygga 
upp sitt självförtroende. Anpassad träning kunde vara att arbeta runt skadan, ta bort vissa 
övningar och hjälpa till med rehabiliteringsträningen. En del i strategin var att integrera 
rehabiliteringsträning med vanlig träning, en coach berättar: "Så alternativ träningen 
egentligen samtidigt som man integrerar deras rehab träning i träningsprogrammet." 
     När idrottarna inte kunde träna fullt ut upplevdes det att självförtroende sänktes och tristess 
över att träna rehabiliteringsträning. Att anpassa träningen hjälpte till att bygga upp 
självförtroendet. Genom att ge idrottarna övningar som de klarade av så att de kände att de 
klarade av att träna och se framgång stärkte självförtroendet. Anpassad träning gjorde att de 
minskade känslan av att de inte kunde göra någonting alls. En coach beskrev det så här:  

Å det handlar ju om att bygga upp sitt självförtroende igen. Att man inte göra 
illa sig… på en asså igen utan att man, att man känner att man fixar det. Och 
då får man vara smart som coach och hitta övningar som gör att ahmen om du 
fixar det här så är det här mer än de liksom. Eller vad de nu kan vara för 
någonting. Att man kan koppla det som händer i gymmet till prestationen eller 
så.  

     I vissa fall kunde det gå så långt att man fick anpassa träningen såpass mycket att 
man var tvungen byta inriktning inom idrotten för att arbeta strategiskt utifrån sin 
skada. Eftersom skadan gjorde idrottaren begränsad insåg coachen att denne inte 
kunde fortsätta på samma spår. Detta gjorde att idrottaren fortfarande kunde delta 
inom sin idrott fast på ett annat sätt trots sin skada. Coachen berättar: "Vi bytte gren 
helt enkelt för jag insåg det att hon skulle inte klara de påfrestningarna som krävdes 
för att bli bra i den grenen som hon från början ville satsa på. " 
     Överlag var ändrad träning en naturlig och medveten strategi som coacherna 
använde sig, att se över situationen och arbeta efter den nya situationen som uppstått 
efter en skada.  

Individanpassat stöd 
     Att arbeta med individanpassat stöd var något man måste ha i åtanke rapporterade 
coacherna. De menade att alla individer inte är lika och att det inte fanns endast ett sätt, eller 
ett rätt stöd att jobba på som passar alla skadade idrottare. En annan aspekt var vilken typ av 
skada idrottaren drabbats av, olika typer av skador ledde till olika typer av upplevt behövd 
stöd. Coachen arbetade annorlunda beroende på vilken skada det var. En coach beskriver: 
"Det finns ingen, jag skulle inte säga att de finns någon specifik plan som vi har för, generellt 
för alla liksom de är mer från person till person och tillfälle till tillfälle." 
     Coacherna menade att det är viktigt att arbeta individanpassat och respektera de olika 
individerna, detta gällde framför allt det sociala stödet då alla idrottare inte var i behov av 
samma stöd. Coacherna rapporterade att de inte kan tränga sig på alla idrottare och att alla 
kanske inte ville ha stöd eller bli pushade. En coach förklarar såhär: "Sen är det alltid svårt 
vissa spelare vill ha de och vissa vill inte ha inte, de får man ju respektera olika personligheter 
också." 
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     Att arbeta individualiserat med skadade idrottare är något som inte alltid kom naturligt. 
Med mer erfarenhet lärde man sig att arbeta med denna strategi. En coach berättar: "och sen 
att jag kanske med åren lärt mig att anpassa mig lite efter vem jag jobbar med" 
     Sammanfattningsvis är det viktigt att inte koppla ihop individanpassat stöd med anpassad 
träning då idrottare kan få samma anpassade träning om de har samma skada men 
individanpassat stöd kan skilja sig för att möta idrottarens behov. Vidare så bör 
individanpassat stöd inte heller förväxlas med socialt stöd då det ingår fler källor i socialt stöd 
så som lag- och träningskompisar. Inom individanpassat stöd kommer det endast ifrån 
coachen och i varierade former beroende på individ och skada. 
 

Diskussion 
     Syftet med studien var att undersöka vilka primära strategier coacher använder sig av för 
att hjälpa en allvarligt skadad idrottare. Studien identifierade fem primära strategier som 
coacher tillämpar för att hantera sina skadade idrottare. De primära strategierna var: (1) 
målsättning, (2) socialt stöd, (3) förmedlare till medicinsk personal, (4) anpassad träning och 
(5) individanpassat stöd. Utöver dessa primära strategier kunde författarna ytterligare 
identifiera elva sekundära strategier: snabbt identifiering av skadan, arbeta utbildande kring 
skador och kropp, self- talk, bromsa idrottarens ivrighet, visualisering, god kommunikation, 
positiv feedback, omgivningsfaktorer, avslappning, bygga självförtroende och förebilder. De 
sekundära strategierna kommer inte beröras i följande diskussion då det skulle överstiga 
arbetets omfattning utan fokus läggs på att analysera de primära strategierna. Författarna 
kunde notera att strategierna påverkar varandra. Det var inte enbart en strategi som användes, 
utan påverkade eller påverkades av en annan strategi. Exempelvis när coacherna arbetade med 
individanpassat stöd påverkade det vilken typ av ändrad träning eller socialt stöd som 
behövdes. Det sociala stödet påverkade hur coachen förmedlade sin skadade idrottare vidare 
som i sin tur påverkade målsättningen. Resultatet påvisar att arbeta med en skadad idrottare är 
komplext och det är många delar som behöver integreras. Analysen visade att dessa strategier 
kunde kopplas till SDTs tre faktorer, kompetens, samhörighet och autonomi vilket diskuteras 
nedan. I figur 3 illustreras kopplingen till SDTs tre faktorer. 
 
Resultat kopplat till självbestämmande teorin 
     Strategier som tillskrivs behov av kompetens. En av de primära strategier som samtliga 
coacher använde sig av var målsättning. Att sätta upp mål som den skadade idrottaren uppnår 
kan ge en känsla av kompetens. Enligt tidigare forskning finns det ett värde i att arbeta med 
målsättning då det även ger en ökad tillgivenhet till träning (eg. Evans & Hardy, 2002). Detta 
kan ses som en nyckel i att uppleva kompetens, då idrottaren behöver sköta sin rehabilitering 
för att nå de mål som är uppsatta. Flera av coacherna använde sig av olika tester i 
målsättningsarbetet så som att klara av styrketester. Detta kan också ge en känsla av 
kompetens då idrottaren på ett mycket tydligt sätt ser att målen uppnås. Idrottaren ser också 
en förändring och utveckling i sin rehabiliteringsperiod vilket kan tolkas som upplevd 
kompetens då idrottaren ser sig själv utvecklas. Tidigare forskning visade att det var viktigt att 
lyssna på medicinsk personal vid viktiga beslut kring skadan (Podlog & Eklund, 2007). 
Föreliggande studie kunde identifiera liknande resultat då coacherna använde sig av 
medicinsk personal i exempelvis viktiga beslut kring målsättningsarbetet. 
     En annan primär strategi som kan hjälpa den skadade idrottaren att uppleva kompetens är 
anpassad träning. När coachen anpassar träningen efter idrottarens förmåga så kan det leda till 
ökad kompetens då idrottaren känner att den klarar av att utföra övningen. Det kan ses i 
jämförelse med att idrottaren endast sitter bredvid under träningen och tittar på vilket kan leda 
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till att minska känsla av kompetens då den inte kan utföra något fysiskt under träningen. 
Genom att anpassa träningen slipper idrottaren känna sig helt avskild från att använda sin 
kropp vilket idrottare gör dagligen i vanliga fall. På detta sätt får idrottaren känna att den är 
kompetent nog att klara av att göra vissa rörelser.  
 
     Strategier som tillskrivs behov av samhörighet. Ytterligare en strategi som samtliga 
coacher använde sig av var socialt stöd. Författarna anser att denna strategi främjar 
samhörighet. Tidigare forskning (Yang, et al., 2010) visade också att coachen är en källa till 
socialt stöd vilket föreliggande studie bekräftar. Coacherna var måna om att höra av sig till 
sina skadade idrottare för att visa aktivt att de brydde sig om deras välmående. Flera coacher 
ansåg också att det var önskvärt att den skadade idrottaren skulle vara närvarande på 
träningen trots att denne inte kunde delta. Genom att vara närvarande kunde idrottaren 
bibehålla den sociala kontakten med lagkompisar. Frederick- Recascino (2002) menar att 
samhörighet är extra viktigt vid aktiviteter som är mindre roliga. Detta kan tolkas som att vid 
just rehabiliteringsträning är det viktigt att tillfredsställa behovet av samhörighet då det anses 
vara en mindre rolig aktivitet. Föreliggande studies fynd gällande att det var önskvärt att den 
skadade idrottaren skulle närvara vid träningar går i linje med tidigare forskning (Podlog & 
Dionigi, 2010; Podlog & Eklund, 2007). Dock har tidigare forskning även kunnat identifiera 
att det är mentalt jobbigt för en del idrottare och kan upplevas som press att delta på 
träningarna (Tracey, 2003). Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt som 
coach att upprätthålla en balans mellan att fortfarande uppleva det sociala stödet vid träningen 
men också ta idrottarens välmående i beaktning så att det inte blir en belastning för denne. En 
coach främjar socialt stöd ur flera perspektiv, dels genom att höra av sig till den skadade 
idrottaren och dels genom att vilja att den skadade idrottaren kommer till träningarna vilket 
främjar att behålla den sociala kontakten med de andra i gruppen.  
     En annan strategi som också kan tillskriva behovet av samhörighet är förmedling till 
medicinsk personal. Att ha en förmedlande roll kan ses som en form av socialt stöd. Den 
skadade idrottaren upplever stöd genom att coachen vill att den skadade idrottaren ska bli 
skadefri med hjälp av kompetent medicinsk personal. Det rapporterades också att coachen 
ville vara med när idrottaren träffade läkaren eller hade kontakt med den medicinska 
personalen för att visa att de brydde sig. Detta stärker samhörighetskänslan vid en skada 
mellan coach och idrottare. Socialt stöd kan även komma från medicinsk personal vilket 
tidigare forskning har påvisat där man sett att läkare blir en viktig del i det sociala nätverket 
vid en skada (Yang et al., 2010). 
    Ur samhörighets perspektiv i SDT skulle detta kunna göra att den skadade idrottaren 
upplever att denne fortfarande är en del av gruppen eller laget trots skada vilket främjar en 
inre motivation.  
 
     Strategier som tillskrivs behov av autonomi. Föreliggande studie identifierade att arbeta 
med individanpassat stöd var en primär strategi. Detta går i linje med tidigare studier där man 
identifierat att det är viktigt att tillgodose idrottarens individuella behov (Podlog & Eklund, 
2007). Denna strategi kan främja idrottarens upplevelse av autonomi. Exempelvis när en 
coach ser till idrottarens specifika behov och respekterar idrottarens personlighet blir det 
lättare för individen att känna att den är en del av rehabiliteringsprocessen. Om coachen inte 
hade respekterat idrottarens personliga behov hade detta sänkt upplevelsen av autonomi för 
idrottaren. 
     Ytterligare en identifierad primär strategi som också kan kopplas till den autonomiska 
aspekten i SDT är förmedling av medicinsk personal. Förvisso kan detta ses som att det 
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hämmar upplevelsen av autonomi då idrottaren mer eller mindre skickas till medicinsk 
personal av tränaren. Däremot kan det också tolkas att idrottaren själv väljer att gå till den 
medicinska personal som coachen rekommenderar till, vilket stärker autonomin. Genom 
kontakt med medicinsk personal är det lättare för den skadade idrottaren att känna sig delaktig 
i processen, då idrottaren gör själv ett aktivt val. 
     Strategin målsättning kan också stärka upplevelsen av autonomi om den skadade idrottaren 
och coachen arbetar med det på rätt sätt. Enligt Smith (ref i Weinberg & Gould, 2011) ska ett 
mål bland annat vara självbestämmande. Vid en rehabilitering kan detta vara svårt att adaptera 
helt då det finns fysiska aspekter som måste tas i beaktning. Om den skadade idrottaren aktivt 
är med i målsättningsarbetet kan detta främja upplevelsen av autonomi. 
     Det är en utmaning att stärka autonomi vid en rehabilitering. Vid en skada måste man ta i 
beaktning att det är många fysiska faktorer som gör att det är svårt att vara delaktig i en 
rehabiliteringsbestämmelse. Som idrottare måste du ha tillit till medicinsk personal i beslut 
kring skadan. Däremot är det alltid idrottaren själv som ansvarar för sin rehabilitering och där 
är det mycket viktigt att jobba med att stärka idrottarens behov av autonomi så att den känner 
motivation till rehabilitering. Om idrottaren känner stark autonomi så leder de sannolikt till 
högre motivation till rehabiliteringen vid en skada (Chan, Hagger, & Spray, 2011). Idrottarens 
autonomi borde bli förstärkt för att inte tappa motivationen till att komma tillbaka till sin 
idrott. Detta skulle kunna ske genom att idrottaren själv får välja mellan tre olika 
rehabiliteringsprogram varje träningspass.  
     Det finns svårigheter med att uttala sig om en skadad idrottare skulle uppleva en inre 
motivation om dennes coach använde sig av de primära strategier som föreliggande studie 
kunnat identifiera. En upplevelse är något högst individuellt. Författarna kunde identifiera 
strategier till alla tre faktorer (autonomi, kompetens, samhörighet) som kan tillskrivas för att 
uppnå en inre motivation. Detta förutsätter dock att coacher kombinera de fem primära 
strategierna så att samtliga faktorer tillskrivs. Det kan även spekuleras i om det finns andra 
strategier som kan tillskriva de tre faktorerna bättre än de fem primära strategier som 
föreliggande studie kunnat identifiera, som är mer effektiva i upplevelsen av en rehabilitering. 
I figur 3 så förtydligas alla fem primära strategier från föreliggande studie, som tillskriver 
kompetens, samhörighet och autonomi för att lättare uppleva inre motivation. 
     Fem primära strategier identifierades i föreliggande studie varav två, målsättning och 
socialt stöd gick i linje med Podlog och Dionigis (2010) resultat. Författarna tror att båda 
studierna har kunnat finna socialt stöd för att coacherna är måna om sina idrottare, de vill att 
de ska vara skadefria och coacherna vill vara stöttande vid en skada. Målsättning är en strategi 
som är relativt enkel att använda sig av. Det är också en strategi som upplevdes finnas med i 
den ordinarie träningen även om det inte alla gånger sker medvetet samt oberoende av 
tävlingsnivå. Podlog och Eklund (2007) identifierade också målsättning som strategi likt 
föreliggande studie. Även inom andra områden så som rehabilitering från utbrändhet kunde 
Ström (2008) identifiera målsättningsarbete och socialt stöd vara viktiga faktorer för en 
lyckad rehabilitering. Föreliggande studie fann förmedlare som strategi medan Podlog och 
Dionigi (2010) fann koordinator. Strategierna liknar varandra då det gäller att ta hjälp utifrån. 
Författarna tror att föreliggande studie identifierade förmedlare och inte koordinator för att 
coacher som deltog arbetade inte alla heltid som tränare eller hade inget centrum där det finns 
medicinsk personal som i Podlog och Dionigis (2010) studie. Författarna till föreliggande 
studie tolkar att fungera som koordinator tar mer tid och det kräver mer resurser jämfört med 
att arbeta med att förmedla kontakt till medicinsk personal. 
     Föreliggande studie fann anpassad träning samt individanpassat stöd som två primära 
strategier vilket skiljer sig från Podlog och Dionigis (2010). Det framgår inte tydligt i tidigare 
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studie men författarna i föreliggande studie kan anta att dessa strategier blir en naturlig del av 
att de har ett team runt omkring coacherna och de skadade idrottarna. Coacherna i 
föreliggande studie har inte samma förutsättningar därav jobbar coachen mer med att anpassa 
träningen för idrottaren. Även om Podlog och Dionigi (2010) inte rapporterade 
individanpassat stöd som en primär strategi framkommer de utav resultatet att coacherna 
jobbade med individanpassning då det rapporterades att coacherna ansåg att är en process som 
tar tid att utveckla. Detta resultat kunde även föreliggande studie finna då en informant 
uppgav att denne lärt sig jobba individanpassat med hjälp av erfarenhet. Det går även i linje 
med andra tidigare studier där coacher rapporterat att tillgodose idrottarens individuella behov 
samt använda sig av individuella träningstillfällen (Podlog & Eklund, 2007). 
        Författarna till föreliggande studie har endast identifierat målsättning och socialt stöd 
som primära strategier i jämförelse med tidigare forskning där man även kunnat påvisa att 
psykologiska strategier som bygger på visualisering och avslappning kan underlätta 
rehabiliteringen (eg. Cupal, 1998; Podlog, et al., 2011). Även forskning kring andra områden 
har kunnat finna att avslappning underlättar rehabiliteringen. Stefanoska (2004) visade att 
användning av både mental och fysisk avslappning användes i rehabiliteringen vid utbrändhet. 
Avslappning och andra strategier som visualisering kunde föreliggande studie ej visa att 
coacher använde sig av i större utsträckning. Författarna tror att detta skulle kunna bero på att 
kunskapen kring dessa strategier är mindre lätt tillgänglig för coacher och att de saknar 
resurser att finna denna information.  
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. De primära strategierna kopplade till självbestämmande teorin.  
 
Metoddiskussion  
     Författarna gjorde en pilotintervju vilket styrker trovärdigheten av instrumentet då det gav 
författarna en bild av hur frågorna tolkades och om det var en fråga som behövde förtydligas 
som eventuella översättningsfel från Podlog och Dionigis (2010) intervjuguide. Då samma 
intervjuguide har använts tidigare och att informanterna fick möjlighet att godkänna 
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transkriberingen stärker det trovärdigheten av resultatet i föreliggande studie. För att stärka 
kvalitén kring intervjuerna så har författarna försökt skapa en öppen intervju för att skapa 
förtroende. Intervjuerna är i största möjliga mån anpassade efter informanterna för att skapa 
en trygghetskänsla (Hassmén & Hassmén, 2008). Det skulle kunna ses som en svaghet att 
föreliggande studie inte har spridning mellan könen i urvalet då endas två kvinnor deltog och 
detta kan ha påverkat resultatet. Vidare har föreliggande studie endast två coacher från 
lagidrotter och sju coacher från individuella idrotter, vilket resulterar i en mindre spridning. 
Däremot deltog fler coacher än i Podlog och Dionigis (2010) studie vilket stärker resultaten. 
Ytterligare en styrka är att coacherna i föreliggande studier har i genomsnitt ca 12 ½ års lång 
erfarenhet av coaching. 
     En svaghet kring analysen är att ingen triangulering var resursmässigt möjlig, vilket 
Podlog och Dionigi (2010) tillämpade. Trots att författarna diskuterat analysen kan man inte 
bortse från att det öppnar upp för att författarna kan ha lagt ner egna värderingar i resultatet 
eller letat efter olika resultat för att stärka egna värderingar vilket kan sänka validiteten. I 
föreliggande studie gjordes på grund av tidsbrist en intervju då analysarbetet redan påbörjats, 
vilket inte borde ha skett. Dock hade författarna ännu inte påbörjat det intertextuella 
analysarbetet. 
     Tidigare forskning (Veerger & Hogg, 1999) har visat att coachers egen skadehistorik har 
en påverkan kring deras åsikter om risker och svårigheter kring skador. I föreliggande studie 
har alla informanter utom en haft en egen skadehistorik. Detta kan ha påverkat coachernas 
svar och att svaren kunde varit annorlunda om fler coacher som inte själva varit skadade 
deltagit. Dock hade föreliggande studie inte för avsikt att studera skillnader i detta område. 
Alla coacher tränade inte en skadad idrottare vid intervjutillfället, därav kan minnet spela roll 
kring rapporteringen vilka strategier man använder. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är 
att coacherna inte hade samma erfarenhet av allvarligt skadade idrottare vilket kan ha 
påverkat svaren. 
     Ytterligare en svaghet kring den aktuella studien är att författarna upplevde en 
snedfördelning av urvalet. Författarna hade svårigheter att få informanter till studien. Ett 
flertal tillfrågade sa nej till att delta i studien på grund av tidsbrist, att de inte ville prata om 
ämnet eller uppfattade sig inte har kunskap kring ämnet. Coacher som ställde upp i studien 
upplevdes genuint intresserade av ämnet, brydde sig mycket om sina idrottare och 
reflekterade själva kring hur man bäst arbetar med skadade idrottare. Dock har tidigare 
forskning visat stödet från coachen upplevs minimalt av en del idrottare (Ruddock-Hudson et 
al., 2014). Därav kan urvalet i föreliggande studie vara snedfördelat och bara de mest 
intresserade coacher deltog. Det kan ses som en svaghet och därför måste resultatet läsas med 
detta i åtanke, att studien inte fångat upp alla sidor kring hur det ser ut i Sverige idag. 
Intressant är att de tillfrågade inte vill prata om ämnet och då lämnas flera frågor öppna om 
hur dessa coacher arbetar med sina skadade idrottare. Det är också av intresse att 
uppmärksamma de coacher som tackat nej på grund av brist på kunskap, det innebär att det 
kan finnas kunskapsluckor kring ämnet i Sverige idag. Ytterligare en aspekt att ta med i 
beaktning är att om information och kunskap om visualisering, self-talk och andra 
psykologiska strategier var mer lätt tillgänglig kanske resultatet varit annorlunda. Exempelvis 
kanske visualisering rapporterats som en primär strategi. 
     Vid kvalitativa intervjuer kan det alltid diskuteras kring vad informanterna rapporterar och 
vad de faktiskt gör i verkligheten. Informanterna kan ha censurerat informationen både 
omedvetet och medvetet (Kruuse, 1998). Författarna tror inte att denna svaghet föreligger i så 
stor utsträckning. Dels på grund av att de informanter som ställde upp var öppna och positivt 
ställa till att diskutera ämnet, samt att de upplevdes som trovärdiga under intervjuerna. 



18"

"

Etik  
     Författarna valde att inte använda sig av pseudonymer för deltagarna till skillnad från 
Podlog & Dionigi (2010) då författarna ansåg att det skulle vara möjligt att lista ut vem 
citaten kom ifrån i speciella fall. Därför togs namnen bort helt. Vidare tog författarna ställning 
kring ett specifikt citat där en idrott nämndes vid namn. Författarna valde att stryka namnet på 
idrotten och skriva endast ordet idrotta så inte det gick att härleda till informanten i fråga. Det 
var endast en författare närvarande vid intervjun så att coachen inte skulle känna att den satt i 
en utsatt position. Informanterna fick en chans att läsa igenom materialet som skulle användas 
och känna sig tillfreds med detta. Författarna var öppna för förändringar och önskemål kring 
materialet så att informanterna var nöjda och ville godkänna. 
 
Implikationer 
     Genom att identifiera coachers strategier för att hjälpa en skadad idrottare ger det en ökad 
kunskap om hur svenska coacher idag arbetar med skadade idrottare. Denna kunskap kan 
svara på vad coacher tycker är viktiga strategier och samtidigt se var det finns luckor i 
kunskapen kring hur man jobbar effektivt vid en rehabilitering. Identifiering av 
kunskapsluckor kring exempelvis visualisering och avslappningsträning vid 
skaderehabilitering kan bidra till att utveckla utbildningsprogram där man utifrån denna 
kunskap vet var fokus ska läggas på. Kunskapen kan också underlätta rehabiliteringen och 
öka välmående för en skadad idrottare. Studiens resultat visar att coacher anser att de inte kan 
ha expertkunskap i allt vilket går i linje med tidigare studie (Podlog & Eklund, 2007; Podlog 
& Dionigi, 2010). Även när det gäller ledarskap inom näringslivet påvisas vikten av att 
ledaren är medveten om sina brister och inte rädd för att låta någon annan ansvara för 
områden som ledaren ej upplever ha tillräckligt god kompetens (Gravells, 2012). Det är av 
intresse att uppmärksamma hur viktig en idrottspsykologisk rådgivares arbete kan vara vid 
skaderehabilitering. En coach ska inte kunna allting själv därav är det viktigt att man jobbar 
med flera olika professioner. Om den idrottspsykologiska rådgivarens arbete uppmärksammas 
mer kan detta också underlätta coachens belastning vid en idrottsskada.  
 
Framtida forskning 
     Till framtida forskning föreslås att fortsätta studera detta ämne för att stärka de fynden som 
gjorts i föreliggande studie och tidigare forskning (Podlog & Dionigi, 2010; Podlog & 
Eklund, 2007). Detta gäller både kring urvalet från världseliten och urvalet som föreliggande 
studie använt detta för att stärka de fynd som har gjorts. Vidare ges även förslag kring att 
försöka fånga in fler coacher för att undersöka strategier från flera olika perspektiv för att öka 
generaliserbarheten och kunna uttala sig om hur det ser ut i Sverige idag. Föreliggande studie 
kan inte uttala sig om generaliserbarhet i stor utsträckning då kvalitativ metod används och 
därför går det inte att uttala sig om att coacher i Sverige har en begränsad kunskap om vilka 
kognitiva strategier som kan hjälpa till vid rehabiliteringen. Resultatet i föreliggande studie 
skulle kunna tolkas som en fingervisning till att det finns mindre kunskap kring olika 
psykologiska strategier. Därför anser författarna att det krävs ett kvantitativt angreppssätt för 
att fånga in fler coacher med olika strategier för att hantera skadade idrottare. Detta för att 
kunna öka generaliserbarheten kring detta ämne. Genom att studera coacher med ett större 
urval från olika tävlingsnivåer, skadehistorik, personligheter skulle man kunna uttala sig 
bättre kring skillnader hur coacher arbetar med skadade idrottare och identifiera utifall det 
finns kunskapsluckor. 
     Vidare anser författarna att framtida forskningsområden bör fokusera på om coacher finner 
det önskvärt att vilja ha mer kunskap kring hur man arbetar med psykosociala strategier vid en 
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rehabilitering. Om inte coacherna själva vill arbeta med att hjälpa sina idrottare tror forskarna 
i föreliggande studie att coacher inte heller kommer ta till sig kunskap. Det borde även 
studeras hur en idrottare upplever de strategier en coach använder samt om det är önskvärt 
med mer eller mindre stöd från coachen. Likt coachernas vilja att arbeta med skadade 
idrottare måste en idrottare vilja ta emot hjälp och stöd för att det ska underlätta 
rehabiliteringen för idrottaren. 
     Ytterligare en aspekt kring socialt stöd är att öppna upp frågan om alla coacher visar 
socialt stöd till skadade idrottare eller om det är personlighetsdrag som avgör hur man jobbar 
med en skadad idrottare.  
 
Konklusion 
     Avslutningsvis, att en skada är en jobbig upplevelse för en idrottare är något som kan 
konstateras. Föreliggande och tidigare studier påvisar att coacher oftast arbetar konstruktivt 
för att underlätta rehabiliteringen och värnar om idrottarens välmående. I föreliggande studie 
kunde identifiera fem primära strategier; (1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) förmedlare till 
medicinsk personal, (4) anpassad träning och (5) individanpassat stöd. Samtliga strategier 
kunde tillskrivas alla tre komponenter till självbestämmande teorins tre aspekter. Däremot 
finns det kunskapsluckor som behövs fyllas på. Genom ett kontaktnät och ökad kunskap om 
vad och hur man kan arbeta med en skadad idrottare skulle det vara möjligt att underlätta 
rehabiliteringsperioden både för idrottaren men också för coachen. Följande citat från en 
coach som deltog i föreliggande studie får avsluta med en tankeställare för framtiden: 

...gäller ju att veta vad ens egna begränsningar går och, och inte tror att man är 
någonting mer än en tränare//...//Man ska ju inte kunna alla delar själv utan 
inte vara rädd för att ta hjälp av andra för att hjälpa den aktiva så mycket som 
möjligt. Jag tror i Sverige så har man kanske inte resurserna alltid till att hjälpa 
någon optimalt eller erbjuda personen all typ av hjälp. Men genom kontakter 
och så vidare så, ett stort kontaktnät och så här så kan man ändå erbjuda rätt 
mycket av optimal hjälp som är utan att kosta hur mycket som helst. 
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Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 
Ålder: 
Kön: 
Idrott: 
Hur länge du varit coach? 
Har du själv erfarenheter av allvarliga skador? 
Vilken nivå är dina aktiva på? 
Hur många allvarligt skadade idrottare har du arbetat med? 
Vilka typer av skador har förekommit? 

 

1. Vilka är de största utmaningarna en idrottare ställs inför när de går från 
skaderehabiliteringen till att de ska börja träna och tävla? 

2. Vilken typ av strategi använder du för att hjälpa din idrottare i dessa utmaningar? 
3.  Hur hjälper du dina idrottare när de skall börja träna och tävla? 
4. A. Vad betyder målsättning för dig?  

B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte?  

5. A. Vad betyder visualisering för dig?  
B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte?  

6. A. Vad betyder avslappningsträning för dig?  
B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte?  

7. A. Vad betyder self-talk för dig?  
B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte?  

8. A. Vad betyder socialt stöd för dig?  
B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte? 

9. A. Vad betyder förebilder för dig?  
B. Känner du att denna strategi skulle hjälpa skadade idrottares comeback? Hur? 
Varför/ Varför inte?  

10. Något du vill tillägga som du tycker vi har glömt? 
"

"
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