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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Att drabbas av en idrottsskada kan påverka en individ på många sätt och utan rätt 

hjälp och stöd kan det vara tufft att komma tillbaka till utgångsläget. Motivation kan beskrivas 

genom självbestämmandeteorin (SDT) som delar in motivation i tre delar, dessa är inre- och 

yttre motivation. Motivation är viktigt för att genomgå en rehabiliteringsprocess.  

Syfte: Syftet med studien är att granska vilka faktorer som påverkar och är viktiga för att 

upprätthålla en god motivation under rehabiliteringsprocessen. 

Metod: I studien används en kvalitativ metod av semistrukturerade intervjuer som genomfördes 

med sex individer, som alla genomgått en eller flera rehabiliteringsprocesser från idrottsskada.  

Resultat: Utifrån intervjuerna utmärktes fem kategorier som alla representerar en viktig 

motivationsfaktor. Dessa är Att inte kunna göra det man vill, Hjälplöshet och Smärta, Sociala 

stödet, Vikten av kunskap och kompetens samt Målet att komma tillbaka. Det framgår också att 

fyra av de sex deltagarna slutat sin idrott på grund av amotivation. Det visade sig också att 

individerna som var aktiva i lagidrott stannade kvar i sin idrott, medan alla som var aktiva i 

individuella idrotter slutade sin idrott på grund av skadan och motivationen. 

Diskussion: För att genomföra en bra rehabiliteringsprocess och upprätthålla en god motivation 

för att genomgå en rehabiliteringsprocess är det många faktorer som spelar in.   

 

Nyckelord: motivation, rehabiliteringsprocess, skada, socialt stöd 
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Abstract 
 
Background: Having a sport injury can affect an individual in many ways and without the right 

help and support it may be tough to get back to the starting point. Motivation can be described 

by self-determination theory (SDT), which divides motivation into three parts, these are internal 

and external motivation. Motivation is important to undergo a rehabilitation process.  

Purpose: The purpose of the study is to examine what factors affect and are important for 

maintaining a good motivation during the rehabilitation process.  

Method: The study uses a qualitative method of semistructured interviews conducted with six 

individuals, all of whom have undergone one or more rehabilitation processes from sport 

injuries.  

Result: Based on the interviews, five categories were identified, each representing an important 

motivational factor. These are Being unable to do what one wants, Helplessness and Pain, 

Social Support, The Importance of Knowledge and Skills, as well as The Goal of Coming Back. 

It is also appears that four out of six participants stopped their sports due to amotivation. It also 

turned out that the individuals who were active in team sports remained in their sport, while all 

active in individual sports ended their sports because of the injury and lack of motivation. 

Discussion: In order to carry out a good rehabilitation process and maintain a good motivation 

to undergo a rehabilitation process, there are many factors to account to.  

 

 

Keywords: injury, motivation, rehabilitation process, social support 
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1 Inledning 

 
Idrottsskador kan ofta komma när man är minst förberedd och av olika anledningar. Dessa 

olyckor är aldrig särskilt välkomna och man kan bli väldigt påverkad av skadan, inte bara fysiskt 

utan även psykiskt oavsett vilken nivå man tränar på. Exempel på hur individen kan påverkas 

psykiskt av en idrottsskada är framförallt motivationen till träning. Nationalencyklopedin 

definierar ordet motivation som en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som 

sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Motivation kan också enklare definieras som 

en drivkraft som leder till handling (Edler, Sjöström, Gustafsson & Claeson, 2015). 

Motivationen syftar i denna uppsats till hur motiverade individer känner sig inför att genomföra 

den träning som krävs under återhämtningsperioden efter en idrottsskada. Idrottsskador 

uppkommer av ett trauma i form av överbelastning eller akut skada i samband med idrott, och 

skador drabbar vanligtvis ligament, muskler, skelett, senor och brosk (Karlsson, Renström, 

Holmström & Forsberg, 2007). En definition till överträningssymptom kan förklaras som när 

balansen mellan träning och återhämtning rubbas och kroppen på flera vis visar signaler att 

något inte står rätt till (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

 

För vissa människor kan en händelse som leder till skada upplevas som en traumatisk 

upplevelse varav känslor som hopplöshet och amotivation kan uppkomma. Amotivation 

innebär när motivationen försvagas eller inte längre finns (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 

2009). För att upprätthålla en god motivation till fortsatt fysisk aktivitet finns det mycket som 

spelar in, och för att rehabiliteringsarbetet ska komma framåt är det viktigt att få rätt information 

och riktlinjer från det sociala stödet såsom coacher, läkare och sjukgymnast. För bästa resultat 

av rehabilitering efter tillexempel en idrottsskada är den viktigaste faktorn att ha hög tilltro till 

sin egen förmåga (Karlsson, Renström, Holmström & Forsberg, 2007).  

 

Som hälsocoach arbetar man med hälsopromotion, som man kan beskriva som en process som 

gör det möjligt för människor att ta kontrollen över, samt förbättra, sin hälsa (WHO, 1986). 

Därför är det intressant att se över hur man i arbetet som hälsocoach kan använda fysisk aktivitet 

som medel för att förbättra och främja hälsa hos individer som drabbats och påverkats av 

idrottsskada, eftersom idrottsskador kan påverka en individ på många sätt. Genom att inkludera 

individer med erfarenhet av en eller flera rehabiliteringsprocesser i en undersökning av denna 

karaktär, kan förståelse för motivationsfaktorer för fysisk aktivitet efter skada vidgas, för hur 

man som hälsocoach i framtiden kan arbeta för att bland annat bidra till att öka individens tilltro 
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till sin egen förmåga. Därför beskrivs i denna studie motivationsfaktorer för fysisk aktivitet 

gällande rehabiliteringsprocessen av skada. 

 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att granska vilka faktorer som påverkar och är viktiga för att upprätthålla 

en god motivation under rehabiliteringsprocessen. 

  

- Vilka faktorer upplevs påverka motivationen till rehabilitering och fortsatt träning?  

- Vilken påverkan har motivationen till träning direkt efter en idrottsskada? 

- Vad upplevs påverka motivationen beroende på vilken idrottsaktivitet man är aktiv i? 
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2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kommer bryta ner och förklara viktiga begrepp samt beskriva 

motivationen som en faktor som krävs för att ta sig igenom en rehabiliteringsperiod. 

Rehabilitering betyder återställande av förlorad fysisk förmåga (Nationalencyklopedin, 2018-

02-28). Förklaringar på de problematiska konsekvenserna av avsaknaden av motivation till 

fortsatt fysisk aktivitet kommer också beskrivas. Det finns många kartlagda hälsoeffekter av 

fysisk aktivitet där bland annat minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och 

cancer motverkas. Psykisk ohälsa som depression och ångest motverkas också av fysisk 

aktivitet (FYSS, 2016), vilket gör det viktigt att belysa vikten av ett fortsatt fysiskt aktivt liv 

trots skada/ smärta. 

  

 

2.1 Motivation 

Ordet motivation definieras enligt Nationalencyklopedin som en ”sammanfattande psykologisk 

term för de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Motivation kan även 

enklare definieras som en drivkraft som leder till handling (Edler, Sjöström, Gustafsson & 

Claeson, 2015). Det innebär att motivation alltid är riktat mot någonting, alltså ett mål för 

beteende (Hassmén & Hassmén, 2010). Sammanfattningsvis handlar motivation om olika 

faktorer som påverkar en individs vilja till att utföra en viss handling som exempelvis 

rehabilitering.  

 

Den inre motivationen innebär att man gör något man älskar och utan denna glädje till 

aktiviteten eller idrotten skulle man inte orka driva sig själv så hårt som det krävs. Motivationen 

behålls över tid av den inre motivationen för aktiviteten och individens beteende får positiva 

effekter (Hassmén, m.fl., 2009).  

Yttre motivation handlar om yttre former av belöningar som till exempel pengar eller priser, 

som en person externt motiveras av. Yttre motivation är kopplat till aktiviteter som utförs för 

att uppnå ett visst resultat eller mål.  

Amotivation innebär frånvaro av motivation, alltså när motivationen inte längre finns, vilket är 

känslor som kan komma när en individ drabbas av en skada (Hassmén, m.fl., 2009). Tilltro till 

sin egen förmåga, eller self efficacy, anses vara vad man tror att man klarar av och inte vad 

man faktiskt klarar av (Hassmén & Hassmén, 2010). Detta är också en av de mest centrala 

mekanismerna inom mänskligt handlande. En person med hög tilltro till sin egen förmåga 
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motiveras av att överkomma hinder för att nå målet. Finns det däremot inte någon tilltro till att 

klara av en handling kommer personen inte vara tillräckligt motiverad och lättare ge upp när de 

ställs inför hinder (Bandura, 1999). 

 

 

2.2 Coping 

Under en rehabiliteringsperiod kan man känna sig stressad över att inte nå de mål som man satt 

upp. Då kan copingstrategier vara behjälpliga. Coping är ett annat begrepp för ordet 

stresshantering som handlar om att klara av att hantera jobbiga situationer som upplevs 

stressande både tankemässigt och beteendemässigt (Hassmén, m.fl., 2009). Perioder som kan 

uppstå där man känner att man blir uppstressad över att inte uppnå målen som satts, som till 

exempel i en rehabiliteringsprocess, kan det vara bra att se över situationen man är i för att 

kunna minska stress och försöka påverka och hantera den situationen (Winroth & Rydqvist, 

2008).  

 

Två stresshanteringssätt finns för att se över situationen eller situationerna som uppstår. 

Problembaserad coping fokuserar på att hantera eller ändra den yttre situationen, till exempel 

kost- och sömnvanor som förorsakar problem eller att man vill ändra något hos sig själv. 

Emotionsbaserad coping handlar om att återfå eller bevara en känslomässig balans genom att 

tankemässigt omvärdera situationen som upplevs som stressande (Hassmén, m.fl., 2009). 

 

 

2.3 Självkänsla och Självförtroende  

Självkänsla är en individs värdering av det egna jaget och självacceptans. Det anses också att 

självkänsla ses som mer grundligare och svårare att förändra (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Självförtroende är viktigt att det underhålls för att upprätthålla ett bra självförtroende då det är 

något som anses vara en färskvara. Att kunna hantera motgångar och ta lärdom av dem är en 

viktig del i att bygga ett bra självförtroende, men man bör lägga vikt vid att tänka på 

framgångar och skapa positiva känslor (Hassmén, m.fl., 2009). Detta kan hjälpa en att finna 

motivation till att genomgå den träning som krävs i en rehabiliteringsprocess samt öka 

självförtroendet.  
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Mentala föreställningar är ett annat sätt att öka självförtroendet, där man kan föreställa sig att 

man lyckas med sin prestation. För att förbättra självmedvetenheten krävs att idrottaren kan 

utvärdera både sina svaga och starka sidor för att kunna utvecklas (Weinberg & Gould, 2014). 

För att upprätthålla motivationen under icke tävlingsperioder, till exempel under 

rehabiliteringsperiod av skada, är mentala föreställningar ett bra arbetssätt (Hassmén, m.fl., 

2009).  Enligt Weinberg och Gould (2014) kan man förbereda sig för olika händelser genom att 

skapa eller återskapa en upplevelse i sinnet, såsom tidigare positiva händelser genom 

upplevelser och minnesbilder. Det innebär att genom mental träning visualiserar man olika 

händelseförlopp. Mental träning innebär att man arbetar för att öka välbefinnandet och förbättra 

den idrottsliga självkänslan med hjälp av att systematiskt och med konstant träning av mentala 

eller psykologiska kunskaper förbättra prestandan (Weinberg & Gould, 2014).  Mentala 

föreställningar hjälper idrottare att förbereda sig för svåra situationer så att de är beredda att ta 

itu med olika omständigheter som kan hända, till exempel under tävling eller en 

rehabiliteringsprocess, och är en intern upplevelse (Hassmén, m.fl., 2009).    
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3 Tidigare forskning 

En studie av Saebu, Sørensen och Halvari (2013) testade självbestämmande teori (SDT) som är 

en motivationsteori som delar upp motivationen i inre och yttre faktorer. SDT försöker förklara 

varför vi människor presterar och mår bra genom att få tre psykologiska behov tillfredsställda.  

SDT användes som processmodell inom området fysisk aktivitet i en grupp unga vuxna (18-35 

år) med fysiska funktionsnedsättningar som antogs till ett rehabiliteringscenter. Det var en 

process för att testa självbestämmande teorin under tre veckors fysiskt aktiv 

rehabiliteringsvistelse bland unga vuxna med en fysisk funktionsnedsättning. Uppfattat 

självbestämmandestöd stöder positivt behov av tillfredsställelse vid slutet av vistelsen. 

Förändringar i självbestämd motivation för fysisk aktivitet var positivt kopplat till behovet av 

tillfredsställelse. Fysisk aktivitet ökar under vistelsen och är förknippade med förändringar i 

både självbestämd motivation och självverkan. Resultaten vid uppstartsstöd stödde SDT-

processmodellen, vilket indikerar ett stöd för en utveckling mot mer självbestämd motivation 

vid rehabilitering (Saebu, Sørensen, & Halvari, 2013). 

 

Sammanfattningsvis det är viktigt att tillfredsställa grundläggande psykologiska behov för 

autonomi, kompetens och samhörighet för att öka självbesämd motivation. Tillfredsställelse av 

alla tre behoven var således inkluderade i denna studie av personer med funktionsnedsättning, 

eftersom optimal funktion var viktig för deras engagemang i fysiska aktiviteter (Saebu, m.fl., 

2013).  

 
I en annan artikel av Lundström och Johnsson (2001) klargörs närmare vilka psykologiska 

faktorer som bidrar till framgångsrika friskfaktorer under rehabiliteringsprocessen. Den 

dominerade forskningen kring idrottsskada och rehabilitering är att försöka förstå vilka 

psykologiska mekanismer som leder till att idrottare mår dåligt under en rehabilitering 

(Lundström & Johnsson, 2001). Rehabilitering definieras som en copingprocess i artikeln som 

påverkas av en mängd olika faktorer. Det framkommer i artikeln att individens egen tolkning 

över den aktuella situationen är av stor betydelse för framgångsrika resultat av rehabiliteringen 

från idrottsskada. Är tolkningen utmanande och meningsfull leder det till ”god stress” vilket 

kan påverka viljan positivt. Om situationen däremot tolkas som hotfull och väcker känslor av 

ångest aktiveras ”ond stress” vilket kan leda till maladaptiva reaktioner. Tidigare erfarenheter 

av skador och rehabilitering visade samband på att graden av stress och olust reducerades i den 

aktuella situationen (Lundström & Johnsson, 2001).  En annan faktor som kartlagds i artikeln 

https://onlinelibrary-wiley-com.bibproxy.kau.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=S%C3%B8rensen%2C+Marit
https://onlinelibrary-wiley-com.bibproxy.kau.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=S%C3%B8rensen%2C+Marit
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är den sociopsykologiska friskfaktorernas betydelse för framgångsrik rehabilitering från 

idrottsskada, men även annan form av ohälsa. Det framkom dessutom det sociala stödets 

betydelse för individen som genomgår rehabiliteringsperiod och att det utöver fysisk 

rehabilitering är nödvändigt med rehabiliteringsplanering som höjer idrottarens tilltro till sin 

egen förmåga. För att höja tilltron till den egna förmågan tar artikeln upp exempel att detta kan 

göras genom att kortsiktiga mål sätts upp, att utförda prestationer bekräftas och att ord som ”Du 

kan” framförs från det sociala stödet. När delmålen uppnås ökar känslan över kontroll av 

situationen (Lundström & Johnsson, 2001). 

 

Exempel på fysiologiska friskfaktorer är minskad smärta/värk, snabbare läkning, minskad 

nedstämdhet, förbättrad koncentration och ökad psykisk uthållighet. Psykologiska friskfaktorer 

som är av betydelse för ett framgångsrikt rehabiliteringsförlopp är känsla av sammanhang, 

målsättning, copingstrategier, situationsspecifikt självförtroende (Lundström & Johnsson, 

2001). 

 

Artikeln tar också upp att ledare befinner sig i en gynnsam position att hjälpa den skadade 

eftersom dessa oftast känner den skadade. Ledare kan också hjälpa den skadade genom att få 

denne att känna kontroll och trygghet. Artikeln tar också upp friskfaktorer av generell betydelse 

i rehabiliteringssammanhang som är ålder, socialt stöd från till exempel ledare och tränare, samt 

god kommunikation mellan berörda parter (Lundström & Johnsson, 2001). 

 
 
 
Vidare har två andra studier genomförts för att undersöka hur motivationsregler från 

självbestämmandeteorin (SDT) påverkade idrottarnas intentioner till rehabilitering av 

idrottsskador (Studie 1) och förebyggande beteende (Studie 2) med teorin om planerat beteende 

(TPB) som ramverk (Derwin & Hagger, 2012). Teorin om planerat beteende handlar om den 

egna upplevda förmågan att kontrollera och styra det egna beteendet. Den hjälper till att förstå 

hur vi kan förändra personers beteenden och är en teori som kan förutsäga avsiktliga beteenden, 

därför att beteenden kan planeras. Den designen som användes var en tvärsnittsundersökning 

av kvantitativ ansats. Elitidrottare slutförde frågeformuläret för behandling av självreglering 

och psykometriska åtgärder av konstruktioner från TPB, med avseende på deras rehabilitering 

från idrottsskada i ett hypotetiskt scenario (Studie 1) eller deras skadeförebyggande erfarenheter 

(Studie 2).  
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Resultatet av den aktuella undersökningen ger preliminär validering av en integrerad modell av 

SDT och TPB i samband med rehabilitering och förebyggande av idrottsskador (Derwin & 

Hagger, 2012). Resultaten stödde generellt den hypotiserade motivationssekvensen i modellen, 

vilket tyder på att idrottarna hade nära samband till avsikterna att engagera sig i rehabilitering 

och förebyggande av idrottsskador. Motivationsbestämmelser från SDT kan fungera som 

informationskällor som påverkar idrottarnas intentioner genom deras inverkan på attityden, 

uppfattad social norm och kontrollerbarhet för återhämtning och förebyggande av skador 

(Derwin & Hagger, 2012).   

 

Johnson (2008) diskuterar i en litteraturstudie området kring mental återhämtning och 

rehabilitering efter idrottsskada. Många lovande idrottsungdomar och senioridrottare drabbas 

av skadeproblem som antingen fördröjer eller som omöjliggör återgång till tävlingsidrotten i 

vissa fall igen (Johnson, 2008). Fysisk aktivitet medför risk för att råka ut för fysisk skada och 

uppskattningar visar att drygt 50% av alla regelbundet aktiva tävlingsidrottare råkar ut för 

åtminstone en skada varje år som inneburit tillfälligt avbrott från sin idrott. Studier i 

Storbritannien visar att den största skadegruppen som registrerats på sjukhus i landet var 

”idrottsskador”, alltså skador relaterade till fysisk aktivitet med resultat på 33% (Johnson, 

2008). Annan sammanställd statistik från flera länder angående skador i samband med idrott 

och fysisk aktivitet gör att slutsatsen är att oddsen är höga att råka ut för idrottsskada, enligt 

Johnson. Skadeperioden är för de flesta idrottare en stor fysiologiskt och psykologisk utmaning, 

och om skadan är omfattande och kräver lång rehabiliteringsperiod kan det skapa känslor som 

ångest och olust. För att hantera en skadeperiod så bra som möjligt krävs det således fysiska 

och psykologiska resurser (Johnson, 2008). 

 
De slutsatser som kartlagds av viktiga psykologiska faktorer i nämnda artikel som har betydelse 

för mental återhämtning efter idrottsskada är: 

 
1. Fysisk aktivitet medför ökad risk för att råka ut för idrottsrelaterad skada. 

2. Sorg/hälsomodeller samt kognitiva modeller används idag för att förklara 

återhämtningen efter idrottsskada. Speciellt de kognitiva modellerna används flitigt idag 

av idrottsskadeforskare. 

3. Riskfaktorer under rehabiliteringen efter (allvarlig) idrottsskada är framförallt: 

- Snabba humörförändringar över tid 

- förnekande och misstro till den uppkomna skadediagnosen 
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- socialt tillbakadragande och isolering 

- upplevda skuldkänslor på grund av att personen inte längre kan hjälpa laget/ gruppen 

med idrottsliga resultat 

4. Friskfaktorer under rehabiliteringen efter (allvarlig) idrottsskada är framförallt:  

- Klar och tydlig mental bild och plan över hur rehabiliteringstiden ska förlöpa (jmf 

operationsgruppen) 

- Snabb kvalitativt väl genomförd rehabilitering utmärks bland annat av nyttjandet av 

goda stresshanteringsstrategier, samt inre positiv dialog  

- Hög tilltro till den egna kompetensen samt högt självförtroende 

- Nära och kvalitativt god kontakt med vänner, familj, och andra viktiga personer 

(Johnson, 2008, s. 39). 

  

 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

De flesta artiklar som belyst i detta arbete har gjort undersökningar med SDT som teori där det 

påvisades att alla tre psykologiska behoven är väsentliga och att om något är försvagat kommer 

det att finnas olika funktionella kostnader för återhämtningsprocessen. Studien av Derwin och 

Hagger (2012) påvisade att SDT tillsammans med TPB visar på att båda modellerna kan 

integreras som motivationsbestämmelser och fungera som informationskällor som påverkar 

idrottarnas intentioner genom deras inverkan på attityden, uppfattad social norm och 

kontrollerbarhet för återhämtning och förebyggande av skador (Derwin & Hagger, 2012).  

Artikeln av Saebu, Sørensen och Halvari (2013) påvisar i sin studie att alla de tre behoven i 

SDT var inkluderade i deras studie och att det är viktigt att tillfredsställa dessa grundläggande 

psykologiska behov för autonomi, kompetens och samhörighet för att öka självbestämd 

motivation. De artiklar som skrivits för att sammanställa faktorer som är viktiga för individen 

som skadats eller genomgår rehabiliteringsprocess, belyser i de artiklarna viktiga faktorer som 

understryker de tre psykologiska behoven som beskrivs i SDT (Johnson, 2008; Lundström & 

Johnsson, 2001). 

Enligt resultaten av samtliga artiklar som presenteras finns också behov av studier som 

fokuserar på hur individer kan ta mer ansvar för deras hälsoutfall och utveckling av effektiva 

tekniker och instrument för att förbättra uppfattat självbestämt stöd. 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.bibproxy.kau.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=S%C3%B8rensen%2C+Marit
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Självbestämmandeteorin, även kallad Self-determination theory (SDT) är en motivationsteori 

som delar upp motivationen i inre och yttre faktorer. SDT försöker förklara varför vi människor 

presterar och mår bra. Den förklarar också att vi har tre behov som måste tillfredsställas och 

korrelera för att den ska fungera, dessa är: 

1. Behov av självbestämmande 

2. Kompetensbehov 

3. Behov av samhörighet 

För att teorin ska fungera krävs det en balans av alla dessa tre delar för ett givande resultat. Det 

räcker inte med att bara en av dessa behov tillfredsställs (Hassmén & Hassmén, 2010). De 

personer som sysselsätter och engagerar sig i en aktivitet utifrån ett intresse och med glädje 

drivs av inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Med hjälp av SDT kan man öka den inre 

motivationen hos personer som genomgår en rehabiliteringsperiod från idrottsskada genom att 

prioritera dessa tre psykologiska behov som vi har (Hassmén & Hassmén, 2010). Motivationen 

varierar mellan låg och hög men inte enbart, utan även tre huvudformer av motivation 

inkluderas. Dessa är inre, yttre samt amotivation. 

 
Vidare beskriver Hassmén och Hassmén (2010) att den inre motivationen kan delas upp i tre 

delar. Dessa tre delar är; inre motivationen för att veta, inre motivationen att uppnå något och 

den inre motivationen för att få uppleva stimulans. Den inre motivationen associeras till bättre 

inlärning, utförande och välmående och korrelerar med en hög grav av självbestämmande. Det 

är därför viktigt att utövaren får känna sig medverkande i diskussioner och i de beslut som 

fattas, och dessutom ta eget ansvar. Utövaren som drabbats av skada behöver arbeta mot 

realistiska mål, men som är satta så att man måste sträva efter dem. Positiv feedback ökar den 

inre motivationen och är viktiga så att framstegen uppmärksammas för utövaren. 

Personer som utifrån ett intresse och känner glädje för aktiviteten drivs av inre motivation. 

Personen utför då aktiviteten på grund av en inre vilja och inte på grund av att det kan resultera 

i en viss konsekvens (Deci & Ryan, 2000).  

Yttre motivation är kopplat till aktiviteter som utförs för att uppnå ett visst resultat eller mål. 

Den yttre motivationen brukar i självbestämmandeteorin delas upp i fyra underavdelningar, 
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detta för att tydligt se vilka yttre faktorer som påverkar beteende samt tydliggöra i vilken grad 

beteendet är självbestämt (Hassmén & Hassmén, 2010). Dessa är: 

Integrerad reglering: Denna faktor innebär att aktiviteten utförs för att den stämmer överens 

med personliga värderingar och personlighet. Personen tar sig an aktiviteten eftersom den 

identifierar sig med aktiviteten och får ut något positivt av den (Deci & Ryan, 2000). Om till 

exempel idrottaren avstår att gå på fest för att på morgonen därpå tidigt hålla i en träning för 

andra deltagare, är träningen en form av extern motivation då personen får lön, men personen 

gör denna uppoffring för att det känns naturligt och självklart (Hassmén & Hassmén, 2010).  

Personens grad av självbestämmande är högt även om det är påverkat från de andra deltagarna 

som antagligen inte skulle uppskatta om träningen ställdes in så nära inpå. Integrerad reglering 

gränsar till att vara en inre motivation, med det som gör att det tillhör en yttre motivation är att 

det fortfarande har ett instrumentellt värde med syftet till att resultera i något utöver själva 

aktiviteten (Deci & Ryan, 2000). 

Identifierad reglering: Graden av självbestämmande är hög och innebär att aktiviteten utförs 

för att uppnå positiva konsekvenser som personen värderar, men styrs av kunskap snarare än 

av glädje för uppgiften (Hassmén & Hassmén, 2010).  Exempel här är när en person väljer att 

vara fysisk aktiv då det ger positiva hälsoeffekter eller för att förbättra sitt utseende. 

Introjicerad reglering: Graden av självbestämmande är här kraftigt reducerad och innebär att 

man är motiverad av aktiviteten för att undvika känslor eller obehag. Personen kan känna sig 

pressad eller tvingad att delta i aktiviteten och beteendet är ofta instabilt på grund av att en inre 

konflikt uppstår mellan begäran från andra och personens brist på glädje för aktiviteten. 

Personen kan visserligen vägra att delta, men det skulle då skapa både ångest och skuldkänslor 

(Hassmén & Hassmén, 2010). 

Yttre reglering: Denna form av motivation är den minst självbestämmande faktorn och 

karaktäriseras av en aktivitet som utförs på grund av yttre påtryckningar, då någon form av 

belöning ges utifrån (till exempel pengar, medaljer, presenter med mera). Även ett straff kan 

vara ett exempel. Den inre motivationen är låg för aktiviteten och försvinner helt om belöningen 

eller straffet tas bort (Hassmén & Hassmén, 2010).  

Det finns anledning till att arbeta fram åtgärder som kan stimulera den inre motivationen med 

hjälp av självbestämmande teorin för individer under deras rehabiliteringsperiod. För att bevara 

eller öka den inre motivationen kan man stärka individens upplevelse av självbestämmande 

(autonomi) genom att öka möjligheterna till medinflytande och individens möjlighet att själv 
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bestämma i beslut. Detta kan bidra till att individen kan sätta upp egna mål och kan se vägen 

dit för att uppnå dem. Det handlar alltså om att ge individer eget ansvar (Hassmén & Hassmén, 

2010). 

 
För att stärka känslan av kompetens hos individen är det viktigt att skapa förutsättningar och 

möjligheter till att nå framgång. I sjukgymnastik handlar det som att börja med babysteps. Sätta 

utmanande men realistiska mål som är anpassade efter individens förmågor och färdigheter. Ge 

feedback! Positiv feedback måste lyftas fram men även kritik kan framföras för att ge utrymme 

för utveckling (Hassmén & Hassmén, 2010). Vidare menar Hassmén och Hassmén (2010) att 

samhörighetskänslan kan stärka genom att individen får ett positivt gruppklimat och 

uppmuntran från sitt sociala stöd. Uppmuntran och belöningar behövs. Det är viktigt för 

individen som genomgår rehabilitering att personer i sin närmsta krets, och att personer med 

kompetens visar att han eller hon bryr sig om och lyssnar till den drabbade individen. Detta ökar 

känslan av samhörighet (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

Jag har i denna studie tagit stöd från självbestämmandeteorin som utgångspunkt, genom att 

grunda min intervjuguide med frågor för hur eventuellt de tre psykologiska behoven kompetens, 

samhörighet och självbestämmande tillfredsställds under deras rehabiliteringsprocess.  
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5 Metod 
 

5.1 Design 

Studiens design bygger på en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med låg 

grad av standardisering. Trots (2010) beskriver att med ostrukturerade intervjuer innebär det att 

frågorna är med öppna svarsalternativ. Eftersom studien syftar till att ta fram svar från personens 

egna erfarenheter, reflektioner och uppfattningar så passade en kvalitativ studie bäst. En 

intervjuguide togs fram med semistrukturerade frågor (se bilaga 1). Intervjuguiden var uppdelad 

i två delar. Den första delen hade frågor om skadeförloppet och hur motivationen till träningen 

påverkades, samt motivationens betydelse för rehabiliteringsprocessen. Den andra delen 

syftade till det sociala stödets betydelse för rehabiliteringsprocessen. Teorin som arbetet 

analyseras med är självbestämmande teorin. 

  

 

5.2 Urval 

Urvalsgruppen för den föreliggande studien bestod av totalt sex deltagare som rehabiliterats 

från skada. Urvalet av deltagarna valdes utifrån att jag jobbat eller tränat med dessa individer, 

och genom relationen med dessa fått bekräftat att de alla drabbats av skada som krävt 

rehabilitering. En person som jag arbetat med gav också tips på en person som uppfyllde 

inklusionskriterierna, som också deltog i denna studie. Åldrarna var mellan 18-30 år varav två 

deltagare var kvinnor och resterande fyra deltagare var män. Inklusionskriterierna för att få 

delta i studien var (a) att vara över 18 år, (b) att ha drabbats av skada som medförde frånvaro 

från idrotten och att rehabiliteringsperioden pågått i minst 2 månader (c) att innan deltagandet i 

studien ska hela rehabiliteringsprocessen vara genomförd. Anledningen till att personerna inte 

skulle vara under rehabiliteringsperioden var för att de skulle kunna besvara mina frågor som 

är kopplade till upplevelserna av den redan genomförda rehabiliteringsperioden (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

 

5.3 Genomförande 

Då forskningsdesignen var utarbetad startade arbetet med att först fråga de deltagare som var 

tänkta för denna studie. Även ett informationsbrev (se Bilaga 2) skickades ut till deltagarna. 

Tid och plats för varje intervju gjordes upp enskilt. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en 

testintervju av min intervjuguide (se bilaga 1) för att granska om frågorna gav svar på syftet. 

Revideringar i intervjuguiden gjordes efter testintervjun för att få bättre struktur och tydligare 
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formuleringar samt för att ge bättre svar utifrån studiens syfte. Därefter gjordes intervjuerna. 

Två av dessa intervjuer gjordes på olika lugna platser på Karlstads Universitet, den ena i 

biblioteket och den andra i ett avsides trapphus. Två av intervjuerna hölls hemma hos 

intervjuaren, vid olika tillfällen. En intervju gjordes i Stadsbiblioteket i Karlstad och den sista 

intervjun gjordes i en park. Tiden för intervjuerna tog cirka 15-30 minuter. Platsen för 

intervjuerna är viktig, dels för att deltagarna ska kunna känna sig bekväma och det ska vara lätt 

för intervjuaren att hålla i intervjun utan större distraktioner i omgivningen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Deltagarna fick muntligt bekräfta samtycke för deltagandet vid mötet där varje deltagare 

återigen fick informationen om studiens syfte, konfidentialiteten och att de när som helst fick 

avbryta deltagandet i undersökningen, samt möjligheten att få åtkomst till studien. Innan 

intervjun började fick alla frågan om det var okej om intervjun spelades in, för att underlätta för 

processen att granska och analysera resultatet genom att kunna gå tillbaka och lyssna igen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjun antecknades det stödord av intervjuaren och hela 

intervjuerna transkriberades, också för att underlätta analys av resultat.  

 

 

5.4 Databearbetning 

För att underlätta databearbetningen spelades alla intervjuer in med hjälp av ljudinspelning via 

mobiltelefon. Inspelningarna från intervjuerna avlyssnades flera gånger och transkriberades. 

Transkribering av intervjuer innebär att allt som sägs skrivs ner ordagrant, och görs för att bland 

annat få tillgång till citat. Efter detta skedde en analys och bearbetning av det nedskrivna 

materialet (Hassmén & Hassmén, 2008). Analysen av data började med att transkriberingen 

skrevs ut för att underlätta läsningen och samtidigt markera egna noteringar. Materialet lästes 

flera gånger för att bilda en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter delades materialet in i 

meningsenheter, som innebär att en viss typ av innehåll som tillsammans med andra 

meningsenheter med liknande innehåll kan sorteras in i en gemensam kategori (Hassmén & 

Hassmén, 2008). När kategorierna etablerats gjordes en sammanställning av deltagarnas svar 

och påvisades med citat från intervjuerna.  
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5.5 Reliabilitet och validitet 

För att det ska finnas en mening med studien måste både reliabiliteten och validiteten vara på 

en godtagbar nivå. Validitet innebär ställningstagandet till hur trovärdig och pålitlig ens studie 

är (Hassmén & Hassmén, 2008). Har man lyckats fånga upp de fenomen som man söker för 

studien? En avgörande faktor för detta kan vara att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt. Det är det 

mest avgörande för min validitet, men intervjuguiden är framtagen på ett sätt att validiteten 

ändå uppnår en godtagbar nivå. 

 

Något som hade kunnat stärka validiteten för studien är att man kunde varit två personer som 

genomfört intervjuerna och som tillsammans kunde hjälpas åt att ställa spontana frågor. 

Reliabilitet handlar om hur lätt ens forskningsstudie kan upprepas, det vill säga hur lätt andra 

skulle kunna följa mina instruktioner om genomförandet för att få samma resultat (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Validiteten stärks dessutom genom att intervjuguiden är anpassad för att 

besvara de forskningsfrågor som ställs. Min intervjuguide bygger på att vara semistrukturerad 

som skapar utrymme för att individanpassa intervjuerna vilket försvagar reliabiliteten, även om 

det inte behöver vara något negativt eftersom en anledning till att kvantitativ metod valdes för 

undersökningen är för att kunna anpassa intervjun efter deltagaren.  

 

För bästa möjliga reliabilitet för en studie skulle det vara av fördel att göra denna typ av 

undersökning vid två tillfällen. En testintervju genomfördes innan ordinarie intervjuer gjordes, 

vilket stärker reliabiliteten eftersom en annan person skulle lätt kunna följa den och ställa 

samma frågor. Däremot är det en stor chans att resultatet kan bli annorlunda om samma frågor 

ställs till andra individer vid ett annat tillfälle, eftersom det handlar om personers egna 

upplevelser vilket blir en nackdel för studiens generaliserbarhet (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Däremot är inte syftet med en kvalitativ metod att generalisera resultatet (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

 

5.6 Etiskt förhållningssätt 

Forskningsetik är till för att skydda deltagarnas identitet. För att studien skulle utföras på ett så 

etiskt sätt som möjligt har hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna tagits, som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hassmén & 

Hassmén, 2008).  
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Informationskravet innebär att jag informerat undersökningspersonerna om det allmänna syftet 

med undersökningen, om hur den är upplagd samt vilka för- och nackdelar som kan finnas av 

att delta i undersökningen.  

 

Samtyckeskravet innebär att jag informerat undersökningspersonerna att deltagandet är frivilligt 

i undersökningen och att de har rätt att avbryta medverkandet när som helst.  

Konfidentialitetskravet innebär att information om att data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas, samt att deltagarna i undersökningen får reda på vem 

som kommer få tillgång till intervjun eller annat material.  

 

Nyttjandekravet förklarar min rätt att få publicera hela intervjun eller delar av den samt att 

informationen endast används till forskande syfte (Hassmén & Hassmén, 2008). Innan 

intervjuerna gjordes skickades ett informationsbrev ut till undersöknings-deltagarna, där dessa 

krav framgår och även innan intervjun började informerades deltagarna muntligt om dessa 

forskningsetiska principer som gäller för studien. 

 

En ny upplaga av forskningsetik släpptes 2017 av Vetenskapsrådet där dessa krav inte längre 

diskuteras, utan att forskningsetiken följt förändringar och förnyats allt eftersom 

forskningsmetoderna förändrats med ett dynamiskt förhållningssätt. Den här undersökningen 

har eftersträvat att inte ha några dolda agendor efter upplagan God forskningssed och innebär 

att undersökningen bedrivits på ett fullgott etiskt forskningssätt (Vetenskapsrådet, 2017).  
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6 Resultat  
 

Syftet med studien var att granska vilka faktorer som påverkar och är viktiga för att upprätthålla 

en god motivation under rehabiliteringsprocessen. Utifrån material och analys kategoriserades 

resultatet och presenteras i olika kategorier som besvarar syftet med studien. Fem kategorier 

kommer att presenteras; 

 
 Att inte kunna göra det man vill 

 Hjälplöshet och Smärta 

 Sociala stödet  

 Vikten av kunskap och kompetens 

 Målet att komma tillbaka 

 
Nedan presenteras studiens deltagare: 

 
Deltagare 1. 23 årig kvinna som har en skada i axel. Gått skadad ett år tills hon vågade komma 

igång ordentligt med sin träning. Skadan påverkade hennes vardag och träning på ett sätt att 

hon fick sluta träna och inte kunde utföra enklare vardagsuppgifter på grund av smärta. Fått 

hjälp av kiropraktor och massör plus sjukgymnastik. 

 
Deltagare 2. 24 årig man. Aktiv inom bandy och före detta golfspelare. Skadad handled, 

skadetillfället var för cirka 10 år sedan, problem än idag. Golfkarriären avslutad på grund av 

skadan. Fick hjälp av ledbandsspecialist efter ett år från skadetillfället. Innan det sökte han vård 

via vårdcentral med vila som ordination. 

 

Deltagare 3. 30 årig man, skada av ett diskbråck i ländryggen, även skada på muskulaturen i 

ländryggen. Tävlade i styrkelyft i tonåren, anledningen till skadan var ett felaktigt lyft för 14 år 

sedan och skadan ger problem än idag. Fick avsluta tävlandet efter skadan. Fått hjälp av 

kiropraktor och sjukgymnastik.  

 
Deltagare 4. 30 årig man. Fotbollsspelare på elitnivå. Drabbats av flera skador genom åren och 

främst problem med fötterna som krävt 6 operationer och flera rehabiliteringsperioder.  

 
Deltagare 5. 18 årig man. Handbollsspelare sedan 12 år tillbaka, spelar på seniornivå i division 

3. Väldigt aktiv med träning och fått flera skador genom åren. Allvarligaste skadan är ett knä 

som hoppat ur led för två år sedan och som krävt, samt kräver fortsatt rehabilitering. 
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Deltagare 6. 24 årig kvinna. Väldigt aktiv, tränar cirka 20 timmar i veckan. Var aktiv i dans, 

poledance. Skadade foten under en tävling 2015, då hon under uppvisningen skadade sig och 

slet av ett ledband i foten. Var då tävlingssatsande i SM men slutade efter skadan med dansen. 

Numera tävlingssatsande i Body fitness.   

 

 
6.1 Att inte kunna göra det man vill 

I analysen framkom det att en av de störta anledningarna till att motivationen påverkas under 

rehabiliteringsprocessen är på grund av att man inte kan göra det man vill längre. Motivationen 

till träning kan dock påverkas både positivt och negativt av att drabbas av skada. Något som 

också verkar påverka om motivationen påverkas negativt eller positivt till 

rehabiliteringsträningen är hur allvarlig skadan är samt hur rehabiliteringsträningen går. Det 

framgick från alla deltagarna att motivationen var alltid hög om man inte fick något bakslag, 

när kroppen svarade på rehabiliteringen som önskat och man kunde göra övningar igen som 

man hämmats från på grund av skada.  

 

Motivationen påverkades definitivt! Med tanke på att jag inte kunde köra det som jag ville köra, så 

kändes det väldigt.. då vart man lite deppig! (Deltagare 1) 

 

Jo men det kom i vågor det gjorde det absolut. Det gick jävligt upp och ner. (Deltagare 3) 

 
Jag tycker att det pendlar typ i omgångar beroende på var man är.. Jag har känt mig som mest 

motiverad när det har gått som bäst, alltså när jag vart i bäst form och gjort bäst resultat. Det är då 

när jag skadat mig som jag då även känt mest motivation och ”rehaba” också. Och komma fort 

tillbaks, men samtidigt så har det vart rätt dåligt för jag har ”rehabat” så fort (Deltagare 4) 

 
Motivationen påverkades nog positivt för man inser, som jag då, hur kul det är att faktiskt va hel, 

och inte behöva va trasig när man håller på. Så ja jag blev positivare till att kunna träna ordentligt. 

Negativt med rehabiliteringen det är ju bara att man ser dom andra göra det man själv vill (Deltagare 

5) 

 

Det man kan avläsa i citaten så hade inte alla en god motivation genom hela 

rehabiliteringsprocessen av att inte kunna göra det man vill. Den person med högst motivation 

genom rehabiliteringsprocessen är deltagare 5, som genom att drabbas av skada uppskattade sig 

själv som hel på ett annat sätt än tidigare och hade det som motivation för att ta sig tillbaka. För 

de andra deltagarna konstateras att motivationen pendlar beroende på hur rehabiliteringen går 

och att eventuella bakslag har stor påverkan för motivationen och att den ibland var så pass låg 

att de samtliga inte ville göra rehabiliteringsövningar vissa perioder. Det framgår också att om 

man har för hög motivation kan även det vara en nackdel för då finns risk att rehabiliteringen 

går för fort och kroppen hinner inte återhämta sig från skadan ordentligt. 
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6.2 Smärta och hjälplöshet 

Två andra faktorer som påverkades av skadan och motivationen till träning var smärtan som 

uppkom. Alla deltagarna gick med sina skador olika länge och även fast alla har fått hjälp har 

faktiskt alla fortfarande viss problematik kvar från sina skador. Av resultatet framgår det att 

smärta är något som kan begränsa en person på så sätt att individerna hindrats från att göra det 

de vill, och växte känslor som hopplöshet, ensamhet och andra negativa tankar hos deltagarna. 

Därför kan man se att smärta är en stor påverkan till motivationen för rehabiliteringen. Även 

hjälplösheten är något som hör ihop med ”smärta” då flera av deltagarna har försökt få hjälp 

för sin smärta och skada, men som inte fått den hjälp de behövt förrän ganska sent efter 

skadetillfället.  

 

Efter det så var jag ju väldigt hindrad att göra rörelser. Jag kunde inte sova på den sidan, jag kunde 

inte lyfta saker på fritiden eller i vardagen heller, så den hindra mig väldigt mycket. (Deltagare 1) 

 
Den i princip dog när det hände.. så även om handleden blev bättre så var det fortfarande så pass 

stort störmoment så att man tappa otroligt mycket motivation till att satsa vidare. (Deltagare 2) 

 

Det var väldigt jobbigt att ha problem och inte kunna träna för jag har ju behövt sluta träna helt ett 

tag där. Visste inte vad jag skulle göra för allt jag gjorde gjorde ju bara ont där ett tag (Deltagare 3) 

 

Jag ville bli starkare och jag ville också visa för mig själv att den här gången skulle jag vinna över 

den här sjukskrivningen, för 2016 så blev den väldigt psykiskt och fysiskt påfrestande. Det var just 

det att 2016 så blev det ju en så.. smärtproblematiken var så mycket värre med den första 

operationen. När jag låg på sjukhuset så kunde dom inte smärtlindra mig, så jag var helt utan 

smärtlindring och det gjorde fruktansvärt ont! Och det var mycket komplikationer då med, så det 

var mycket såna saker som var fysiskt ansträngande och jag blev sängliggandes i ungefär fyra 

veckor. Och det påverkade mig psykiskt för jag kunde inte göra någonting. Jag kände mig så himla 

begränsad och jag blev ju knäpp av att bara ligga hemma för jag är ju en väldigt aktiv person. 

(Deltagare 6) 

 
Gemensamt för deltagarna var att gå med smärta och inte få den hjälp man behöver påverkar 

motivationen till träning och även det vardagliga livet. När den fysiska smärtan blir långvarig 

och man inte vet hur man ska hantera den för att bli bättre påverkas motivationen negativt, både 

till vardagslivet och uppgivna känslor för att komma tillbaka till sin idrott kan infinna sig.  

 
 
6.3 Sociala stödet 

Det sociala stödet från människor i ens närhet var något som deltagarna lyfte som en viktig 

faktor för att öka den befintliga motivationen. Skadan har en avgörande roll för hur mycket 

hjälp man kan behöva. Några deltagare behövde hjälp av vänner och familj för att klara av den 

fysiska vardagens enklare uppgifter, medan för andra deltagare kunde det sociala stödet påverka 

den mentala processen mer av rehabiliteringsperioden. Det kan till exempel vara genom verbal 



23 
 

uppskattning från andra i sin omgivning, som har positiv påverkan och får den skadade att känna 

meningsfullhet och tillhörighet. Det framgår också att det kan vara bra att få ett stöd som kan 

få en att glömma skadan och sin idrott för en stund, och att det kan vara skönt att ibland få tänka 

på annat.  

 

Motivationsstödet kom ju från laget, både indirekt och direkt, för man får vikten av sig själv påpekad 

under tiden som man inte kan va med. Då berättar dom ju för en hur viktig dom tycker att man är, 

som man inte hör annars.. Man vill göra det lika mycket för dom som man vill det för sig själv. 

(Deltagare 5) 

 
Jag tror att det är väldigt viktigt, just med det här med stöd och sådära, att folk måste förstå att det 

är väldigt tråkigt att man inte längre kan göra det man vill göra. Ibland så känns det som att det är 

väldigt ensamt att ”rehaba”, man får liksom inte va med laget och så.. man går själv och funderar på 

vad äre som är fel och lite sådär.. (Deltagare 4) 

 

Ah, mamma. Hon va ju den som fick hjälpa mig med både pengar och sånt för det är ju väldigt dyrt 

att gå till naprapater och så.. och att hon faktiskt ville hjälpa mig! Vissa av dom man gick till, till 

exempel massören, är också väldigt pushande och inte så negativa, utan han såg lösningar och då 

blir man ju lite lättad. Så det är väl det att dom vart där och puschat mig för att söka viss hjälp och 

fortsätta kämpa (Deltagare 1) 

 

Deltagarna i studien fick alla utmaningar från människorna omkring sig. För vissa var 

bemötandet från andra av stor roll för motivationen och de personer som försökte hjälpa till att 

hitta lösningar ökade motivationen till återhämtningsprocessen från skada. Det framkommer 

också att det sociala stödet kan vara viktigt av ekonomiska skäl, då det kan vara dyrt att söka 

och få hjälp med sin skada.  

 
 
6.4 Vikten av kunskap och kompetens 

En avgörande faktor som påverkade motivationen och rehabiliteringsprocessen för alla 

deltagare var tidpunkten för när man får hjälp av någon med kompentens, som kan ge svar på 

vad det är som är fel, vilken typ av skada man har och vad man kan göra för att det ska bli 

bättre. Deltagare 5 fick besöka sjukgymnast mindre än en vecka efter skadetillfället medan 

Deltagare 2 till exempel fick träffa en specialist ett år efter skadetillfället och deras 

rehabiliteringsprocess och motivation skiljde sig en hel del. Deltagare 5 kände en hög 

motivation genom hela processen medan Deltagare 2 upplevde det som kämpigt att inte få den 

hjälpen han behövde på så länge. Det var 5 av 6 deltagare som berättade om att det är väldigt 

jobbigt och frustrerande att inte få den hjälp man behöver. Även att resultatet efter skadan kunde 

kanske sett annorlunda ut om man fått hjälp tidigare. Det framgick också att man kan få en 

attityd som inte är positiv från läkare, där det uppfattas som att de inte gör ett försök till att 

hjälpa, vilket kan påverka självkänslan negativt.  
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..oftast blir det tungt innan man får träffa nån som man känner ger en nånting alltså i skadebesked. 

Då är det ofta tungt dom första veckorna när man bara går och är med sig själv typ, och ingen talar 

om för mig vad jag ska göra eller vad det är för skada typ så, då är motivationen ganska låg och man 

känner uppgivenhet. Sen när jag gått iväg och fått besked och träffat nån som läkare som är väldigt 

positiv i bemötandet och som säger ” ah men det här går att fixa, bara du kämpar hårt och gör det 

här så kommer du att komma tillbaks!” då blir man ju motiverad, samtidigt som man inte blir 

motiverad när jag träffat folk som inte vet vad det är jag har för skada, som är väldigt negativa och 

som inte tar sig tid och så.. att inte få rätt hjälp. (Deltagare 4) 

 
Min egna upplevelse var väl att sen jag väl fick skadan och att jag inte visste så pass allvarlig den 

var, då tänkte man liksom inte att ”åh nej det här kommer kunna förstöra min golfkarriär!”, vilket 

det gjorde i princip. Om man kan få hjälpen man behöver ganska omgående så hade det kanske inte 

vart samma sak (Deltagare 2) 

 

Jag var ju jättetaggad när jag fick rehabiliteringsprogrammet! (Deltagare 1) 

 

Det framgick också att man kan få en attityd som inte är positiv från läkare, där det uppfattas 

som att de inte gör ett försök till att hjälpa, vilket kan påverka självkänslan negativt. Deltagarna 

var också överens om att när de fick hjälp och träffade personer med kompetens i gällande 

område och viljan att hjälpa till, och som kunde komma med uppgifter som kunde ge resultat, 

då ökade den befintliga motivationen. 

 
 
6.5 Målet att komma tillbaka 

Ingen människa vill ju gå med en skada och går det att göra något åt det så vill man ofta göra 

det man kan, vilket tydligt framgick av deltagarna. Målet att komma tillbaka är något som 

påverkar motivationen till att träna och rehabilitera, för deltagarna menar att de vill inte gärna 

ge upp idrotten de valt att tävlingssatsa i. Deltagarna nämnde flera saker som denna kategori 

syftar till och som visar att motivationen drabbades, antingen genom amotivation eller genom 

ökad motivation till att komma tillbaka.  

  

Jag har vart som mest motiverad när det gått bäst typ och till att komma fort tillbaks, men samtidigt 

så har det varit rätt dåligt för jag har rehabat så fort. Så jag vill tillbaka så fort som möjligt så jag har 

liksom kört nästan lite för hårt och gått på lite för tidigt. (Deltagare 4) 

 
Jag har aldrig velat komma tillbaka till styrkelyft igen för det har jag gett upp liksom, det är inte värt 

det. Jag har hittat andra sätt att träna på, just för att kunna träna för det har varit viktigt för mig 

(Deltagare 3) 

 
Man har ju nånstans lagt sitt liv åt den här sporten nu och då.. det blir ju också en motivation att ”ska 

jag ha slängt bort 12 år för att jag skadat mig?”.. känner man lite, och det är väl det som va positivt 

(Deltagare 5) 

 
Jag är lite av en tävlingsmänniska så jag tycker att det är roligt att tävla. I samband med den första 

operationen där så gav jag upp poledancen.. i 2016, för det.. då kände jag att ”det är inte värt det, 

när man skadat sig en gång så är det inte värt det”. Så det var ju en motivator att jag hoppades ju att 
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jag skulle komma med i kroppsbyggar- teamet och det visa sig ganska snabbt att valde att ha med 

mig! (Deltagare 6) 

 
För några deltagare i denna studie var drivkraften att få komma tillbaka till sin idrott stark nog 

bara av känslan de fick av att göra det de älskar och höll fast vid minnen från när det gick som 

bäst under matcher eller träningar. För andra påverkades motivation till det sämre då flera 

tvingades att sluta sin idrott för att det helt enkelt inte gick att komma tillbaka ens efter 

rehabiliteringen. För de som i denna studie tvingats sluta sin idrott, har de i stället hittat andra 

sätt att träna på eller bytt idrott helt för att satsa på något annat att tävla i. 

 

 

6.6 Sammanfattning 
 
De fem kategorierna som presenteras ger förklaringar med utgångspunkt i syftet som var att 

granska faktorerna för motivationen som påverkar den drabbade vid idrottsskada och vilka 

faktorer som är viktiga för att upprätthålla en god motivation under rehabiliteringsprocessen. 

Resultatet visar ett samband av kategorierna som tagits fram. Att inte kunna göra det man vill 

kan antingen påverka individen med amotivation och negativa känslor eller också till att 

motivera individen att rehabilitera genom extern motivation, som till exempel att man 

rehabiliterar för att komma tillbaka till laget om man är aktiv i en lagidrott.  

 

Laget kan också vara ett starkt socialt stöd som hjälper den individen som rehabiliterar att vilja 

komma tillbaka. Individer som inte är aktiva i en lagidrott kan känna starka känslor av 

uppgivenhet över att inte se möjligheten till att bli bra om inte rätt kompetens finns till hands, 

vilket också går hand i hand med kategorin ”Hjälplöshet och Smärta”. Det sociala stödet är 

viktigt på flera sätt och består av personerna i omgivningen som på något sätt påverkar den 

individ som drabbats av skada. Utan ett starkt socialt stöd kan känslor som ensamhet i 

rehabiliteringen uppkomma, vilket leder in på kategorin ”Vikten av kunskap och kompetens”. 

Eftersom utan rätt hjälp kan amotivation uppkomma och personen som kan ge svar på vad 

individen kan göra för att bli bättre fysiskt sätt, samt lindra smärtan, kommer ha en stark roll 

inom det sociala stödet. Medan personer som inte ”försöker” hjälpa till kan påverka 

motivationen på ett negativt sätt för den skadade individen.  

 
Målet att komma tillbaka upplevdes högt för alla deltagare just vid skadetillfället, men med en 

tid av smärta och fortsatta problem uppkom så pass hög amotivation att de flesta slutade sin 

idrott och sökte sig till en ny träningsform eller aktivitet. Resultatet av denna studie är också att 
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de som är aktiva i lagidrott fortsatte sin idrott medan samtliga i individuella grenar som 

styrkelyft, golf, styrketräning och dans avslutade sin idrott. 
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7 DISKUSSION  
 
7.1 Resultatdiskussion 

Då fysisk aktivitet är känt att ge hälsoeffekter samt minska risken för sjukdomar (FYSS, 2016) 

är det intressant ur ett hälsopromotivt perspektiv att kunna identifiera vad som motiverar 

personer som genomgått en rehabiliteringsprocess av skada, att komma tillbaka till utgångsläget 

innan skadan. Fem kategorier identifierades som viktiga faktorer för motivationen gällande 

rehabiliteringsprocessen från idrottsskada. Dessa är Att inte kunna göra det man vill, 

Hjälplöshet och Smärta, Sociala stödet, Vikten av kunskap och kompetens samt Målet att 

komma tillbaka. Självbestämmande teorin valdes då den utgår ifrån att varje person har ett eget 

ansvar och rätt att själva bestämma och ta kontroll över sin situation, vilket är ett grundläggande 

behov för alla människor (Hassmén & Hassmén, 2010). Som sjukgymnast kan man ge 

idrottaren förstärkt självbestämmande genom att visa respekt och genom sitt sätt att 

kommunicera, men en tanke jag har är att det kan öppna upp möjligheter att som coach hjälpa 

till under en rehabiliteringsprocess. Sättet att kommunicera är betonat som viktigt då viss attityd 

kan vara väldigt negativ och sänka hoppet för den skadade individen som är där för att få hjälp. 

Det är också viktigt att ge bekräftelse för idrottarens framsteg, visa att man aktivt lyssnar efter 

och framhäver styrkor och förmågor som man ser hos idrottaren (Edler m.fl., 2015). Även detta 

är något som en utomstående coach kan bidra med och jag tror att det kan vara skönt med ett 

utomstående stöd som kan pusha på ett annat sätt som man kanske inte får från andra personer 

i sin närhet.  

 

Att inte kunna göra det man vill är såklart tufft, speciellt om det har gått en längre period utan 

större framgångar. Det påverkar inte bara motivationen utan även individers självkänsla, att 

drabbas av en oönskad skada (Karlsson, m.fl., 2007).  Ingen vill behöva gå skadad och utan rätt 

hjälp är det svårt att ta sig igenom den återhämtningsperiod som krävs. Att gå länge med smärta 

och problem kan leda till att motivationen minskas eller försvinner över tid vilket är viktigt att 

arbeta för att upprätthålla (Edler m.fl., 2015). Alla fungerar olika av att drabbas av skada vilket 

även deltagarna i min studie påvisar. Några av deltagarna i denna studie har haft väldigt hög 

motivation att komma tillbaka till sin idrott att det har varit risk för ny skada om man 

rehabiliterar för fort, då kroppen inte hinner läka ordentligt. Här tänker jag att det kan handla 

om att det allmänt kan vara svårt att tolka kroppens signaler eftersom det kan dröja lång tid 

innan man är smärtfri, eller så är man smärtfri men kroppen är inte färdigläkt och kan på så sätt 

”luras”. Att vara självmedveten handlar om att tolka den egna kroppens signaler och att tolka 
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och upptäcka känslor. Personer med dåligt utvecklad självmedvetenhet tillhör en högriskgrupp 

för överträningssymtom, då dessa människor har problem att upptäcka och tolka kroppens 

signaler (Hassmén m.fl., 2003).  

 

För personer med hög motivation att komma tillbaka till sin idrott kan detta vara problematiskt 

för de flesta under en rehabiliteringsprocess (Hassmén & Hassmén, 2010). Att ha hög 

motivation för att komma tillbaka till sin idrott under rehabiliteringen från skada kan kanske 

innebära att man blundar, eller till viss del väljer att blunda för kroppens signaler, vilket kan 

leda till nya skador (Karlsson, m.fl., 2007). Samtidigt som man faktiskt genomgår 

rehabiliteringsprocessen med smärta i någon form av grad rätt länge. Därför finns det ett behov 

av att uppmärksamma hur rehabiliteringsprocessen går tidsmässigt, från coacher och 

sjukgymnaster. Detta är såklart något som kan vara svårt att förhålla sig till som coach eller 

tränare, men jag kan tänka mig att inom idrotter kan det vara bra att både tränare och 

sjukgymnast kan föra en form av dialog till varandra, för att vara till hjälp för den skadade på 

ett bättre sätt. Detta är även något som framgår i artikeln från Lundström och Johnsson (2001) 

att till exempel tränarens roll kan ha positiv påverkan för den skadade idrottaren. 

 

En rehabiliteringsprocess är individuell, vissa individer rehabiliteras fortare än andra, men jag 

tror det är viktigt att försöka uppmärksamma om rehabiliteringsprocessen går så pass fort fram 

att den kan medföra risk för att drabbas av ny skada. Det är därför viktigt att föra dialoger 

sinsemellan.  

 

En annan faktor som resultatet påvisar är att smärta påverkar motivationen för 

rehabiliteringsprocessen och det arbetet som krävs för att bli bättre. Smärta kan vara väldigt 

begränsande vilket också går att återkoppla till att man hindras till att kunna göra det man vill. 

En form av amotivation är inlärd hjälplöshet som innebär att individens tidigare försök att uppnå 

något inte lyckats trots upprepade försök (Deci & Ryan, 2000). Detta är något som man kan 

förknippa med skador om man inte får den rätta hjälpen eller stödet när man behövt den som 

mest. Amotivation leder till svagare motivation som så småningom försvinner helt när individen 

ser det som omöjligt till att lyckas (Deci & Ryan, 2000). En tolkning jag gör är att i stort sett 

alla jag intervjuat har upplevt denna form av amotivation som kan kopplas till teorin om inlärd 

hjälplöshet. För att hjälpa individer som förlorat sin motivation är socialt stöd en viktig faktor 

för den skadade då den inte önskat eller bett om att vara skadad. Jag tänker på hur man kan göra 
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som ett socialt stöd, och det är att ta eget initiativ till att kontakta läkare eller sjukgymnast, om 

denna person inte fått rätt hjälp.  

 

Har individen som drabbats av skada varit på läkarbesök och fått negativa besked, försök pusha 

personen till att inte ge upp och som det även lyfts fram av en deltagare i resultatet, prata om 

annat för en stund. Hjälp personen att se möjligheter på annan väg. Att prata om annat och 

fokusera på andra saker i livet för en stund kan även det ha en hjälpsam effekt för att öka 

motivationen till livet utanför idrotten, då man som skadad kan känna sig ensam och med 

uppgivna känslor. Detta kan nog lätta på den psykiska påfrestningen som den skadade lätt kan 

drabbas av. Har man inte detta sociala stöd runt sig kan det vara en god idé att ta kontakt med 

en coach som kan hjälpa en att fokusera på andra saker. Både framstegen men framförallt för 

att bygga upp hopp om en ljus framtid och som kan stärka tilltron till den egna förmågan. 

 

Att ha hög tilltro till sin egen förmåga är den viktigaste faktorn för att få bäst resultat av 

rehabiliteringsprocessen (Karlsson, m.fl., 2007). Andra viktiga faktorer för hur man ska ta sig 

igenom rehabiliteringsperioden är att ha coacher, läkare och sjukgymnaster med mera, som alla 

arbetar för och att skapa hög tilltro till sin förmåga för den skadade idrottsutövaren (Karlsson 

m.fl., 2007). Känner man, som den person som ska genomgå rehabiliteringsprocessen, att målen 

är för svåra att uppnå, leder det till stress. Därför är det viktigt att prata med sin läkare, 

sjukgymnast eller tränare om detta och att man hittar strategier för att minska stressen. Det finns 

två strategier för detta som jag tänker på, dessa är problembaserad coping och emotionsbaserad 

coping (Hassmén, m.fl., 2009).  

 

Eftersom en rehabiliteringsprocess tar mycket på psyket så vill jag lyfta att det är bra att lägga 

ner tid på att försöka arbeta upp eller upprätthålla en känslomässig balans och jag tror att arbeta 

mycket mentalt genom processen kan vara framgångsrikt. Detta är något som en coach kan 

hjälpa till med genom att försöka få personen att omvärdera situationen och att ge individen 

verktyg för att kunna arbeta med mentala föreställningar, som jag också tror bidrar till att 

kompetensbehovet höjs. 

 

7.2 Forskningsdiskussion 

Tidigare forskning påvisar att motivationsteorier kan vara användbara under en 

rehabiliteringsprocess efter en idrottsskada (Derwin & Hagger, 2012; Saebu, m.fl., 2013; 

Johnsson, 2008). De flesta artiklar som belyst i detta arbete har gjort undersökningar med SDT 
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som teori där det påvisades att alla tre psykologiska behoven är väsentliga och att om något är 

försvagat kommer det att finnas olika funktionella kostnader för återhämtningsprocessen 

(Derwin & Hagger, 2012; Saebu, m.fl., 2013; Johnsson, 2008). Enligt resultaten av samtliga 

artiklar som presenteras finns också behov av studier som fokuserar på hur individer kan ta mer 

ansvar för deras hälsoutfall och utveckling av effektiva tekniker och instrument för att förbättra 

uppfattat självbestämt stöd. I Derwin och Hagger’s (2012) artikel framgick det att 

motivationsbestämmelser från SDT kan fungera som informationskällor som påverkar 

idrottarnas intentioner genom deras inverkan på attityden, uppfattad social norm och 

kontrollerbarhet för återhämtning och förebyggande av skador (Derwin & Hagger, 2012).  Att 

använda sig av SDT anser jag som en funktionell motivationsteori då den bygger på att öka 

motivationen på flera sätt när den prioriterar både behovet av självbestämmande som innebär 

att man själv ska kunna påverka situationen och vara delaktig i beslut, men också för att den 

upplyser om det sociala behovet man har för att motverka ensamheten som kan uppkomma och 

den tar dessutom hänsyn till ens kompetens. Jag anser att SDT är en teori som är lätt att arbeta 

med och den är lätt att individanpassa. Med hjälp av SDT kan man öka den inre motivationen 

hos personer som genomgår en rehabiliteringsperiod från idrottsskada och jag tror att om jag 

själv skulle genomgå en rehabiliteringsprocess så skulle jag, som inte har den typ av socialt 

stöd som lagidrotter kan ge, eller tränare och så vidare på egen hand, ta kontakt med 

sjukgymnast och även med en coach då det framgår att motivationen höjts för samtliga deltagare 

i studien efter deras kontakt med sjukgymnast (eller annan typ av hjälp som till exempel 

specialistläkare om sjukgymnastiken inte hjälpt som önskat). Som skadad och inte ha ett starkt 

socialt stöd kan ensamheten vara tuff och det uppkommer mycket känslor genom 

rehabiliteringsprocessen som kan vara skönt att ha någon att prata med.  

 

Av resultatet i denna undersökning framgick det att alla deltagare som var aktiva i individuella 

idrotter slutat sin idrottsaktivitet efter skadan, medan de som var aktiva i lagidrotter fortsatte 

med sin idrott. Mina spekulationer är att det handlar om personerna i ens närheten som varit 

avgörande här. I en lagidrott finns redan en ”vi-känsla” och samhörighetsbehovet från SDT är 

uppfyllt, vilket kanske kan vara svårare att uppfylla i individuella idrotter. Från lagmedlemmar 

kan positiv energi komma och som en deltagare nämnde i resultatet så får man bekräftelse på 

att man är viktig för laget, då man får det bekräftat på ett sätt som man inte fick innan skadan. 

Jag tror absolut att det är en avgörande faktor till varför lagidrottare har hög motivation till att 

ta sig tillbaka till sin idrott på ett helt annat sätt, jämfört med idrottare i individuella idrotter. 

Jag tror att personer som är aktiva inom individuella idrotter har en annan form av rivalitet till 
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varandra. Visst, man kanske genomföra träningspass tillsammans men i slutändan är det 

individuella tävlingsgrenar vilket kan göra att man inte får samma typ av stöd och ensamheten 

i rehabiliteringsprocessen kan nog helt klart vara påtaglig för dessa på ett helt annat sätt.  

 

Alla personer är ju individer som blir påverkade av saker på olika sätt och brist på motivation 

kan drabba alla på grund av många olika saker. Men just idrottsskador kan påverka 

motivationen på både det fysiska och psykiska planet. Det fysiska planet för att det är 

smärtsamma skador på kroppen som kräver tid att läka och rehabiliteras. Exempel på hur det 

psykiska planet kan drabbas av en skada är först att bli rädd. Det kan vara rädsla för hur illa 

skadan är eller att man är rädd för att behöva missa en tävling, träningar eller att det kanske till 

och med leder till sjukskrivning, som kan leda till rädsla för att svika sitt lag, tränare eller 

arbetskamrater. Detta kan vidare leda till att man känner sig stressad för att läka så fort som 

möjligt vilket sen kan leda till brist av motivation om det visar sig att läkningsprocessen inte 

går lika snabbt som man önskar. Denna negativa spiral är viktig att motarbeta och jag tror att 

det vore bra att ha en typ av coach som kan hjälpa en att se nya möjligheter och komma på nya 

tankar. Efter läkarbesök och möte med eventuell sjukgymnast påbörjas läkningsprocessen och 

man kan bli frustrerad över att det gör ont och att rehabiliteringsprocessen kan gå upp och ner, 

såväl motivationen.  

 

Rehabiliteringsprocessen är väldigt känslomässigt utmanande och därför skulle en coach vara 

bra att ha under denna tid anser jag. Skulle jag arbeta som coach och hjälpa individer under sin 

rehabiliteringsprocess skulle jag arbeta med SDT eftersom den är lätt att tillämpa då den är lätt 

att individanpassa och bygger på viktiga psykologiska delar för att upprätthålla en god 

självkänsla och självförtroende genom rehabiliteringsprocess (Deci & Ryan, 2000).  Efter en 

kartläggning av personens nuläge och mål skulle en handlingsplan tas fram som jag tillsammans 

med adepten skulle arbeta fram ihop, som skulle stärka en persons behov av självbestämmande.  

 

En annan viktig faktor för att öka motivationen för att ta sig igenom en idrottsskada och dess 

läkningsprocess är stöd och support från familjen, vilket leder till ökad tilltro till sin förmåga 

(Hassmén & Hassmén, 2010).  Att känna att man får det stöd eller den hjälp man behöver leder 

till att den inre motivationen till att bli återställd och hålla sig stark ökar. De personer som utgör 

ett bra stöd uppskattas och behövs för att hjälpa individerna att ta sig igenom situationen mer 

effektivt. För de individer med problem som gått utan hjälp en längre tid, ser det nog som 

önskvärt att någon i den närmsta kretsen av vänner eller familj kan driva på och söka upp 
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sjukgymnast eller uppmuntra att kontakta någon på egen hand, eftersom flera av deltagarna 

upplevde att de känt sig som en belastning av läkare som de träffat. Man kan förstå att det inte 

är en motiverande känsla när man träffar läkare som inte kan hjälpa till. I dessa lägen vore det 

önskvärt att dessa läkare kan ge individer en remiss till sjukgymnast för bedömning. Att gå med 

en skada länge och dessutom känna att sjukvården inte är intresserad av att hjälpa till är inget 

som man som skadad önskar känna. Därför tänker jag att det efter min examen inom 

idrottsvetenskap kan finnas möjligheter för mig som coach att arbeta med en grupp i samhället 

som på något sätt behöver stöd genom sin rehabiliteringsprocess och inte fått den av övriga 

sjukvården. Jag vill gärna fördjupa mig inom idrottsskador och mentala processer vid fortsatta 

studier. 

 

7.3 Metoddiskussion 

För denna studie användes kvalitativ metod med intervjuer då det ansågs lämpligast för att 

besvara studiens syfte. Kvalitativa forskningsinriktningar riktar in sig på att få förståelse för 

upplevelser, känslor och erfarenheter genom att fråga om till exempel händelser och situationer 

som upplevts (Hassmén & Hassmén, 2008). Att använda en kvantitativ forskningsmetod till 

denna undersökning var inte tänkbart, eftersom utgångspunkten för den typen av metod är att 

det som studeras skall göras mätbart i siffror, med syftet att generalisera och finna det som är 

representativt för en större grupp (Trost, 2012). Därför valdes en kvalitativ forskningsmetod för 

att jag ville få fördjupade svar på mina frågor som även fångar upp känslor. Utgångspunkten 

med självbestämmande teorin användes för analys av data.   

 

Intervjuguiden togs fram för att underlätta för mig att ställa frågor som kan generera svar som 

besvarar syftet i undersökningen. Min egen förförståelse för att genomgå en 

rehabiliteringsprocess är en förutsättning för ett meningsfullt samtal i samband med kvalitativa 

studier enligt Kvale och Brinkmann (2009) vilket jag har från min egen rehabiliteringsprocess 

av korsbandsskada. Jag upplevde att deltagarna hade lätt att förstå frågorna och genererade 

öppna svar.  Hade inte testintervjun gjorts innan intervjuerna för studien hade inte intervjuerna 

blivit lika framgångsrika eftersom en revidering gjordes av intervjuguiden.  

 

Intervjuguiden bestod av öppna frågor som ger fördelar för den deltagaren som intervjuas. 

Deltagarna får då utrymme att tänka och uttrycka sig fritt, berätta om sina tankar och 

erfarenheter och uttrycka sig helt fritt eftersom det inte finns ett givet svarsalternativ (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Valet av platser till intervjuerna gjordes i samråd med deltagarna och var 
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förhållandevis lugna. Två av intervjuerna, den som var i en park och den intervjun som hölls i 

trapphuset på Karlstads Universitet är platser som jag inte kommer ha vidare intervjuer på. 

Trapphuset är förhållandevis en lugn plats i jämförelse av många andra trappor och trapphus på 

Universitetet då den vi valde ligger avsides, däremot ekar det mycket på sådana platser och det 

var några personer som gick förbi som upplevdes som distraktioner. Parken var en plats som 

valdes då det är en avslappnad plats för samtal. Det var en fin dag med folk som rörde sig i 

parken och samtalade med sina sällskap när dem gick förbi oss, samt en närliggandes tågräls 

och en närliggandes bilväg som väsnades mycket, vilket gjorde att transkriberingen blev svår 

med mycket ljud utöver våra röster som fångades upp på ljudinspelningen.  

 

Chansen att resultatet kan ha blivit annorlunda finns, anledningen till varför jag tror detta är för 

att det upplevdes som stressande för den intervjuade med dessa störmoment, till exempel i 

trapphuset när det kom folk i trappen som skulle förbi. De båda deltagarna svarade på alla frågor 

och kunde även gå ner på djupet men jag tror att om dessa intervjuer genomförts på en annan 

plats skulle det kanske finnas mer tid till att fundera ut svar att beskriva känslomässiga fenomen 

bättre. Kritik till mig själv ska också framgå i detta arbete då jag hade kunnat ge mer utrymme 

för tystnad och låta deltagaren tänka ut om det fanns mer att tillägga som svar till vissa frågor.  

 

Styrkor med undersökningens val av metod och genomförande är att jag fick svar som 

förklarade faktorer för studiens syfte, men samtidigt ställer jag mig kritisk till min intervjuguide 

på ett sätt då den kunde haft mer frågor som skulle kunnat fånga upp mer faktorer som 

påverkade motivationen under rehabiliteringsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009).  Jag är 

ändock nöjd över studien som presenterats. 

 

 
 

7.4 Fortsatt forskning 

Att drabbas av en idrottsskada är som sagt något väldigt komplext som påverkar den drabbade 

inte bara fysiskt utan även till stor del psykiskt. Det finns behov av ytterligare forskning för att 

utveckla och testa självbestämmandeåtgärder som skulle förbättra individers självbestämda 

motivationer och effektivitet för fysisk aktivitet och rehabiliteringsprocess.  

 

Som jag tidigare nämnt i resultatdiskussionen framgick det av resultatet i denna undersökning 

att alla deltagare som var aktiva i individuella idrotter slutat sin idrottsaktivitet efter skadan, 
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medan de som var aktiva i lagidrotter fortsatte, varför är det så? Är detta något som är vanligt 

förekommande eller bara ett slumpmässigt resultat för denna undersökning? Och om inte, vad 

har lagidrotterna för strategier vid idrottsskador som inte de individuella idrotterna har och 

eventuellt kan efterfölja? Detta är något som jag tycker var väldigt intressant av resultatet och 

som vidare forskning eller fördjupning i området skulle kunna fördjupa sig i.  

 

 

En annan sak som kan vara värt att undersöka är hur tränarna och andra ledare i idrotter har för 

handlingsplaner om en person skulle skada sig, har de någon handlingsplan? I så fall, hur följer 

dem den? Fungerar den? Och skulle det vara önskvärt att ta fram handlingsplaner gällande 

skada till samtliga idrotter? Jag tror i alla fall att det skulle vara bra. Det skulle bidra till mer 

samhörighet och kanske kännas som en trygghet både för adepterna inom idrotten och för 

tränarna/ledarna. 
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BILAGOR  
 

 

Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Innan start, informera om: 

• Informera om syftet med samtalen och studien igen  

• Att samtalen är anonyma, inget ska kopplas till intervjupersonen. 

• Fråga om det är okej att spela in intervjun? 

• Att det när som helst är tillåtet för personen att avsluta deltagandet 

 

Öppningsfrågor: 

Vill du kort beskriva vem du är (ålder, arbetar/ studerar, fritids sysselsättning) 

Kan du berätta om din skada? Hur uppkom den?  

Hur länge gick du med skadan och haft problem?  

Introduktion: 

Hur ser du på din egen motivation idrottsskada & rehabilitering? 

Vad tänker du på när du hör ordet ”motivation”? (kopplat till idrottsskada & rehabilitering) 

Övergångsfrågor: 

Hur upplevde du din egen motivation till rehabiliteringen? Fanns den där genom hela 

processen eller fanns det svackor som påverkade träningen?  

Vill du ge något exempel på när motivationen sjönk respektive öka? 

När var den som starkast och varför? 

Nyckelfrågor: 

Hade du någon plan du höll dig till för att upprätthålla motivationen för din 

rehabiliteringsträning? 

-om inte: Vad gjorde du för att få tillbaka motivationen? 
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Avslutningsfrågor: 

Tror du att din läkningsprocess hade kunnat underlättas med hjälp av mental träning för att få 

upp motivationen? 

 

 

Avslutningsvis: ge en sammanfattning av det som sagts och lämna tid för respondenten att 

korrigera eventuella missförstånd och även ställa frågor. Tacka respondenten för samtalet. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

 
 

Till dig som rehabiliterats mot idrottsskada 

 

Att vara motiverad är en viktig förutsättning för att man skall lyckas genomföra en 

rehabiliteringsperiod från skada.  

 

Jag läser idrottsvetenskapliga programmet på Karlstad Universitet och gör en intervjustudie för 

min C-uppsats. Jag vill undersöka hur motivationen påverkas av en skada och vilka faktorer 

som är viktiga för att upprätthålla en god motivation under rehabiliteringsprocessen. 

Detta är en inbjudan till att delta som respondent i studien och bidra med dina erfarenheter och 

åsikter inom området. Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt, du har också rätten att när som 

helst avbryta deltagandet utan särskild anledning. Deltagandet innebär en intervju på 15-30 

minuter där frågor om det ovan nämnda området behandlas. Intervjun kommer att spelas in. 

Endast jag som intervjuare kommer ha tillgång till inspelningen som efter analys kommer att 

förstöras. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Materialet som samlas in kommer endast att användas för det ovan nämnda syftet och redovisas 

i en akademisk rapport under vetenskaplig handledning.  

Om du har några frågor eller önskar delta i studien kontakta mig via telefon eller mail senast 

den 11 maj, så kommer vi överens om plats och tid för intervjun. 

 

Elinor Herlufsén 

Tel: 0707634847 

Mail: elinorherlufsen@hotmail.com 

Karlstad, Maj 2018 
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