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Att gå sönder 

Elitidrottares upplevelser av skador 
 

Micaela Wivallius 

 

Tidigare undersökningar av skadade idrottare på både elit och motionsnivå 

har visat att under skador upplevs ledsenhet, ilska, sorg och ofta hög stress 

från både sig själv och andra. Syftet med undersökningen var att ta reda på 

hur svenska elitidrottare som utövar en lagsport upplever skador samt se om 

det finns antydningar till könsskillnader. Fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 

18–36 som samtliga spelar i högsta eller näst högsta divisionerna i handboll, 

fotboll, ishockey, innebandy samt bandy deltog. Datainsamlingen skedde 

genom intervjuer, intervjuerna meningskoncentrerades och analyserades till 

ett resultat som visade att de upplevde (1) ilska, (2) ledsenhet, (3) stress, (4) 

oro men samtidigt (5) revanschlust samt (6) att de lärt sig någonting under en 

skada. Studien önskar kunna bidra till att öka förståelsen för en skadad 

elitidrottare genom att lyfta fram både de positiva och negativa följderna av 

att vara skadad. 

 

Keywords: Athlete, injury, sport, coping, stress 

 

 

Inledning 
 

Elitidrottande kan ge en person möjlighet att arbeta på heltid med sin stora hobby eller passion 

i livet. Det kan öppna upp möjligheter att få representera sitt land i landskamper samt ge 

möjligheterna att spela i stora klubbar världen över. Det kan vara en upplevelse som en 

människa drömt om sedan länge, men trots att elitidrottare kan leva det livet de alltid velat 

behöver det inte bara vara det perfekta livet. Något som de flesta idrottare är rädda för är 

nämligen när skadorna kommer och karriären eventuellt hotas (Crossman, 1997). 

 

 

Baksidan till livet som elitidrottare, att skada sig 
 

När elitidrottare skadar sig påverkar det oftast hela deras liv. Elitidrottares liv är oftast 

anpassade efter idrotten, de behöver tänka på sin kost, hur länge de sover samt att även under 

en eventuell semester behöver träning, kost och sömnen skötas (Crossman, 1997). Huruvida en 

skada upplevs som fysiskt smärtsam råder det delade meningar om bland forskare. Medan både 

Crossman (1997) och Tripp, Ebel-Lam, Brewer och Birchards (2011) anser att elitidrottare som 

skadar sig sällan upplever skador som fysiskt smärtsamma, att det är något en idrottare räknar 

med anser Masten, Stražar, Žilavec, Tušak och Kandare (2014) att huruvida skadan upplevs 

som smärtsam beror på hur allvarlig skadan är. Masten et al. (2014) har visat i sin studie att 

allvarligt skadade idrottare har effektivare sätt att hantera smärtan, vilket tros bero på att de har 

en längre tid på sig att lära sig hantera smärtan. Vidare visar Masten et al. (2014) att personer 

med allvarligare skador är mer angelägna att ta sig tillbaka och är därför mer aktiva och positiva 

medan de med lättare skador går igenom rehabiliteringen snabbare och inte har tid att anpassa 

sig. En smärta som alla skadade beskriver enligt Crossman (1997) är den psykiska. Crossman 

(1997) visar i sin studie hur elitidrottare som skadar sig går igenom sorg och ett känslomässigt 

lidande och att detta kan variera mellan mild ledsenhet till extrem depression. Fortunato och 
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Marchant (1999) visar i sin studie hur idrottare som behövt sluta från sin idrott i förtid upplevde 

ånger över att inte kunnat uppnå sina mål och ambitioner. De skuldbelägger och känner ilska 

mot sin klubb för bristen på stöd och förståelse därifrån. Fortunato och Marchants (1999) 

beskriver precis som Crossman (1997) känslor av sorg och förlust över att ha förlorat sina 

drömmar och inte uppnått sina mål.  

  

 

Hantera en skada 
 

Vid en allvarlig skada är det lätt att fokusera på det man förlorat, som elitidrottare kanske du 

inte längre kan göra det du älskar och ibland blir även vardagslivet påverkat. Att må psykiskt 

dåligt under en skada är vanligt förekommande och vissa hamnar även i en depression 

(Crossman, 1997). Kortte, Stevenson, Hosey, Castillo, och Wegener (2012) visar i sin studie 

hur viktigt det är att vara positiv och att känna hopp, för att få framgångsrik rehabilitering. De 

visade hur personer som kände sig mer hoppfulla hade lättare att ta sig igenom svårigheter de 

mötte under rehabiliteringen vilket även Kortte, Gilbert, Gorman och Wegener (2010) studie 

hade visat. Studien som Kortte et al. (2010) genomförde visade även att de personer som hade 

en handledare under rehabiliteringen, som vägledde dem till att bli mer positiva och att bygga 

upp hopp om att ta sig igenom skadan, de hade ett högre välmående och en smidigare 

rehabiliteringsprocess.  

 

 

Identitetsförlust och hot mot karriären 
 

En idrottare som drabbas av en allvarlig skada kan ibland tvingas inse att karriären är över och 

beskrivs av flera idrottare som en identitetsförlust (Willard & Lavaellee, 2016). McGregor, 

Haji, Nash och Teper (2008) beskriver identitet som hur personer ser på sig själva i olika sociala 

miljöer, ett sätt för människor att kategorisera sig själva med liknande andra. För en elitidrottare 

blir idrotten en stor del av deras identitet (Willard & Lavaellee, 2016), så att inte längre kunna 

utöva sin idrott har visat sig kunna vara svårt för idrottare att hantera (Benson, Evans, Surya, 

Martin, & Eys, 2015). Planerna för framtiden sätts ur spel (Crossman, 1997) och den status de 

tidigare haft går förlorad (Fortunato & Marchant, 1999).  

 Lautenbach, Laborde, Putman Abgelidis och Raab (2016) visar i sin studie att många 

idrottare påverkas negativt av att prata om skador. De negativa känslorna, beror på att skador 

associeras till att idrottskarriären kan vara över. Att prata om att karriären har ett slut har visat 

sig kunna ses som ett starkt hot av elitidrottare. Elitidrottare visade sig reagera på negativa ord 

om sport på samma sätt som friska människor reagerar på ord om våld eller död, vilket också 

kan liknas vid hur en psykiskt sjuk person reagerar på ord om deras sjukdom såsom ångest eller 

fobier (Lautenbach et al. (2016). När karriären hotas kan idrottare uppleva en starkare identitet 

med sin idrott och bli mer motiverade och fokuserade i sin satsning (Benson et al., 2015). 

Många idrottare har inte möjligheten att livnära sig på sin idrott, men det har visat sig att de 

som har en syssla utöver sin idrott har lättare att hantera skador än de som endast sysslar med 

idrotten (Sanders & Winter, 2016). Dewar och Kavussanus (2012) visar i sin studie att de som 

inte livnär sig på sin idrott även har en mer verklighetstrogen uppfattning om sina 

prestationer. Att ha en syssla utanför sin idrott har även underlättat för idrottare som behövt 

sluta i förtid, då de har något att falla tillbaka på efter karriären (Fortunato & Marchant, 1999). 
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Elitidrottande mäns och kvinnors olikheter 
 

När det kommer till män och kvinnor finns det skillnader man inte kan bortse från, exempelvis 

de ekonomiska förutsättningarna. Tjernberg (2013) skriver i en artikel hur man 2013 påbörjade 

ett fyra år långt forskningsprojekt, där man ska få en klarare bild över hur stora löneskillnaderna 

mellan män och kvinnor i idrotten är idag. Tjernberg (2013) skriver vidare att som ett exempel 

tjänar manliga fotbollsspelare väsentligt mer än kvinnorna gör. Carothers och Reis (2013) 

beskriver i sin studie: När det kommer till kvinnor och män kan man tydligt se skillnader i deras 

fysiska styrka samt hur deras kroppar är byggda. De anser att det är lätt att genom en visuell 

inspektion se att kvinnor och mäns kroppar är byggda att göra olika saker. Thibault et al. (2010) 

visar vidare att kvinnor förmodligen aldrig kommer att komma i kapp och prestera på samma 

nivåer som män när det kommer till idrott. Kvinnors prestationer har sedan 1983 förbättrats, 

men de kan ändå inte matcha männens som förbättras parallellt i samma takt. När det kommer 

till sportsliga prestationer kanske kvinnor aldrig kan nå upp dit män gör, på grund av männens 

fysiska färdigheter. Kvinnor har även en sämre självkänsla än män vilket Bleidorn et al. (2016) 

visar i sin studie, kvinnor ifrågasätter sina förmågor mer än männen gör och har svårare för att 

anpassa sig till nya saker (Miller, Ogilvie & Branch, 2008).  

 Laurin (2016) gjorde en studie i Frankrike där 81 personer 14-16 år deltog för att undersöka 

könsstereotyper samt hur de interagerar inom gruppen hos könsmixade basketlag. Det visade 

sig att både flickor och pojkar väljer i högre grad att passa till en pojke än till en flicka.Detta 

anser Laurin (2016) bero på att pojkar som en grupp har högre status och därför väljer man i 

högre grad att slå en passning till en pojke än till en flicka, som då anses ha lägre status.  Den 

status som pojkar har kvarstår även i vuxen ålder. Deaner, Balish och Lombardo (2016) visar i 

sin studie att sportslig status är konsistent associerat med mäns prestationer men inte kvinnors 

prestationer inom idrotter. För män är idrott i stort sett associerad med tävling och att visa upp 

sina färdigheter för andra, och männen är mer motiverade till tävling än kvinnor (Deaner, et al. 

2016). Kvinnliga idrottare har visat sig ha en tendens att ta färre risker än män när de idrottar 

och är mer försiktiga (Miller, Ogilvie & Branch, 2008), vilket kan resultera i att kvinnor skadar 

sig i mindre utsträckning än männen (Masten et al., 2014), men kan samtidigt vara en orsak till 

deras låga självkänsla (Deaner et al. 2016). 

 

 

Personlighetens påverkan på hantering av skador och rehabilitering 
 

En viktig indikator på hur en idrottare hanterar en skada har visat sig vara deras personlighet 

(Masten et al., 2014). Masten et al. (2014) kunde påvisa att idrottare med mer stereotypa 

manliga personlighetsdrag eller de med stark identitet till idrotten hade en högre självkänsla 

och därför hade de lättare att hantera skador, samt att de klarar rehabiliteringen bättre. De som 

inte hade lika tydligt stereotypa manliga personlighetsdrag och svagare identitet med idrotten 

ligger därför mer i riskzonen för psykisk ohälsa vid en skada, och får svårare att komma tillbaka 

efter en skada. Mer extroverta idrottare har en förmåga att utmana sig själva, och är mer benägna 

att skada. Detta beror på att dessa personer är mer benägna att gå in i riskfyllda situationer 

under matcher och träningar än personer som med mer introverta personlighetsdrag. Personer 

med mer introverta personlighetsdrag har visat sig ha ett större konsekvenstänkande (Masten et 

al., 2014). De flesta idrottare som skadar sig upplever inledningsvis negativa känslor såsom 

ledsenhet och ilska, dessa känslor anses sedan övergå till mer positiva känslor (Crossman, 

1997). De inledande negativa känslorna kan hjälpa idrottare att hantera eventuella motgångar i 

rehabiliteringen. Att vara pessimistisk och vara medveten om motgångar kan faktiskt hjälpa en 

person att jobba hårdare för att undvika dem, men samtidigt vara förberedd på det värsta 

(Sanders & Winter, 2016). Det är viktigt att se till individernas speciella behov när det kommer 
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till rehabilitering av en skadad idrottare har Masten et al. (2014) visat i sin studie. De går oftast 

igenom en serie av känslor med både bra och sämre stunder (Crossman, 1997), och då behöver 

man identifiera vilka unika behov den individen har. Detta anses nödvändigt för att se de som 

kan vara i riskzonen att hantera skadan sämre och ge rätt hjälp och rätt resurser (Murray, Benke 

& Mandelbaum, 2016).  

 

 

Stöd under en skada för att minska stress 
 

Att en skadeperiod är en emotionellt laddad tid är något många idrottare inte räknar med 

(Crossman, 1997). Masten et al. (2014) har visat att det är det viktigt att idrottarna har rätt stöd 

och motivation för att ta sig igenom rehabiliteringen. Det är vanligt att idrottare pressar sig 

själva att komma tillbaka snabbare för att kunna visa att de fortfarande kan prestera på topp, 

vilket i sin tur kan leda till nya skador (Masten et al., 2014). En skada som kan uppstå om man 

belastar kroppen för mycket eller tränar för hårt är stressfraktur, vilket är små sprickor som 

uppkommer i ett av kroppens ben (Hint, 2015).  

 En hög stress i livet kan påverka kroppen och hur man mår negativt. DeLongis, Folkman 

och Lazarus (1988) visar att stress kan orsaka fysiologiska besvär samt psykologisk ohälsa. 

DeLongis et al. (1988) visar också att personer som har ett bra socialt stöd har lättare att hantera 

stress. Petrie, Deters och Harmison (2014) visar vidare hur viktigt det är med stöd under en 

skada, och familjens stöd har visat sig vara viktigare än till exempel vänners eller en partners. 

Positiv stöd från personer som även utmanar idrottare samt hjälper dem att hantera stressorerna 

är viktigt, speciellt under en skada. De idrottare som har bra stöd under en skada löper mindre 

risk att skada sig igen när de väl har kommit tillbaka, då de oftast ger rehabiliteringen den tid 

den behöver. Föreningar och tränare bör se över hur de hanterar skadade idrottare för att minska 

risken för nya skador (Petrie, et al., 2014). Många skadade idrottare behöver lära sig hur man 

hanterar stressen (Ross & Bregers, 1996) och sänka kraven på sig själva (Crossman, 1997). 

 

 

Tränares och lagets påverkan på den skadade 
 

Tränare är de som bär det stora ansvar över hur träningar läggs upp och de bör se till att spelarna 

tränar rätt. En vanlig orsak till skador hos idrottare är nämligen överträning och stress, vilket 

kan vara förödande för en idrottares karriär (Mackinnon, 2000). Det är vanligt förekommande 

att tränare lägger sig i de medicinska experternas utlåtanden om när idrottaren kan komma 

tillbaka från en skada. Tränare pressar idrottaren att komma tillbaka tidigare, detta genom att 

förmedla till personen att de annars riskerar att förlora sin plats i laget. Detta leder till att 

idrottaren blir stressad och vill påskynda sin rehabilitering vilket är en vanlig orsak till nya 

skador (Crossman, 1997). Tränare måste förstå de fysiologiska, emotionella, sociala och 

kognitiva behoven hos varje individ i laget. Först då kan en tränare verkligen förstå och ge varje 

idrottare en unik träningsstil som passar den, som i sin tur kan motverka skador och hjälpa 

idrottaren till sin fulla potential (Miller, Ogilvie & Branch, 2008). 

 Under en skada kan en idrottare oftast inte deltaga på träningarna som vanligt och vissa 

behöver inte ens närvara när laget tränar. Detta resulterar ofta i att spelarna upplever sig vara 

lite bortglömda. De kan bli exkluderade från möten och många upplever att de hamnar utanför 

i omklädningsrummet (Crossman, 1997). Att uppleva utanförskap kan göra att människor 

upplever sitt liv som mindre harmoniskt, vilket kan leda till att de blir mindre motiverade 

(Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco & Bartels, 2007), och motivation är en viktig nyckel 

till att klara rehabilitering (Benson et al., 2015). En bra lagkänsla bidrar till att idrottare känner 
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sig mer motiverade att komma tillbaka (Tripp et al., 2011), och det hjälper även laget att hantera 

både med och motgångar bättre (Allen, Jones, & Sheffield, 2009).  

 

 

Rädslan för en ny skada 
 

De flesta idrottare uttrycker att de vill tillbaka efter en skada (Masten et al., 2014) men det finns 

känslor som håller dem tillbaka. I flera olika undersökningar visar att idrottare upplever rädsla 

för att skada sig igen (Crossman., 1997. Masten, et al., 2014. Wadey et al., 2014.) De idrottare 

som upplever rädsla för att skada sig igen, undviker oftast att deltaga i sportsliga aktiviteter. De 

är inte endast rädslan för att skada sig igen, utan rädsla för att inte kunna prestera på samma 

nivå igen. Detta hindrar många idrottare från att komma tillbaka efter en skada (Tripp et al., 

2015). Om idrottaren under en rehabilitering inte stöter på större motgångar har den oftast 

mindre bekymmer med att komma tillbaka och spela igen (Tranaeus et al., 2015).  

 I en undersökning av Fortunato och Marchant (1999) intervjuades 30 elitfotbollsspelare i 

Australien som gått i pension. Det visade sig då att majoriteten av dessa inte valt att frivilligt 

att gå i pension, utan antingen inte fått sitt kontrakt förlängt för att de inte ansågs vara tillräckligt 

bra eller på grund av att de gått sönder och inte kunnat fortsätta. När de talade om fotbollen var 

det först med glädje men när frågorna sedan leddes in på deras pensionering talade de med 

bitterhet. De uttryckte ilska och kände att de inte fått de stödet och de chanser som de ville. 

Trots att flera av deltagarna varit med om allvarligare skador uttryckte de flesta att om de fick 

chansen, skulle de komma tillbaka (Fortunato & Marchant, 1999). 

 

 

Komma tillbaka och undvika nya skador 
 

För att framgångsrikt hjälpa en idrottare att återhämta sig från en skada behöver man enligt 

Crossman (1997) involvera psykologiska metoder till rehabiliteringen. Vid en upplever de 

inledningsvis ilska. Detta anser Wadey et al., (2014) att man kan använda, om ilskan fokuseras 

rätt kan den bli som en motivation för den skadade, en slags ”kämpaglöd”. Ross och Berger 

(1996) visar att en skadad idrottare som även fick psykologisk hjälp hade en signifikant 

förkortad rehabiliteringstid än de som endast fick hjälp med den fysiska skadan. När en idrottare 

skadar sig läggs fokus på den fysiologiska rehabiliteringen, men de psykologiska följderna till 

skadan behöver också rehabiliteras (Crossman, 1997). En studie på svenska elitfotbollsspelare 

visade att idrottare som får lära sig om psykologiska färdigheter (stresshantering och hur man 

hantera motgångar) löpte en mindre risk att skada sig igen än de som inte hade de färdigheterna 

(Tranaeus et al., 2015). Ross och Breger (1996) visar att de idrottare som lärt sig att hantera 

sina psykologiska besvär upplever mindre oro och smärta under rehabilitering. En idrottare som 

mår bättre kommer med större sannolikhet återvända till sin sport med goda resultat (Tripp et 

al., 2011). Medicinska experter som behandlar skadade idrottare bör under rehabiliteringen 

instruera den skadade om hur den i framtiden ska kunna undvika nya skador. Att ta hand om 

sin psykologiska hälsa är minst lika viktigt som att ta hand om sin fysiologiska hälsa (Crossman, 

1997). Speciellt om man ser till Försäkringskassans undersökning (2015) som tydligt visar att 

idag är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Även inom 

idrotten bör man se till att idrottarna är lika friska fysiskt som psykiskt för att ha dem kvar på 

planen (Crossman, 1997). 
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Syfte 
 

Litteraturgenomgången ovan visar hur en skada upplevs beror till stor del på idrottarens 

personlighet, men att det finns komponenter som majoriteten upplever, till exempel ledsenhet, 

ilska och stress. Något som saknas är en studie som utförligt beskriver upplevelsen av skador 

som en helhet. Majoriteten av studierna vill finna en viss känsla eller specifik upplevelse under 

skadan, många studier visar hur idrottare känner inför comebacken eller hur de upplevt att gå i 

pension från sin idrott. Denna studie vill därför att fånga idrottarnas subjektiva upplevelse och 

skapa en djupare förståelse för vad idrottare upplever när de är skadade. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur svenska elitidrottare som utövar en lagsport upplever 

skador samt se om det finns antydningar till könsskillnader. Studiens resultat ska kunna bidra 

till ökad förståelse för hur elitidrottare upplever skador för att kunna minska påfrestningar som 

en idrottare upplever under en skada, samt motverka framtida skador i så stor utsträckning som 

möjligt.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Då syftet med studien var att ta reda på hur elitidrottare upplever skador, fanns kriterier för 

vilka deltagare som kunde delta i studien. Dessa var att de skulle spela i högsta eller näst högsta 

divisionen, att de hade sin idrott som främsta sysselsättning samt vara skadad nu eller kommit 

tillbaka från en skada inom det senaste halvåret. Det ansågs viktigt att ha deltagare från många 

olika lagsporter som möjligt. Detta för att kunna se om upplevelsen av en skada var oberoende 

av vilken lagsport man utövade. För att få tag på deltagare i olika idrotter användes ett så kallat 

snöbollsurval; olika föreningar eller bekanta till författaren kontaktades varpå de sedan 

förmedlade kontaktuppgifter till personer de ansåg uppfylla kriterierna de fått presenterade för 

sig. Fyra män och fyra kvinnor deltog i studien. Detta för att kunna belysa skillnader eller 

likheter mellan könen. Det förekom fyra bortfall, vilka berodde på att de personerna 

kontaktades, men aldrig hörde av sig och således är de inte delaktiga i studien. Deltagarna var 

i åldrarna 18–36 år och alla deltagare förutom en har ett arbete eller studerar vid sidan av sin 

idrott. Samtliga deltagare var vid intervjutillfället antingen skadade eller hade nyligen kommit 

tillbaka från en skada. Deltagarna har samtliga varit aktiva sedan de gick i grundskolan. Flera 

av deltagarna har haft landslagsuppdrag på både junior- och A-landslagsnivå, och några av 

deltagarna har även vunnit SM-guld och spelat i klubbar utomlands. De idrotter som är 

representerade i studien är handboll, fotboll, innebandy, ishockey samt bandy och samtliga 

föreningar är belägna i Mellansverige där även deltagarna bor. Intervjuerna ägde rum på olika 

caféer, träningsanläggningar eller på deltagarens arbetsplats, beroende på vad som passade 

deltagaren bäst. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material och procedur 
 

Innan deltagarna kontaktades författades ett missivbrev. Deltagarna kontaktades sedan 

inledningsvis via gemensamma kontakter, dessa kontaktades via Facebook och fick alla ta del 

av missivbrevet. Sedan kontaktades olika idrottsföreningar i Mellansverige som har lag i de 

högsta eller näst högsta divisionerna. Enligt de forskningsetiska principerna har samtliga 

deltagare samt de personer som kontaktats i föreningarna fått tal del av information att 
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deltagandet är frivilligt, att de får avbryta deltagandet, att identifierande uppgifter hanteras 

konfidentiellt samt att materialet endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). 

De deltagare som kontaktats via telefon har fått missivbrevet återberättat för sig muntligt och 

erhållit information om vem som förmedlat deras kontaktuppgifter, för att de ska vara medvetna 

om vilka som kan veta om deras eventuella deltagande. De deltagare som kontaktats via e-post 

eller SMS har fått missivbrevet bifogat där.  

 För att få deltagarnas subjektiva uppfattningar om sina skador användes en 

semistrukturerade intervjuguide med öppna frågor för att få deltagaren att återuppleva tillfället 

för skadan och gå igenom upplevelsen av rehabilitering och känslor kring skadan. 

Intervjuguiden anpassades för de intervjuer där en deltagare nyligen varit skadad och för de 

som var skadade vid intervjutillfället. Inledningsvis vid intervjuerna fick deltagarna återigen ta 

del av de forskningsetiska principerna och ett informerat samtycke erhölls. Intervjun inleddes 

med öppna frågor där deltagaren fick beskriva varför den började med sin idrott och om sin 

karriär såsom ”Hur kom det sig att du började med Handboll (till exempel)?”, allt för att hjälpa 

deltagaren att gå tillbaka till början av sin karriär och sedan få en uppfattning av vad de uppnått 

nu. Intervjun övergick sedan till att prata om skador och känslor kring skador deltagaren haft 

och eventuella nuvarande skador. Frågorna kunde vara ”Kan du beskriva den skadan så 

detaljerat som möjligt, vad du tänkte och kände du när det hände?”. Frågor om stöd under 

skadan från lagkamrater och familj, samt hur de upplevt relationen till laget under skadan 

användes också. Frågorna var avsedda att få deltagarna att reflektera kring sin skada och i vissa 

fall behövdes fler frågor och i vissa fall färre. Intervjuerna tog cirka 30 minuter med ett undantag 

där en av intervjuerna endast tog 14 minuter. Efter intervjuaren upplevde en mättnad i intervjun 

avslutades den. Efter intervjuerna samtalade författaren och deltagarna för att se till att 

deltagarna inte blivit nedstämda av intervjun, men det förekom inte i någon av intervjuerna. 

Intervjuerna spelades, efter godkännande från deltagarna, in på en mobiltelefon och överfördes 

sedan in på en dator där de transkriberades. Efter transkriberingen raderades ljudfilerna.  

 

 

Databearbetning 
 

Analysen skedde med en induktiv ansats. Alvehus (2013) beskriver att i en induktiv ansats 

använder man det empiriska materialet som utgångspunkt och bygger sina slutsatser kring det 

utan att ha en teoretisk förförståelse. När samtlig data var insamlad påbörjades ordagranna 

transkriberingar av samtliga intervjuer. Transkriberingen utfördes med hjälp av ett 

datorprogram (transcribe) där rösterna talade 0.5 sekunder långsammare vilket underlättade 

arbetet. Då intervjuerna ibland skedde i bullriga miljöer, förekom ord som var ohörbara och 

transkriberades då som (ohörbart). Detta skedde i liten skala och resultatet bedöms inte ha 

påverkats. Om något relevant hade varit ohörbart, hade deltagaren kontaktats för att undvika 

missförstånd. Då deltagarna under intervjuerna nämnt både personnamn och föreningar har 

dessa i transkriberingen skrivits om till ”min klubb” eller ”X” för personnamn. Årtal har i 

transkriberingen benämnts med ”200?”då flera av deltagarna nämner event som SM-finaler, 

VM-matcher och med den informationen är deras identiteter inte länge skyddade. De flesta 

deltagare i denna studie förekommit och förekommer i mediala sammanhang och har 

transkriberingen skett med noggrannhet för att identiteten av deltagarna ska vara skyddad, och 

därför är en del omskrivet. Inget av det har bedömts påverka studiens resultat. Transkriberingen 

slutade i 46 sidor transkriberad text med Times New Roman 12 punkter. Det genomsnittliga 

antalet sidor per intervju var 5.75 sidor text.  

 Fokus var att lyfta fram hur elitidrottare upplever skador blev en fenomenologisk ansats det 

naturliga valet. I Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs fenomenologi som ett sätt att kartlägga 

hur människor upplever livsvärldsfenomen, vilket i detta fall är en skada hos en person som 
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utövar en idrott på elitnivå. Analysen utfördes först genom kvalitativ meningskoncentrering. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) betyder det att man drar samman deltagarnas yttrande till 

kortare formuleringar, alla upprepningar tas bort samt namn, årtal, kvantitativa angivelser och 

sådant som inte ansågs relevant till frågeställningen. Meningskoncentreringarna blev i medeltal 

210 tecken långa. Dessa texter lästes sedan igenom och bröts ned till abstrakta komponenter. 

Först gjordes en lista med komponenter per intervju, dessa listor slog sedan samma till en lång 

lista. Denna lista gick sedan igenom och upprepningar togs bort och komponenter såsom, rädsla, 

läskigt, oro, hämmade mitt spel, var mer försiktigt slog samman till ”Oro”. När listan 

abstraherats återstod 27 komponenter, och då undersöktes förekomsten av dessa i samtliga 

intervjuer. Förekomsten av komponenterna räknades ut i procent och det resulterade i sex 

komponenter som förekom i samtliga intervjuer. Samtliga 27 komponenter behölls och 

presenterades för att belysa de variationer som förekommer mellan individerna i studien. Efter 

att sex av komponenterna lyfts fram, presenterades dessa för hälften av deltagarna för en 

deltagarvalidering. De fick ta del av de komponenter som förekommit i alla intervjuer och fick 

ta ställning till om de upplevde att dessa komponenter stämde överens med vad de upplever 

under en skada. Inga ändringar gjordes efter valideringen då samtliga deltagare kunde 

identifiera sig med samtliga sex komponenter. 

 

 

Resultat 
 

Deltagarna fick under intervjuerna beskriva sina upplevelser och känslor kring en skada, samt 

även skador de haft tidigare och hur deras senaste skada skilde sig från den togs upp under 

intervjun. Analysen av intervjuerna resulterade i 27 komponenter som beskriver hur 

elitidrottare upplever en skada. För att belysa att och hur olika individer upplever en skada, 

inkluderades samtliga komponenter samt procent för hur många av deltagarna som tog upp 

komponenten (se Tabell 1). Det fanns sex komponenter som alla idrottare tog upp under sina 

intervjuer. När elitidrottare i studien blir skadade upplever de  (1) ilska, (2) ledsenhet, (3) stress, 

(4) oro men samtidigt (5) revanschlust samt (6) att de lärt sig någonting. Nästan alla berättade 

att de dessutom upplevde det som att allt rasar, att det är jobbigt att se de andra spela men 

samtidigt att de blickar framåt (se Tabell 1).   

 

Tabell 1 

Elitidrottarna i studiens upplevelser under skada 

Komponenter  Andel av 

intervjuerna 

som innehöll 

komponenten i 

procent (%) 

 

    

Stress (inre och yttre)  100  

Ledsen  100  

Ilska  100  

Lärt sig av skadorna  100  

Oro  100  

Revanschlust  100  

Allt rasar 

Bra stöd från klubben 

Dåligt stöd från klubben 

 87.5 

87.5 

87.5 
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Jobbigt se de andra spela 

Vända det negativa, blicka framåt 

Utanförskap 

Påverkar privatlivet negativt 

Identifierar sig med idrotten 

Besviken på sig själv 

En resa, olika perioder 

Kände sig lurad av tidigare rehab 

Upplever ett lugn under rehab 

Tar hand om sig bättre  

Ingen påverkat privatlivet 

Bra relation till laget 

Lurad av tidigare rehabilitering 

En kamp 

Skönt med jobb att lägga fokus på 

Känner sig svag 

Fysisk smärta 

Rytmen i vardagen försvinner, 

saknar energi 

 75.0 

75.0 

62.5 

62.5 

62.5 

50.0 

50.0 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

25.0 

25.0 

12.5 

12.5 

12.5 

 

    

 

 

Ledsenhet och ilska när allt rasar 
 

Samtliga deltagare beskrev att de kände sig mer ledsna under en skada, de upplevde också ilska 

under en skada, nedan kommer dessa begrepp att beskrivas. Känslor av ledsenhet var en känsla 

som oftast förekom i kombination med ilska och frustration. De flesta deltagarna beskriver 

stunden då de skadades med ilska, att de blev arga: ”vid det skadetillfället jag var så fruktansvärt 

arg (K1)” eller: ”jag kommer ihåg hur jag…skrek för att jag var så arg (K2)”. Ilskan som 

deltagarna känner är en blandning av ilska och frustration mot sin kropp samt att de vet att de 

inte kommer kunna spela på länge, och det är något som samtliga vill och älskar. Många av 

deltagarna tar upp hur viktig och central idrotten är i deras liv. De arga känslorna övergår sedan 

oftast till mer ledsna känslor: ”…när jag satt i det där läkarrummet då var jag helt otröstbar 

(K1)”. Flera av deltagarna tar upp att under en skada: ”…behöver man gråta för att det ska 

kännas bättre en stund (K3)” medan andra beskriver: ”Jag var jag var ledsen. Allt var tråkigt 

(M3)”. Det känns viktigt att tillägga att deltagarna inte har samma upplevelse, hur känslorna 

ser ut och hur länge de förekommer varierar. Några deltagare är ledsna under längre perioder 

medan andra är argare längre.  

 Fyra av deltagare skadade sig precis före landslagsuppdrag eller har förlorat ett 

proffskontrakt till följd av skadan. En majoritet av deltagarna beskrev att under en skada 

upplevde de det som att allt rasar. De beskriver alla den förlusten som tung: ”det är som om 

någonting går sönder i en mer än just i skadan…men det blir verkligen som att allt bara rasar 

(M2)” eller ”då fick jag ju känna hur det var när allt rycktes undan när jag var så nära. Så nära 

allt jag velat sen jag var liten (K2)” eller ”jag visste att jag aldrig skulle kunna spela OS…så 

jag var så arg (K1)”.  Ledsenheten samt ilskan och frustrationen är starkt kopplad till allvarligare 

skador där spelarna vet att de kommer vara borta länge och behöva gå igenom en längre 

rehabilitering. Ibland vet de kanske inte ens hur framtiden kommer se ut i samband med skadan, 

eftersom de inte vet hur allvarlig skadan är. Små skador där rehabiliteringen endast är några 

veckor nämner de flesta deltagarna inte ens och en deltagare kallar det: ”damage in work (M4)”.  
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Stress 
 

Samtliga deltagare i studien beskrev upplevelsen av en skada med stress, detta kunde vara både 

inre och yttre stress vilket kommer att beskrivas nedan. Att vara skadad resulterar i ett 

stresspåslag för spelarna, eftersom idrotten är en av deltagarnas inkomstkällor men också något 

de älskar att göra och vill tillbaka till. Vad som orsaker stressen varierade mellan deltagarna, 

men också hur de hanterade den. Samtliga deltagare talade om inre stress, och hur de stressar 

eller pressar sig själva att komma tillbaka snabbare. Detta kunde beskrivas på olika sätt: ”när 

det går bra för den andra målvakten då blir jag stressad på ett positivt sätt och komma tillbaka 

och vara bättre (M3)”, eller ”vi förlorade alla matcher och sen förlorade serien och den gången 

kommer jag ihåg då pressade jag mig nog lite för mycket själv. Ville tillbaka…det var inte 

skynda långsamt då liksom utan då var det lite hets och stress (M2)”. Några av deltagarna 

beskrev att de kände sig skyldiga under tiden de var skadade, att de svek laget och därför 

försökte stressa sig själva att komma tillbaka snabbare. De flesta deltagarna menade dock att 

detta förekom mer när de var skadade som yngre och att de idag lärt sig att det är bättre att vila 

en vecka extra istället för en vecka för lite: ”jag har lärt mig att det blir inge bra med stress, så 

det kanske man gjorde i början mer, men det är bättre att vila längre som jag gjort nu (M1)”.  

 Yttre stress var något som flera av deltagarna upplevde och den kom från andra än dem 

själva. Den kunde komma från tränare, lagkamrater eller till och med supportrar i vissa fall. En 

deltagare berättade: ”…då upplevde jag att de var en irritation varje gång jag gick av planen 

eller varje gång jag inte kunde göra en övning, för fartfyllt, så då blev det indirekt att man kände 

sig stressad (K2)”. En annan deltagare berättade: ”vissa matcher när det inte gått så bra då hör 

man ju från läktarna och publiken säger du måste skynda tillbaka vi behöver dig, tränarna säger 

ibland, ah men se till och bi frisk vi behöver dig (M3)”. Detta upplevde deltagarna som jobbigt 

då de beskrev att de ville tillbaka men ibland känt att det ”chansade” och kom tillbaka för tidigt 

på grund av påtryckningar. En deltagare berättar om den indirekta stressen från lagkamraterna: 

Man sitter där och känner sig känner sig i vägen nästan. Man tycker att man tar energi 

liksom när någon ska fråga, ”men idag då hur känns det nu?”, ”när kan du spela igen?” 

och det blir ju i alla välmening…det blir ju en fråga varje dag, för det är 20 personer som 

gå omlott med att fråga, eh så man får säga ”Äh men det är 2,5 månad kvar”, det är 2,5 

månad kvar, det är 3 månader, äh jag siktar på minst ett halvår…så då får man säga det 

högt hela tiden. Så det blir en sanning när man egentligen kanske inte är 100 (M2) 

 

 

Oron för ny skada men samtidigt fokuserade på revanschen  
 

Samtliga deltagare beskrev känslor av oro inför att skada sig igen men samtidigt beskrev alla 

en revanschlust som motiverade dem att komma tillbaka, dessa komponenter beskrivs nedan. 

När deltagarna fick frågan om hur de ställde sig till att spela igen, beskrev samtliga olika former 

av oro eller att de upplever sig själv mer försiktiga. Andra beskriv det även som rädsla: ”jag var 

försiktig, då var man ju mer tillbakadragen och det hämmade mitt spel (M3)”, ”jag var väldigt 

försiktigt ofta. Jag kom inte riktigt tillbaka på riktigt, var lite orolig att det skulle gå upp igen 

(M1)”, en annan deltagare beskriver: 

…jag är rädd, lite orolig inte rädd fel ord, men lite orolig att med tanke på så många 

knäskador jag haft…lite orolig att det har satt sig i huvudet eller att det kommer kännas 

annorlunda, att det på något sätt påverkat mitt spel (K1). 

Oron och rädslan är inte enbart för nya skador, utan många är även oroliga för att inte kunna 

prestera på samma nivå som tidigare eller att kroppen ska kännas annorlunda. De flesta 

deltagarna förklarar att om de inte kan spela på samma nivå igen vill de inte spela alls, samt att 
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det är viktigt att komma tillbaka lika bra eller bättre: ”jag tänker komma tillbaka till elitserien 

och vara lika bra som när jag skadade mig…jag ska ha den där jävla landslagsplatsen som jag 

tappade där…jag ska tillbaka som lika bra som jag var (K2)”. Samtidigt som de är oroliga och 

försiktiga när de väl kommer tillbaka så beskriver alla att det är målet, de längtar till 

comebacken: ”man blir jävligt revanschsugen och sugen på att träna, man blir…. motiverad att 

komma tillbaka, jävligt mycket energi (K2)”. De flesta deltagarna beskriver också att de 

identifierar sig med sin idrott: ”…men det är min identitet det är den jag är liksom, mitt namn 

på tröjan det är liksom det är så jag bir igenkänd… (M2)”. Att skada sig så pass att karriären 

skulle vara över är något många oroar sig för, men samtidigt säger de flesta att rädslan eller 

oron vid tidigare skador har försvunnit: ”någon gång måste man göra comebacken och någon 

måste vara andra och tredje matchen, efter det blir naturligt (M2)”  

 

 

Lärorik upplevelse 
 

Under intervjuerna beskrev samtliga deltagare upplevelsen som lärorik vilket är komponenten 

som beskrivs nedan. Samtliga lyfte fram att det har varit lärorikt eller att de har lärt sig något 

av sina skadeperioder och växt som individer: ”…man lär sig faktiskt hur man ska ta hand om 

sin kropp (K4)”, ”Jag känner mig oerhört mentalt stark (M2)” eller ”man lär sig väldigt mycket 

om sig själv och vad man klarar (K1)”. En deltagare berättade: 

ja det utvecklades jag jätte mycket av som person. Lärde mig jätte mycket grejer om mig 

själv och mognade och insåg att…man inte behöver vara så perfekt, man kan alltid välja 

sin egen väg det behöver inte vara den här spikraka (K1) 

Många beskriver följderna av skadan som en drivkraft, ett sätt att motivera sig själv att komma 

tillbaka, de använder de negativa känslorna (Ledsenhet, ilska, stress och oro) för att motivera 

sig själv att komma tillbaka. Det blev under flera intervjuer tydligt att många av deltagarna är 

tävlingsmänniskor som drivs av att vinna och bevisa att de kan: ”då kände jag när jag låg upp 

på sjukhuset att alltså så här är det inte, utan jag ska jag vill kunna avsluta på mitt sätt (M4)” 

eller ”det gjorde så ont (psykiskt), då bestämde jag mig nä så här ska jag inte må och vad kan 

jag göra, jo måste börja rehab träna och så ta tag i mitt liv igen (M3)”. Under intervjuerna har 

deltagarna visat på hur de kan resa sig hur de tuffaste situationer och trots att flera har eller har 

haft allvarligare skador, är de överens om en sak de vill tillbaka. 

 När deltagarna är skadade går de igenom många olika känslor och det är en upplevelse de 

bär med sig. Eftersom alla deltagare tidigare varit skadade har även dessa skador berörts under 

intervjuerna. Nästan samtliga deltagare kunde utförligt beskriva händelseförloppen av skador 

som skett för flera år sedan och minnas tydliga detaljer. Deltagarna beskriver att de har hanterat 

sina skador på olika sätt, och det beror på hur allvarlig skadan var samt hur många skador de 

haft innan. Det har även varit skillnad beroende på vilka tränare och i vilken klubb de har spelat, 

och om de haft bra stöd har det varit upplevts som en behagligare upplevelse.  

 

 

Stå på sidan av och blicka framåt 
 

Flera av deltagarna beskrev det som smärtsamt att stå på sidan av och se de andra spela men att 

de samtidigt blickar framåt mot den stunden då de får komma tillbaka, dessa komponenter 

hanteras nedan, och att inte själva kunna göra det de älskar: ”ja det har ju varit ganska tufft, 

alltså det är ju psykiskt att komma hit (till träning) …att man inte kan utföra det man älskar att 

göra och man ser alla andra göra det (K4)”. Andra deltagare beskriver hur de skärmar av sig 

från sporten: ”det är tufft emellanåt, det är lite som om jag vill koppla bort handbollen, jag tittar 

aldrig så lite på handboll som jag gör just nu (K1)”. Deltagarna beskriver att de vill tillbaka, de 
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älskar sin sport och så fort de pratat om de negativa sidorna kommer de alltid in på det positiva. 

Hur de ser möjligheter, hur de kan bli starkare och de blickar framåt. De beskriver upplevelsen 

tydligt med tillfällen när de mår riktigt dåligt för att sedan beskriva att det finns positiva saker.  

 

 

Könsskillnader 

 

Könsskillnader förekom mellan de fyra männen och de fyra kvinnorna i studien (se tabell 2). 

 

Tabell 2 

Könsskillnader i upplevelsen av en skada 

Komponenter 

med 

könsskillnader 

Antal män 

som nämner 

komponenten 

Antal män i 

procent som 

nämner 

komponenten 

(%) 

Antal 

kvinnor som 

nämner 

komponenten 

Antal 

kvinnor i 

procent som 

nämner 

komponenten 

(%) 

 

Besviken på 

sig själv 

4 100 0 0.00  

Upplever ett 

lugn under 

rehab 

3 75.0 0 0.00  

En resa, olika 

perioder 

1 25.0 3 75.0  

 

Under intervjuerna förekom det tre könsskillnader (se. Tabell 2). Männen tog upp två 

komponenter som inte förekom i kvinnornas intervjuer samt att tre av kvinnorna tog upp en 

komponent som endast en av männen tog upp. Männen beskriver att de blir mer besvikna på 

sig själva men samtidigt känner de ett lugn under rehab. En av männen berättade: ”man blir 

besviken på sig själv (M1)” medan en annan beskriver hur han blir besviken på sig själv och 

sin kropp för att han gått sönder: ”var du tvungen att skada dig nu? när det gått så bra, man är 

inne i flow (M3)”. Tre av männen upplever även att de blir lugna under rehab, en av männen 

beskriver det: ” sen blir man lugn, man inser vad så här är det, då är det bara följa det, det är 

inte så mycket att göra, jag brukar vara ganska lugn (M1)” medan en annan beskriver det: ”man 

har varit lugn kört sin rehab i lugn och ro och man vet att det få ta den tid det tar bara jag 

kommer tillbaka bättre och starkare och snabbare så är det ett plus liksom (M3)”. Kvinnorna 

upplever perioden i rehabiliteringen som en resa, det är olika perioder, vissa beskriver det även 

som en berg-och-dalban:. ”som en resa, att man är på olika ställen hela tiden och i så olika 

perioder (K2)” andra beskriver att de har ”Depperioder” och perioder där de mår bra. Männen 

beskriver även de att de mår både bra och dåligt under skadan men kvinnorna uttrycker tydligt 

de ”olika perioderna” eller ”berg-och-dalbana”. 

 

 

Negativ eller positiv upplevelse? 
 

Deltagarna i studien är noggranna med att trots alla negativa följder som skadan för med sig så 

som ledsenhet, ilska, stress samt oro vill samtliga tillägga att det finns positiva följder av en 

skada. De positiva följderna som samtliga upplevde var att de lärde sig något och fick 

revanschlust (se Figur 1): ”det är inte bara dåligt(K1)” eller ”försöker att hela tiden tänka 

positivt, och jag älskar ju verkligen att hålla på (M2)”.  
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skulle jag dra det igen när jag kommer tillbaka så behöver jag nog börja tänka på min 

framtid, på mina knän, kommer jag kunna gå när jag är 40? ...jag tror inte jag kommer 

sluta ändå, även om jag skulle dra det igen (K2) 

Även om en ny allvarlig skada skulle komma finns kärleken till idrotten och motivationen att 

komma tillbaka och få spela igen, vilket alla deltagare är eniga om att de vill göra. 

 

 
Figur 1 

Positiva och negativa aspekter av upplevelsen av en skada 

 

 

Diskussion 
  

Resultatet från undersökningen visade att när elitidrottarna i studien är skadade upplever de (1) 

ilska, (2) ledsenhet, (3) stress, (4) oro men samtidigt (5) revanschlust samt (6) att de lärt sig 

någonting. I nästan alla intervjuer beskrev deltagarna hur det kändes som att allt rasar vid en 

skada, och att det är jobbigt att se de andra spela och att de blickar framåt. Deltagarna beskriver 

upplevelsen som mestadels negativ men alla har upplevt och vill lyfta fram att det även finns 

positiva stunder.  

 

 

Deltagarnas upplevelser under skadan 
 

Deltagarnas upplevelser i studien stämmer väl överens med vad tidigare forskning visat, med 

några avvikelser. Då denna studie endast var menad till att ta fram upplevelsen av skadan och 

inte finna samband och orsaker är alla komponenter som deltagarna tagit upp samt hur många 

procent av deltagarna som nämnt varje komponent. Detta för att tydligt visa hur olika individer 

upplever olika saker utöver det som tidigare forskning visat. Forskning har visat att hur man 

upplever och hanterar en skada kan beror på idrottarnas personlighet (Masten et al., 2014). I 

Tabell 1 förmedlas därför samtliga komponenter som tagits upp under intervjuerna för att belysa 

de individuella skillnader som förekommer. 

 

 Ilska, frustration, ledsenhet när allt rasar. Crossman (1997) beskriver ilska och frustration 

som känslor idrottarna oftast upplever inledningsvis, detta bekräftas av deltagarna i studien. De 

beskrev hur de blev arga och frustrerade över skadan. Skadorna upplevdes oftast ske i helt fel 

tillfälle. Nu kanske det inte finns något rätt tillfälle för en skada men då hälften av deltagarna 

skadat sig precis före landslagsuppdrag eller förlorat ett proffskontrakt till följd av skadan har 

det för dem varit en stor förlust att skada sig och skapat stor ilska. Fortunato & Marchants 

(1999) beskriver hur deltagarna i deras studie känner ilska mot sin klubb, men detta är något 

som deltagarna i denna studie inte beskriver. Crossman (1997) visar hur en skadad kan uppleva 

allt från mild ledsenhet till extrem depression. Deltagarna i denna studie har inte beskrivit 

extrem depression men samtliga beskriver olika grader av ledsenhet. Benson et al. (2015) visar 

att idrottare kan uppleva en starkare identitet med sin idrott när karriären hotas. Flera deltagare 

i studien beskriver en stark identitet med sin idrott, då samtliga har varit eller var skadade kan 
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detta ses som en sannolik följd av skadorna. Flera av idrottarna tar nämligen upp att en skada 

motiverar dem att komma tillbaka och vara bättre och starkare. Wadey et al. (2014) visar att 

skador kan motivera idrottare och att ilskan de upplever kan bli en ”kämpaglöd”, och detta 

visade flera deltagare tydligt. I samband med skadorna beskriver flera det som att allt rasar men 

samtidigt beskriver de att de blir revanschsugna och deras ilska och ledsenhet fokuseras om till 

revanschlust. Att deras fokus på att komma tillbaka drivs av ilskan och frustrationen över 

förlusten är en möjlig slutsats samt att de vill få tillbaka de möjligheter som förlorades i 

samband med skadan. 

 

 Stress. Både Crossman (1997) och Masten et al. (2014) visar i sina respektive studier att 

många elitidrottare känner stress att komma tillbaka, och att den stressen kommer både från 

dem själva samt från deras tränare. Att stressa och pressa sig själv att komma tillbaka snabbare 

har visat sig leda till högre sannolikhet för att skada sig igen (Petrie et al., 2014). Trots riskerna 

med stressen upplever samtliga deltagare i studien att de har stressat sig själva och/eller blivit 

stressade av andra att komma tillbaka snabbare och detta är något som kan få allvarliga 

konsekvenser. Att ha ett bra stöd under en skada är viktigt för en idrottare (Petrie et al., 2014). 

Att ha ett bra stöd är något som kan motverka stress (Petrie, et al., 2014). Nästan alla deltagarna 

upplevde att de haft bra stöd från klubben under skadan, men lika många hade upplevd dåligt 

stöd. Deltagarna menade att det lärt sig att hantera den. Förmodligen har deltagarna tidigare 

haft sämre stöd och därför upplevt mer stress och nu har de bättre stöd och därför hanterar de 

stressen bättre. Vilket kan bekräfta hur viktigt det är med stöd under en skada för att minska 

stressen.  

 

 Försiktig, hämmad och oro. Att bli hämmad av sin skada är oftast på grund av att deltagarna 

är oroliga för att få en ny skada, men trots den oron och rädslan vill de tillbaka och ha sin 

”revansch”. Deltagarna vill tillbaka samtidigt som de är rädda för att få en ny skada, att vara 

orolig för en ny skada är något som beskrivs i flera undersökningar som något att förvänta sig 

(Crossman, 1997., Masten et al. 2014., Wadey et al. 2014). Tripp et al. (2015) beskriver att 

idrottare undviker sportsliga aktiviteter när de är skadade. Flertalet av deltagarna i studien 

upplevde det som jobbigt att stå på läktaren och se sitt lag spela. Att stå på sidan och se sitt lag 

spela gör skadan uppenbar, att se sitt lag förlora och inte kunna hjälpa till är något som upplevs 

som jobbigt för de skadade.  

 

 Lärorik upplevelse med revanschlust. Samtliga deltagare i studien har tagit upp att 

upplevelsen av en skada har varit lärorik. Deltagarna anser att de växt som individer och blivit 

starkare mentalt av denna upplevelse och att upplevelsen inte endast är negativ, utan den öppnar 

upp möjligheter. Kortte et al. (2010) och Kortte et al. (2012) studier visar både hur viktigt det 

är för en framgångsrik rehabilitering att vara positiv och att vara hoppfull. Deltagarna i denna 

studie beskriver att de under rehabiliteringen får en revanschlust och väljer att fokusera på att 

komma tillbaka, de får en hoppfullhet om att spela igen vilket driver och motiverar dem till 

comebacken.  

 

 Utanförskap och fysisk smärta. Enligt Crossman (1997) upplever många idrottare 

utanförskap under en skada vilket även en större del av deltagarna i denna studie. Att uppleva 

utanförskap kan påverka rehabiliteringen negativt genom att man inte upplever lagkänsla och 

det motverkar motivationen (Tripp et al., 2011). Trots att många av deltagarna upplevde 

utanförskap, kände sig samtliga motiverade att komma tillbaka vilket måste innebära att det 

inre drivet att spela gör att de vill tillbaka trots att de upplever utanförskap. En möjlighet är att 

deltagarna är medvetna om att utanförskapet endast beror på skadan och att lagkänslan kommer 

tillbaka när de är tillbaka från skadan, detta borde då bidra ytterliga till motivationen.  
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 När det kommer till smärta så beskriver samtliga deltagare utförligt olika sätt de upplevt 

psykisk ohälsa under sin skadeperiod. Det fann däremot endast en deltagare som nämnde fysisk 

smärta under intervjun. Detta stämmer överens med Crossman (1997) samt Tripp et al. (2011) 

undersökningar, som anser att idrottare sällan nämner fysisk smärta i samband med en skada. 

Masten et al. (2014) visade däremot att den fysiska smärtan beror på hur allvarlig skadan är, 

och att idrottare med lättare skador är mer benägna att uppleva skadan som smärtsam. Samtliga 

deltagare i studien har haft allvarliga och detta kan vara en anledning till att majoriteten inte 

nämnt fysisk smärta. Huruvida Crossman (1997) samt Tripp et al. (2011) eller Masten et al. 

(2014) har rätt kräver fortsatta mer specifika studier inom det området.  

 

 Könsskillnader. I denna studie beskrev de manliga deltagarna att de blev besvikna på sig 

själva när de blev skadade. Enligt Laurin (2016) så har manliga idrotter en högre status än 

kvinnliga idrotter, vilket kan ses som en orsak till männens upplevda besvikelse. Det anses som 

en större prestation att ha en manlig idrottskarriär än en kvinnlig och med det följer högre krav. 

Att skada sig innebär att du tillfälligt inte kan utöva in idrott, i värsta fall aldrig igen. Skadorna 

kan även medföra att du inte längre kommer kunna prestera på den nivå du gjort tidigare och 

därför besvikna på sig själva och skadan. Då manliga idrottare även har större möjligheter att 

livnära sig på sin idrott (Tjernberg, 2013) så innebär en skada en ekonomisk förlust, vilket även 

det kan bidra till besvikelsen.   

 De manliga deltagarna beskrev att de under en skada upplevde ett lugn, men detta var något 

som ingen av kvinnorna upplevde. Enligt Deaner et al. (2016) har män både högre självkänsla 

samt att de är mer tävlingsinriktade än kvinnor. Därför kanske männen kanske känner sig mer 

säkra på sig själva och tror mer på sin förmåga att komma tillbaka än vad kvinnorna gör. 

Kvinnorna upplever skadan mer som en berg-och-dalbana, och att de ibland mår bra och sedan 

dåligt. Då kvinnor enligt Deaner et al. (2016) har en lägre självkänsla är det möjligt att de 

upplever motgångar under en rehabilitering som värre och förlorar tron på sig själva.  

  

 

Reliabilitet och validitet 
 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att reliabilitet handlar om resultatets konsistens och 

tillförlitlighet. Därför har metoden i denna studie beskrivits utförligt för att underlätta eventuell 

replikering. Intervjuer kan dock försvåra det eftersom samtliga deltagare pratade olika fritt 

kring ämnet och haft olika upplevelser och skador, samt att vissa frågor aldrig har behövt ställas 

då deltagaren besvarade innan frågan ställdes. Ett hot mot reliabiliteten är att det är författarens 

tolkning av deltagarnas svar, vilket försvårar replikering. Ett annat hot mot reliabiliteten är 

ledande frågor, vilket var anledning till att författaren hade en intervjuguide med sig. På den 

hade det skrivits ner alternativa uppföljningar som ”hur kändes det då” eller ”berätta mer” för 

att hjälpa intervjuaren att inte stå utan frågor och därför ställa en ledande. 

 Ytterligare behöver man se över hot mot validiteten. Validitet är om studien har undersökt 

vad den avser att undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). I den här studien var syftet att 

undersöka hur elitidrottare upplever en skada samt om det finns några skillnader i upplevelsen 

mellan män och kvinnor. För att ta reda på upplevelsen användes en fenomenologisk metod 

med kvalitativa intervjuer. Då intervjuer använts finns det en möjlighet att deltagarna har blivit 

påverkade av den som intervjuade, vilket kan ha påverkat resultatet. Författaren hade inte läst 

på om ämnet innan intervjuerna utfördes, detta för att vara så objektiv som möjligt under 

intervjuerna. Trots att författaren försökt att inte påverka deltagarna och gå in med ett öppet 

sinne, är det omöjligt att inte gå in med en viss förförståelse. Som ett exempel har författaren 

själv utövat sport och tidigare läst artiklar och sett tv-intervjuer med skadade idrottare som 

omedvetet kan ha präglat författarens åsikter. Förförståelsen kan dock ha varit behjälplig under 
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analysen då författaren kanske uppfattat saker som en icke insatt skulle förbise samt att 

författaren hade en förståelse för hur livet som idrottare på hög nivå kan se ut då författarens 

sambo idrottare på relativt hög nivå. Ett möjlig hot vid intervjuer är att deltagarna inte känner 

sig bekväma att prata om sina skador och känslor kring skadan. Skadorna visade sig vara ett 

emotionellt ämne för flera deltagare och kan vara en anledning till att intervjuerna blev relativt 

korta. Trots att intervjuerna endast blev runt 30 min ( med ett undantag) så kunde man hitta 

många gemensamma komponenter i intervjuerna vilket stärker validiteten.  

 För att stärka studiens validitet genomfördes en deltagarvalidering. Där kontaktades fyra 

deltagare som presenterades med de sex komponenter som funnits i samtliga intervjuer för att 

se om deltagarna upplevde dessa under en skada. Samtliga deltagare ansåg att de upplevde detta 

och menade att det stämde väl överens med deras upplevelse. Därför anses författarens tolkning 

vara rimlig. Det låga deltagarantalet gör att man inte kan generalisera studien på någon större 

population, men studiens jämna könsfördelning, att intervjuerna skedde med idrottare från flera 

olika lagidrotter, samt att så pass många gemensamma komponenter kunnat lyftas fram, kan 

man säga att resultatet har en antydan till att vara överförbart på en större population. Eftersom 

resultatet överensstämmer på flera punkter med tidigare forskning kan man möjligen överföra 

det mot lagidrottare. Då ingen av deltagarna utövar en individuell idrott kan resultatet ej 

generaliseras mot idrottare som utövar sådana idrotter. För att styrka trovärdigheten och 

verkligen komma till botten med upplevelsen av en skada bör flera idrottare inkluderas i 

studien. Man bör jämföra och se om upplevelsen är densamma oavsett om det är en lagidrott 

eller en individuell idrott för att kunna generalisera resultatet på elitidrottare överlag. En studie 

som jämför hur en skadad elitidrottare upplever en skada jämfört med en idrottare på lägre nivå 

eller en vardagsmotion skulle också kunna genomföras. Detta för att se om det finns någon 

skillnad och i så fall hur det skiljer sig mellan på vilken nivå man utövar idrott och hur man 

påverkas av en skada. 

 För att utveckla denna studie bör man intervjua ett större antal personer, och inkludera flera 

olika idrotter. Man bör jämföra och se om det är samma upplevelse för de som utövar lagidrott 

som de som utövar individuella idrotter. För att se om personligheten kan påverka elitidrottares 

upplevelser kan man låta deltagarna utföra personlighetstest där man testar till exempel big five, 

för att se om man kan finna samband mellan personlighet och hur ofta man är skada eller hur 

man upplever och hanterar en skada. Detta för att öka förståelsen för hur olika personer upplever 

skadan olika och inte behandla alla individer på samma sätt. Kanske ska man i en 

rehabiliteringsprocess gå igenom ett personlighetstest för att få rätt hjälp under rehabiliteringen 

och möjligheter att motverka framtida skador baserat på den personlighetstyp man har.   

 

 

Slutsatser 
 

Studien har visat att upplevelsen av en skada varierar mellan individer. Hur någon upplever en 

skada och hanterar den kan vara kopplat till deras personlighet. Det finns känslor som samtliga 

deltagare i studien upplevde, men i varierande grad och olika lång tid. Det är viktigt att förstå 

hur en skada påverkar idrottare negativt. De upplever känslor som ledsenhet, ilska, oro och 

stress av att inte längre kunna utöva sin idrott. Utöver de negativa känslorna, lyfte samtliga 

deltagare fram att det var en positiv upplevelse som de lärde sig något av och som gav dem 

revanschlust. Att förstå de känslor som idrottare upplever under en skada är viktigt för att kunna 

hjälpa dem på rätt sätt. Ökad kunskap om hur känslomässigt påfrestande en skada kan vara, kan 

hjälpa idrottare att ta hjälp och att prata om sina känslor kring skadan. I idrottsföreningar även 

på lägre nivå bör man arbeta aktivt med att hjälpa sina idrottare bygga upp mental styrka och 

inte enbart fokusera på det fysiska. För ett lag som har bra sammanhållning mellan idrottare 

och tränare, samt idrottare med god psykiskt hälsa kommer kunna leda till idrottare som både 
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vill och kan prestera bättre på planen. Vidare kan studien i framtiden utvecklas för att hjälpa 

idrottare, både de som är skadade men även de som inte är skadade. Genom att visa hur andra 

har hanterat sina skador och vilka lärdomar de dragit ur sina skador kan man lära andra om hur 

de kan motverka skador men även hjälpa dem som skadat sig att komma tillbaka. Ökad 

förståelse för psykisk ohälsa är en nödvändighet då det är ett stort problem i dagens samhälle.  
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