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Sammanfattning 

Bakgrund. Fotboll är världens största idrott och risken för skador är stor. Orsaker till 

att fotbollsspelare inte återgår till idrotten är främst nedsatt funktion samt rädsla för ny 

skada. Många fotbollsspelare är idag fysiskt redo att återgå till spel, men inte psykiskt.   

Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns olika psykologiska 

faktorer hos skadade fotbollsspelare som återgår till idrott jämfört med dem som slutar 

spela efter en allvarlig skada. 

Metod. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Åtta fotbollsspelare, fyra killar 

och fyra tjejer, intervjuades individuellt. Materialet analyserades genom latent 

innehållsanalys. 

Resultat. Informanterna redogjorde för olika psykologiska aspekter som påverkat dem 

både positivt och negativt under rehabiliteringsperioden. Personliga faktorer var 

skadereaktion, motivation och rädsla. Situationsfaktorer handlade om tränarens, lagets, 

familjens och sjukgymnastens inflytande.  

Konklusion. Flera psykologiska faktorer påverkar en fotbollsspelare vid rehabilitering 

efter en allvarlig skada. Dock skiljde sig inte dessa faktorer mellan de som idag är 

aktiva jämfört med dem som har slutat. Det som framkom i denna studie var att stödet 

från laget och tränare är något som ofta saknas i en fotbollsspelares rehabilitering.  

Nyckelord. Idrott, kvalitativ studie, psykologi, rehabilitering 

 

 

 



 

Return to football or quit after a 

serious injury while young 

- an interview study 

 

 

Abstract 
Background. Football is the worlds largest sport and the risk of injury is great. Reasons 

why football players do not return to sport is primarily renal function and fear of re-

injury. Many football players are today physically ready to return to the game, but not 

mentally. 

Purpose. The purpose of this study was to investigate whether there are different 

psychological factors of injured football player who returns to the sport than those who 

stop playing after a serious injury.  

Method. The study was conducted using a qualitative approach. Eight football players, 

four boys and four girls, were interviewed individually. The material was analyzed by 

deferred content analysis.  

Results. The informants reported on various psychological aspects that affected them 

both positively and negatively during the rehabilitation period. Personal factors were 

injured reaction, motivation and fear. Situational factors about their coach, the team, the 

family and the physiotherapist's influence.  

Conclusion . Several psychological factors affect a football players rehabilitation after a 

serious injury. However these factors do not differ between those who are now active 

and those who quit. The findings in this study was that the support from the team and 

the coach is something that is often lacking in a football player's rehabilitation.  

Keywords. Psychology, qualitative study, rehabilitation, sports 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

The International Federation of Association Football (FIFA), uppskattade 2006, att 

cirka 265 miljoner människor spelade fotboll, detta inkluderade både registrerade och 

oregistrerade spelare. Av de spelare som var registrerade, 38 miljoner, upptog ungdomar 

under 18 år 22 av de miljonerna. Detta gör fotboll till den idrott som utövas mest i hela 

världen (1). I Sverige fanns år 2012, 325 356 fotbollsspelare över 15 år, registrerade, 

varav 240 000 spelare under 15 år (2). 

 

Fotboll har visat sig ha goda effekter på människors hälsa (3-4), men det medför även 

en stor risk för skador (1). En fotbollsskada definieras som följande: en skada till följd 

av fotbollsspel som leder till att spelaren helt eller delvis inte kan delta i träning och 

match (5). Skadorna kan delas in i fyra olika svårighetsgrader beroende på hur många 

dagar spelaren blir borta från träning och match: minimal skada: 1-3 dagar, mild skada: 

4-7 dagar, medelsvår skada: 8-28 dagar samt allvarlig skada: borta mer än 28 dagar (5).  

 

En utvärdering gjord av FIFA mellan 1998-2012 som inkluderade FIFA-turneringar 

samt de olympiska spelen, visade att under varje match skedde i snitt 2.6 skador, varav 

80 % av skadorna uppkom i kontakt med annan spelare. De mest drabbade 

kroppsdelarna var fotled, underben samt huvud/nacke (6). En annan studie visade att det 

var vanligare att spelare skadade sig under match än träning. Traumatiska skador 

(plötsliga skador med känd orsak) och skador på hamstrings uppkom även de oftare 

under match. Av alla registrerade skador var 12 % återkommande och där sågs även att 

spelaren var i behov av en längre period av rehabilitering (5). FIFA’s mätning påvisade 

att 15 % av alla skador involverade nacke och huvud (6). Den enda signifikanta 

riskfaktorn för huvud/nackskador var positionen försvarsspelare (7). Ungdomar mellan 

13-19 år fick i snitt 1-5 skador per 1000 spelade timmar. Antalet skador under match 

ökade med åldern. Cirka 60 % av alla skador uppkom i kontakt med annan spelare. 

Skador som inte involverade kontakt med annan spelare var vanligare på träning (1). En 

kanadensisk studie påvisade att det var vanligare med skador hos pojkar än flickor och 

att icke tränarledd fotboll var en riskfaktor (8). En annan studie utförd på ungdomar som 

spelade fotboll kunde påvisa att antalet frakturskador minskade med åldern medan 

bristningar och sträckningar ökade (9). Skador inom ungdomsfotboll var liksom 
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seniorfotboll, vanligast i nedre extremitet. Riskfaktorer specifika för ungdomsfotbollen 

var farligt spel, matcher och träning på små fotbollsplaner samt ungdomar som spelade i 

seniorlag. God följsamhet av regler, fotbollskunniga tränare samt utbildade domare har 

visat sig vara viktiga faktorer gällande skadeprevention (10). 

 

När en idrottare skadar sig, är det inte bara den fysiska faktorn som har betydelse. 

Många idrottare får även en emotionell reaktion av skadan, där vikten av socialt stöd 

och även idrottarens personliga inställning till rehabilitering bör beaktas (11). En studie 

visade på att vissa idrottare klarade av skada och rehabilitering med lätthet medan andra 

behövde professionell psykologisk hjälp. Det är därför viktigt att inte alltid anta att en 

idrottare blir nedstämd av en skada, men inte heller missa de som får emotionella 

reaktioner (12). En annan studie visade att idrottare fick en nedsatt sinnesstämning i 

samband med skada. Här jämfördes även skadehantering mellan män och kvinnor, där 

kvinnor ofta la skulden på sig själva och blev mer osäkra (13). Flera studier har 

undersökt hur många som återgår till tidigare tävlingsnivå efter främre korsbandsskada 

(14-15). I en studie var det endast 53 % som återgick till tidigare tävlingsnivå. De som 

fortsatte med samma idrott men på en lägre nivå samt de som helt slutade med idrott, 

angav framförallt att orsaken var antingen nedsatt knäfunktion eller rädsla för ny skada 

(14). Även några kvalitativa studier belyser vikten av den psykologiska faktorn vid 

återgång till idrott efter skada (16,17,18). En studie utförd på svenska fotbollsspelare 

visade att en kombination av psykologiska interventioner så som stresshantering och 

kognitiv avslappning, minskade risken för skador (18). En annan studie belyser att 

antalet allvarliga skador på elitnivå ökar, vilket kan leda till att vi får fler idrottare som 

är fysiskt redo att återgå till sin idrott, men inte psykologiskt. Kriterier som bör 

uppfyllas för en god rehabilitering är information till idrottaren hur lång tid 

rehabiliteringen väntas pågå, ett godkännande från det medicinska teamet att idrottaren 

är fysiskt redo samt att ha en diskussion kring vilka rädslor idrottaren har inför återgång. 

En lyckad skaderehabilitering innefattar hur väl idrottarens omgivning tillgodoser dessa 

behov (17).  

 

1.2 Problemformulering 

Fotboll är den största idrotten i världen, vilket även medför ett stort antal skador (1). 

Utöver den fysiska skadan, påverkas spelarna även emotionellt (11). Kvantitativa 

studier påvisar att en stor del av korsbandsskadade spelare inte återgår till spel på grund 
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av nedsatt funktion men även till stor del på grund av rädsla (14, 15). Få studier belyser 

dock vad spelarna egentligen upplever som hinder och vad de anser sig behöva hjälp 

med, för en återgång till fotbollen. Förhoppningen med denna studie var att kunna ge 

mer klarhet i detta. 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Som teoretiskt ramverk användes Wiese-Bjornstals ”Integrated Model of Response to 

Sport Injury”. Modellen är skapad utifrån redan existerande modeller gällande 

psykologisk respons på idrottsskada. Modellen omfattar personliga faktorer, 

exempelvis: spelarens ålder, kön, copingstrategier, personlighet, tidigare skadehistorik 

samt situationsanpassade faktorer, exempelvis typ av idrott, tränare-, lagets- och 

familjens inflytande. Modellen tar även upp kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga svar på idrottsskada. Modellen beaktar både faktorer hos idrottaren 

innan skada samt efter skada (19).  

 

2 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka om det finns olika psykologiska 

faktorer hos skadade fotbollsspelare som återgår till idrott jämfört med dem som slutar 

spela efter en allvarlig skada. 

 

3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Studien utfördes med en kvalitativ ansats i form av intervjuer och analyserades med 

latent innehållsanalys (20). 

 

3.2 Informanter och procedur 

Informanterna valdes ut genom subjektivt urval (21) och rekryterades genom 

Stockholms fotbollsförbund samt fotbollsföreningar i Stockholms län.  

 

Informanterna som inkluderades i studien var aktiva alternativt tidigare aktiva 

fotbollsspelare. Vid skadetillfället var spelarna mellan 14-25 år gamla och skadade sig 

under match eller träning. Samtliga informanter som deltog i studien var borta från 
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träning och match i mer än 28 dagar på grund av skadan. Informanterna skulle ha 

genomgått rehabilitering och åter vara i spel alternativt ha slutat. 

 

Informanterna kontaktades via mejl med en intresseförfrågan innehållande information 

om studien (se bilaga 2). De informanter som valde att ställa upp fick själva välja en 

plats där de ville att intervjun skulle ske. Vid intervjutillfället upprepades information 

om studien muntligt och informanten fick skriva under ett samtycke till deltagande (se 

bilaga 3). Totalt intervjuades åtta fotbollsspelare, fyra killar samt fyra tjejer (se Tabell 

1). 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation - informanter. 

 

 

3.3 Datainsamling 

Initialt utfördes en pilotintervju med en skadad fotbollsspelare, för att testa 

intervjuguiden. Efter pilotintervjun skedde vissa modifieringar till intervjuguiden (se 

bilaga 2). Intervjuformatet var semistrukturerat, vilket innebar att ämnesområdena var 

förutbestämda, men utformning och ordningsföljden av frågorna kunde variera samt 

följas upp av följdfrågor (22). Innan varje intervju påbörjades fick informanten skriva 

under ett samtycke och informerades om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, helt utan förklaring. Samtliga informanter valde att genomföra intervjun i 

sin helhet. Tidsåtgången varierade för intervjuerna mellan 13-60 minuter. Intervjuerna 

spelades in digitalt och transkriberades sedan ordagrant. Det inspelade materialet samt 

transkriptionerna avkodades och hanteras som medicinska handlingar och hålls inlåsta.   
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3.4 Analys 

Intervjumaterialet analyserades med latent innehållsanalys (20). Intervjuerna lästes 

igenom upprepade gånger och texten delades in meningsbärande enheter, vilket innebär 

ord, meningar eller stycken som till innehållet hör ihop. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan, vilket innebär att innehållet kortades ner, men behåller kärnan. 

Därefter skapades koder, kategorier och teman, där temat kan sägas vara den latenta 

meningen i texten (20)(se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Tema 

Gjorde riktigt ont 

i början, sen var 

det lite panik 

över att jag 

skadade mig. 

Först smärta 

sen panik. 

Smärta ger mer 

rädsla. 

Skadereaktion Personliga 

faktorer 

Efter operationen 

blev det mindre 

och mindre 

kontakt från deras 

sida. 

Mindre 

kontakt med 

tränare efter 

operation. 

Tränarna ej 

delaktiga i 

rehabiliteringen. 

Tränarnas 

inflytande 

Situationsfaktorer. 

 

 

3.5 Validitet 

Inom kvalitativ forskning pratas oftast om trovärdighet. Trovärdigheten för en kvalitativ 

studie hänvisar till hur väl data och processer fångar det tänkta syftet med studien. 

Trovärdighet kan uppnås genom att relevanta forskningsmetoder används samt att 

process och resultat tydligt framställs, vilket har varit meningen i detta arbete.  

Variation i informanternas ålder och kön samt tydliga meningsbärande enheter och 

representativa citat som klarlägger kategorier och teman i det analyserade materialet, 

ökar även det, trovärdigheten (22). För att öka studiens reliabilitet och tillförlitlighet, 

spelades samtliga intervjuer in digitalt och handledaren för denna studie har kontrollerat 

analysen av innehållet (20). Inom kvalitativ forskning används även uttrycket 

överförbarhet, vilket syftar till studiens möjlighet att öveföras på andra grupper (20). 

Informanterna i denna studie hade en stor variation gällande vilka skador de fått, vilket 

ökar möjligheten till överförbarhet. 
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3.6 Etiska överväganden 

I den här studien fick samtliga deltagare information om studiens innehåll och syfte 

samt att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna fick skriva 

under ett samtycke till deltagande i studien. (se bilaga 1,3) 

Projektplanen för denna studie skickades till Etikkommittén Sydost. Ett rådgivande 

yttrande erhölls, där man inte såg några etiska hinder för att studien skulle genomföras 

(23). 

 

4 Resultat 

Under analysarbetet framkom flera olika kategorier som gick att finna både hos de 

informanter som slutat spela fotboll samt de som åter är tillbaka i spel. Informanterna 

redogjorde för olika psykologiska aspekter som påverkat dem både positiv och negativt 

under rehabiliteringsperioden. Kategorierna indelades i två olika teman som kom att 

kallas personliga faktorer och situationsfaktorer (se Figur 1). 

 

Psykologiska faktorer vid allvarliga skador hos fotbollsspelare 

Personliga faktorer 

Skadereaktion 

Motivation 

Rädsla 

Situationsfaktorer 
Familjens inflytande 

Tränarnas inflytande 

Lagets inflytande 

Sjukgymnastens inflytande 

Figur 1. Teman och kategorier 

 

4.1 Personliga faktorer 

4.1.1 Skadereaktion 

Informanterna beskrev skadetillfället på två olika sätt. I båda grupperna återfanns 

informanter som slutat samt fortfarande spelar. Vissa av informanterna upplevde stark 

smärta vid detta tillfälle och beskrev då även stor rädsla och oro. 

 

”Jag blev rädd. Rädsla. För jag hade inte fått en sån här känning. Jag tänkte, jag 

märkte i kroppen, jag och kroppen vi kände av, det är någonting fel. Det här är ingen 

vanlig skada.” 
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”Alltså jag var ju bara väldigt, väldigt snurrig. Jag insåg ju att det här var nog lite 

värre. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag blev nog ganska nojig över att jag var så rörig 

liksom.” 

 

De övriga informanterna hade en annan beskrivning av skadetillfället. De informanter 

som inte upplevde någon smärta, beskrev inte heller någon rädsla, men uppger i 

efterhand att det kan ha berott på chock. 

 

”Först så, jag var aldrig särskilt såhär orolig eller uppe i varv eller, jag var rätt lugn. 

Det var ingen större smärta så att jag var rätt lugn”. 

 

”Dock kunde jag bara skratta, troligtvis hamnade jag i någon chock.”  

 

De flesta av informanterna var eniga om att smärtan troligen är det som framförallt 

påverkar rädslan, att det är lättare att hantera en skada om smärtfaktorn tas bort.  

En av informanterna beskrev också att tidigare diskussioner kring skador kan påverka 

rädslan om en skada sedan inträffar. 

 

”Andra gången blev jag mer, lite mer rädd, för vi hade pratat mycket om typ 

korsbandsskador så då blev jag mer rädd.”  

 

4.1.2 Motivation 

En inre motivation såg informanterna som en viktig del i att komma tillbaka till 

fotbollen. Informanterna beskrev att även om stöd är viktigt under 

rehabiliteringsperioden, så är det den egna drivkraften som är avgörande.  

 

”Jag brukar annars gå till mig själv ganska mycket när det gäller stöd och sånt, att man 

får hitta motivationen själv på något sätt, för det är väl det som ändå tar en längst.”  

 

Informanterna beskrev även att fotbollen i sig är den absolut största motivationen till att 

genomgå rehabiliteringen. Kärleken till sporten är det som drivit informanterna framåt. 

 

”Bara att få spela fotboll, det är något man vill göra, så att, det är ingenting som skulle 

hindrat, få mig att inte vilja gå tillbaka på något sätt.”  

 

”Så jag tänkte hela tiden för mig själv att om jag inte gör det, då kommer jag inte kunna 

vara på en fotbollsplan. Så hela tiden, motivationen det var fotbollen.”  
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En av informanterna som slutat beskrev istället hur motivationen till att få spela fotboll 

igen, inte fanns där. 

 

”Och det kände jag väl att jag tappade lite, det generella intresset efter skadan. Jag vet 

inte om det var för att det blev ett långt uppehåll eller om det var, liksom, rädslan.”  

 

4.1.3 Rädsla 

Samtliga informanter har genomgått någon form av rehabilitering, även om samtliga 

inte längre spelar fotboll. Gemensamt för informanterna är att de efter avslutad 

rehabilitering, när de skulle återgå till träningar och matchspel med laget, beskrev 

rädsla. Samtliga informanter har upplevt rädslan för att få en ny skada och många har 

även ifrågasatt sig själva, om de verkligen är redo för att börja spela igen. 

 

”Min första hela match jag spelade. Jag tryckte i lite hårt, så kände jag lite i knäet, så 

tänkte jag, är det verkligen smart att göra det här? Gör jag verkligen rätt val att spela 

nu?”  

 

”Så fort det kom en glidtackling så blev man rädd. Då blev man, alltså allmänt mer 

försiktig, man blev bara såhär rädd hela tiden. Sen var det någon gång där jag blev 

kapad på samma sätt, i en match, och då var man, då fick jag ångestattacker, att det 

skulle hända igen.”  

 

Informanterna beskrev att de tagit sig igenom rädslan genom att spela och utsätta sig för 

situationer som de varit rädda för men de har även försökt att ignorera rädslan. 

 

”Längst bak i huvudet har jag alltid med mig en rädsla för knäet, men försöker så gott 

jag kan att trycka bort den rädslan.”  

 

4.2 Situationsfaktorer 

4.2.1 Familjens inflytande 

Att ha familjens stöd direkt efter skadan och under rehabiliteringsperioden uppgav 

många av informanterna som väldigt viktigt. De uppgav att familjen är de man träffar 

mest och därför behöver deras stöd. Dock uppgav några av informanterna att 

föräldrarnas första reaktion på skadan gjorde dem mer stressade och oroade. 

 

”Morsan blev orolig, det var ju jobbigt. Man blev ju stressad själv av hennes stress, det 

smittade av sig.”   
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Familjens stöd var viktigt, men några av informanterna beskrev även en hets från 

familjens sida, att komma tillbaka snabbt.  

 

”Det var väl min mamma som började att jag skulle spela fast jag tyckte att det gjorde 

ont och så, men det handlar ju om att komma över rädslan igen, men det var väl hon 

som fick mig att börja, liksom, så pass tidigt.”  

 

4.2.2 Tränarnas inflytande 

Informanterna beskrev sina tränare som lugna och samlade vid själva skadetillfället, 

men under rehabiliteringperioden blev de mer oförstående och frånvarande. Ett problem 

som beskrevs gällande tränarna var att de var oförstående till skadan och tiden det tar att 

rehabilitera sig efter en allvarlig skada. 

 

”I början var de väldigt hetsiga med att jag skulle komma tillbaka.”  

 

En informant beskrev hur tränaren tvingade till spel trots smärtor och önskan om att få 

avstå. 

 

”Fanns vissa matcher jag inte ville spela, ibland var det brist på spelare så jag var 

tvungen att hela tiden ställa upp. En dag ser jag mig i startelvan. Då blev jag chockad 

och då gick jag fram till min tränare och sa att, kan jag få prata med dig? Då sa han, 

varför måste du alltid prata, kan du inte bara spela?”  

 

En av de informanter som slutat, beskrev att situationen kanske varit annorlunda om rätt 

stöd och interventioner hade funnits från tränarnas håll. 

 

”Det var liksom ingen, jag hade nog kunnat behöva, liksom, någon form av 

rehabilitering. Framförallt bara sånt som målvaktsträning eller, liksom, sånt som jag 

behövde specifikt. Det saknade jag.”  

 

Den andra av de informanter som inte längre är aktiv fotbollsspelare, uppgav att även 

där saknades stöd från tränarna. Kontakten med tränarna minskade hela tiden under 

rehabiliteringsperioden. 

 

”Efter andra operationen var min känsla att tränarna inte tyckte att jag var en del av 

laget längre.”  
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4.2.3 Lagets inflytande 

Lagkamraternas del i en spelares rehabilitering hade enligt informanterna, gärna varit 

betydligt större. Informanterna beskrev hur de saknat laget och att 

rehabiliteringsperioden kunde bli ensam, då träningen oftast utfördes på annan plats. En 

informant beskrev hur stödet från laget varit sämre för att de aldrig träffades under 

rehabiliteringsperioden. En annan informant beskrev att stödet inte fanns där alls. 

 

”Jag hade inte spelat fotboll på nästan ett år. Vilket jag brinner för, och det var, det var 

ensamt. Man hade inget stöd från laget. Inget stöd någonstans.”  

 

En informant berättade att det var viktigt att försöka besöka laget någon gång i veckan 

för att få stöd och inte tappa kontakten. Dock var det många av informanterna som 

kände en stress över att vara borta från laget, en stress att bli utanför och inte längre 

tillhöra gemenskapen. Många upplevde också att lagkamraterna slutade bry sig när 

rehabiliteringen tog lång tid. 

 

”Halva laget försvann under första skadan, efter andra operationen fanns knappt 

någon kvar. De undrade inte ens hur operationen hade gått eller hur jag mådde.”   

 

4.2.4 Sjukgymnastens inflytande 

De flesta av informanterna fick under sin rehabiliteringsperiod, träffa en sjukgymnast. 

För många var sjukgymnasten den viktigaste personen under den här perioden. Som 

sjukgymnast hade man enligt informanterna ett stort ansvar. Som skadad spelare har 

man stor tilltro till sin sjukgymnast och det är oftast denne som har beslutat när spelaren 

är redo att börja spela fotboll igen. Sjukgymnasten har för de flesta av informanterna 

varit en inspirationskälla och ett stort stöd. 

 

”Sjukgymnasten, för hon har verkligen, liksom, varit positiv, även fast man själv tycker 

att det har gått dåligt, så man har velat fortsätta.”  

 

”Det bästa stödet, faktiskt, jag måste säga, det är sjukgymnasten. För hon pushade 

mig.”  

 

En av informanterna som inte längre spelar fotboll, uppger att förslaget att träffa en 

sjukgymnast aldrig ens nämndes. Informanten tror att det kunde ha gjort skillnad, att få 

träffa någon som inspirerat till träning och haft kunskapen om hur träningen skulle 

utföras.  
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För den andra informanten som inte heller spelar längre, var det annorlunda. Denne 

hade väldigt bra kontakt med sin sjukgymnast och fick mycket stöd därifrån, fram tills 

en dag då stödet bara försvann. En sjukgymnast kan ha både positiv och negativ 

inverkan på en skadad spelare. 

 

”Sjukgymnasten var förstående och hjälpsam tills ett år och tre månader efter 

operationen. ”Alla blir inte bra här”-den meningen kämpar jag fortfarande emot. Jag 

fortsätter min kamp på egen hand och en dag ska jag springa!”   

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka om det finns olika psykologiska 

faktorer hos skadade fotbollsspelare som återgår till idrott jämfört med dem som slutar 

spela efter en allvarlig skada. 

 

Resultatet visade flera olika psykologiska faktorer som påverkar en fotbollsspelare 

under rehabilitering efter en allvarlig skada. I studien framkom dessa faktorer både hos 

dem som åter är i spel samt de som inte längre är aktiva. Precis som Wiese-Bjornstals 

”Integrated Model of Respons to Sport Injury” visade så hamnade dessa faktorer under 

två olika teman – personliga- och situationsfaktorer (19).  

 

Informanterna hade varierande upplevelser av skadetillfället, där några kände av stark 

smärta och tillhörande rädsla, medan andra inte kände av någon smärta alls och 

upplevde istället ett lugn. Som tidigare nämnts får spelaren ofta inte enbart en fysisk 

reaktion av skadan, utan även en emotionell (11), vilket framkom även i denna studie. 

Dock verkar den akuta emotionella reaktionen, oavsett om det är rädsla eller lugn, inte 

ha någon betydelse för rehabiliteringens utgång. Samtliga informanter, uppgav att i det 

skedet de skulle återgå till sin idrott, upplevde rädsla. Att samtliga informanter uppgav 

rädsla inför återgång till fotbollen och att vissa även ifrågasatte om de verkligen skulle 

utsätta sig för riskerna igen, tyder på att vi har många fotbollsspelare som kanske är 

fysiskt redo att återgå till träning och match, men inte psykiskt (17). Podlog och Eklund 

beskrev att en framgångsrik rehabilitering kräver att omgivningen uppfyller en spelares 

psykologiska behov och att spelare inte bör återgå till idrotten före dessa behov är 
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uppfyllda (24). Vidare beskrev Podlog och Eklund i en annan studie att en diskussion 

kring en spelares rädslor är av största vikt för en trygg återgång till idrotten (17). Denna 

aspekt av rehabiliteringen är det ingen av informanterna som fått hjälp med, utan de 

beskrev istället hur ångestframkallande vissa situationer hade varit för dem. 

Informanterna beskrev hur de undertryckt sin rädsla och spelat med ångest, för att 

tillslut märka att rädslan hade minskat. Informanterna tog upp kärleken till fotbollen 

som den viktigaste motivationen att utföra sin rehabilitering och ta sig förbi rädslan. En 

idrottares kärlek till sin sport, som motivation, beskrevs av Podlog och Eklund som en 

viktig del i rehabiliteringen (24). Studieresultaten visade inte bara på personliga faktorer 

som rädsla och motivation, utan även en inre press. En press på sig själv att prestera och 

uppnå sina mål, helst på så kort tid som möjligt. Vissa av informanterna kände en stress 

över att vara skadade för att de inte längre kunde prestera, medan andra mer kunde 

acceptera skadan och tiden det tar att rehabilitera sig. Dessa skillnader i personlighet 

och hur man hanterar skadan är någon som tydligt visas i Wiese-Bjornstals modell. 

Dessa skillnader är även viktiga att ta hänsyn till under en rehabilitering, att alla är olika 

och hanterar skador på olika sätt (12).  

 

Wiese-Bjornstals modell beskriver hur inte bara de personliga faktorerna påverkar en 

idrottare vid skada, utan även hur omgivningen påverkar. Modellen tar upp hur tränare, 

laget, det medicinska teamet och även familjen har ett stort inflytande under en 

rehabiliteringsperiod (19). Informanterna beskrev sina familjer som ett oerhört viktigt 

stöd. Det är familjen som spelarna oftast står närmast och är därför i stort behov av att 

känna deras stöd. Det som dock framkom i denna studie var att även om informanterna 

upplevde ett bra stöd från sina familjer, så fanns det även en extern press från deras sida. 

Många av informanterna blev pressade till att börja spela, kanske lite för tidigt. Det 

framkom att föräldrarna pressat sina unga till att spela med smärta. Att beakta familjens 

inflytande är därför väldigt viktigt under rehabiliteringsperioden. Podlog, Kleinert och 

Dimmock beskrev rehabiliteringsperioden från en förälders perspektiv, där de ofta 

kunde uppleva sina skadade ungdomar som omotiverade och ökat intresse för icke 

sportrelaterade aktiviteter. De beskrev även att föräldrarna många gånger upplevde för 

litet stöd från tränare och medicinskt kunniga under rehabiliteringsperioden (25). Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att familjen ibland pressar spelaren till att börja för 

tidigt.  
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Den andra stora situationsfaktorn som framkom i studieresultatet är tränarens och lagets 

inflytande på rehabiliteringen. Informanterna upplevde en avsaknad av stöd från både 

tränare och lagkamrater. Informanterna uppgav att stor del av rehabiliteringsträningen 

utfördes hos sjukgymnasten, i hemmet eller på gymmet. Endast några få av 

informanterna utförde sin träning i anslutning till laget. Detta kan vara en anledning till 

avsaknaden av stöd, att spelaren inte är synlig för sina lagkamrater och tränare och 

därför hamnar i glömska. Informanterna beskrev det som att ju längre tids frånvaro 

desto mindre kontakt med laget. Informanterna beskrev det som att man tappar 

tillhörigheten till laget, vilket även beskrevs av Podlog, Dimmock och Miller (26). 

Vissa av informanterna beskrev även pressen från sina tränare att återgå till fotbollen 

snarast möjligt, och började därför spela innan smärtan var borta och skadan läkt. En av 

informanterna uppgav att om tränaren varit mer involverad och uppmärksam på vad 

spelaren behövde, så kunde verkligheten idag, varit en annan. Informanten tror att denne 

fortfarande skulle ha varit aktiv idag om träningen varit den rätta och att pressen på att 

börja spela inte skulle ha varit så stor. Podlog, Dimmock och Miller beskrev hur 

idrottare ofta är rädda för att inte kunna prestera som innan skadan, hur de känner sig 

isolerade under rehabiliteringsperioden och att de förlorar sin atletiska identitet (26). 

Detta är faktorer som informanterna i denna studie tog upp och är viktigt för tränare och 

laget att ha i åtanke. En skadad spelare är i stort behov av att få känna sig delaktig och 

få känna att omgivningen bryr sig. 

 

Den sista situationsfaktorn som framkom i denna studie, var sjukgymnastens inflytande. 

De flesta av informanterna uppgav att sjukgymnasten var det största stödet under 

rehabiliteringsperioden. Som sjukgymnast har man en oerhört viktig roll under 

rehabiliteringen. Sjukgymnasten ska inte bara vara kunnig inom skadeområdet, utan 

också agera socialt stöd under motiga perioder, bistå med information och inspiration 

(26). Då sjukgymnasten har en stor del i en skadad spelares liv under 

rehabiliteringsperioden är det viktigt att denne tar det på största allvar. Informanterna 

har övervägande positiva saker att säga om sina sjukgymnaster, men det framkom även 

vissa negativa aspekter. Några av informanterna uppgav att rehabiliteringsträningen var 

tråkig, vilket minskade motivationen att utföra den. En annan informant beskrev en bra 

relation till sin sjukgymnast, som plötsligt förändrades. I detta fall var det 

sjukgymnasten som gav upp om att rehabiliteringen skulle lyckas och detta har 
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självklart en negativ påverkan på spelaren. Så sjukgymnasten har en stor och viktig roll 

i rehabiliteringen, och kan påverka både positivt och negativt.  

 

Sammanfattningsvis är det inte några självklara psykologiska faktorer som skiljer de 

spelare som slutar från dem som återgår till fotbollen. Samtliga informanter har upplevt 

rädsla vid försök till återgång till idrott och dåligt socialt stöd från tränare och laget. Det 

som dock framkommer är att Wiese-Bjornstals ”Integrated Model of Respons to Sport 

Injury”(19) går att applicera på samtliga informanter. De psykologiska faktorerna är 

minst lika viktiga som de fysiska, vid rehabilitering efter allvarliga fotbollsskador. Det 

framkom även att det finns bristfälliga kunskaper inom detta område i fotbollsklubbarna 

och många pressar sina spelare till en återgång innan de är både fysiskt och psykiskt 

redo för det. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med latent innehållsanalys som 

analysmetod. Denna metod ansågs vara lämplig för att kunna fånga upp studiens syfte 

och informanternas upplevelser och erfarenheter kring allvarliga fotbollsskador. 

Intervjuformatet valdes att göras semistrukturerat för att det tillåter ordningsföljden på 

frågorna att variera och möjligheten av att lägga till frågor under intervjun (22). Detta 

medförde att intervjuerna kunde bli mer som naturliga samtal (27).  

 

Förhoppningen var från början att hälften av informanterna skulle slutat spela fotboll 

och hälften återgått till spel. Nu blev det istället endast två informanter som inte längre 

var aktiva och detta kan ses som en felkälla. Hade fler av informanterna slutat, hade det 

möjligtvis framkommit tydligare skillnader, vad som påverkar att de slutar eller återgår 

till fotbollen.  

 

Intervjuerna varierade ganska mycket i tidsåtgång, vilket kan bero på att urvalet av 

informanter i denna studie var relativt unga och hade svårt att uttrycka sig och förklara 

sina upplevelser. En styrka gällande intervjuguiden var att det först genomfördes en 

pilotintervju för att kontrollera att frågorna var förståeliga och fick ut det innehåll som 

behövdes för studiens syfte. Intervjuerna hölls på platser och tider som informanterna 

själva valde, vilket kan öka känslan av trygghet och därmed öka möjligheten att få så 

sanningsenliga svar som möjligt (22). Den sista frågan i varje intervju handlade om att 
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informanten fick möjlighet att tillägga information som denne tyckte var väsentligt för 

helheten men som inte tagits upp tidigare under intervjun, detta kan medföra att 

ytterligare information kan komma fram (28). Ytterligare en styrka med studien är 

informanternas varierande skador, vilket ökar möjligheten till överförbarhet (20). 

 

6 Konklusion 

I denna studie framkom flera psykologiska faktorer som påverkar en fotbollsspelare vid 

rehabilitering efter en allvarlig skada. Dock skiljde sig inte dessa faktorer mellan de som 

idag är aktiva jämfört med dem som har slutat. Det som framkom i denna studie var att 

stödet från laget och tränare är något som ofta saknas i en fotbollsspelares rehabilitering. 

Ytterligare studier kring vilka psykologiska faktorer som påverkar en fotbollsspelare 

och på vilket sätt anhöriga och andra i spelarens närhet kan stötta under en 

rehabiliteringsperiod kan vara av intresse. 
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     Bilaga 1. 
 

Information 

 

Att komma tillbaka till spel eller 

sluta efter allvarlig fotbollsskada 

hos unga 
- en intervjustudie 

 
Jag heter Therese Norlin och arbetar som sjukgymnast inom primärvården i Stockholm. 

Detta är en förfrågan om du kan tänka dig att delta i en studie som handlar om 

fotbollsskador. Studien är en del av min utbildning på magisternivå inom idrottsmedicin 

på Linnéuniversitet i Kalmar. Studien kommer att genomföras under hösten 2013-våren 

2014. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka varför vissa fotbollsspelare som råkat ut för skada, 

väljer att komma tillbaka och andra väljer att sluta. Förhoppningen är att studien ska 

hjälpa tränare och andra personer i fotbollsspelarens närhet att hitta metoder för att 

stötta under och efter rehabilitering. 

 

Din medverkan: Du kommer att delta i en intervju som tar cirka 45-60 minuter. 

Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter och upplevelser av fotbollsskador och 

rehabilitering. Tid och plats för intervjun sker enligt överenskommelse, men alltid i ett 

enskilt rum.  

 

Övrig information: Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst, utan 

förklaring, avstå en fråga eller helt avsluta ditt deltagande. Intervjumaterialet kommer 

att kodas så att ingen kan koppla samman ditt namn med resultatet. 

 

Om du har frågor gällande studien och din medverkan går det bra att kontakta mig via 

mejl eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Therese Norlin  Ulrika Tranaeus Fitzgerald (handledare) 

Leg. Sjukgymnast   ulrika.tranaeus@ki.se  

070 – 219 11 82 

therese.norlin@aleris.se     

 

mailto:ulrika.tranaeus@ki.se
mailto:therese.norlin@aleris.se
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 
 

1. Vad hade du för skada? Blev du opererad för skadan? 

2. Hur gick den till? 

3. Vad var din reaktion direkt efter skadan? 

4. Hur upplevde du tränarens reaktion när du skadade dig? 

5. Hur upplevde du lagets/kompisarnas reaktion när du skadade dig? 

6. Hur upplevde du dina anhörigas reaktion när du skadade dig? 

7. Hur har din skada behandlats? Akut? Senare? 

8. Hur gick det till när du ”valde” rehabiliteringsklinik/sjukgymnast? 

9. Hur upplevde du rehabiliteringsperioden? 

10. Upplevde du att du fick bra stöd under rehabiliteringsperioden? 

11. Vem/vilka var bästa stödet? 

      Beskriv hur? 

12. Hur motiverad var du att göra rehabiliteringsträningen? 

13. Vart utförde du dina rehabiliteringsövningar, hemma/på träningen/hos sjukgymnast? 

14 Upplevde du några (mentala eller fysiska) svackor eller motiga perioder under 

rehabiliteringsperioden?  

15. Hur motiverad var du att fortsätta med fotbollen? 

16. Var det någon som var med och fattade beslut när du skulle tillbaka/sluta? 

17. Hur har stödet varit när du kom tillbaka/slutade? 

18. Hur tänker du nu kring skadan och rehabiliteringsperioden? 

19. Är det något du skulle vilja ha fått hjälp med som saknades? Om ja, vad i så fall? 

20. Hur skulle det perfekta scenariot ha varit (om man nu måste vara skadad)? 

21. Är du tillbaka på samma nivå som du spelade på tidigare? Om nej, varför inte? 

22. Har du under rehabperioden eller efter återgång till spel, upplevt någon rädsla för 

skadan? Om ja, beskriv på vilket sätt. 

 

Är det något du vill tillägga som jag har missat? 

 

 

Bakgrundsinformation 
Ålder………………………………………. 

Lag/nivå…………………............................ 

Tid sedan skada…………............................ 

Tid sedan klar rehabilitering………………. 

Tidigare skador……………………………. 

 

Intervjudata 
Kod……………………………………….. 

Datum för intervju………………………… 

Plats för intervjun…………………………. 

Tidsåtgång………………………………… 

Datum för transkription…………………… 
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Bilaga 3. 
 

Informerat samtycke 
 

Jag har muntligen och skriftligen, tagit del av information gällande studien 

”Fotbollsskador hos unga”. Jag har haft möjlighet att ställa frågor angående studien och 

delgivits skriftlig kopia på informationen och mitt givna samtycke. Jag vet om att jag 

när som helst, utan förklaring, kan avsluta min medverkan i studien, Genom min 

underskrift samtycker jag till medverkan i studien. 

 

 

……………………………… 

Ort/datum 

 

……………………………………………………… 

Informantens underskrift 

 

……………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

Jag är under 18 år gammal 

 

……………………………… 

Ort/datum 

 

……………………………………………………… 

Målsmans underskrift 

 

……………………………………………………… 

Målsmans namnförtydligande 

 

 

 

 

     


