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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Främre korsbandsskador är vanligt förekommande i idrotter som innehåller 

pivoterande(vridande) moment. Kvinnor löper en högre risk att drabbas av skadan på grund 

av fysiologiska faktorer. Enligt forskning återgår färre kvinnor än män till samma 

aktivitetsnivå efter skadan. I nuläget finns inte tillräcklig evidens för vilka psykologiska 

faktorer som är av betydelse för återgången till idrotten.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka kvinnors överväganden, när det gäller beslut att 

avsluta sin elitidrottskarriär, i samband med en främre korsbandsskada som lett till kirurgisk 

rekonstruktion av skadan.  

Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats användes. Det utfördes semistrukturerade 

intervjuer med fem elitidrottande kvinnor. Deltagarna rekryterades genom ett 

ändamålsenligt bekvämlighetsurval. Materialet kategoriserades enligt en kvalitativ 

innehållsanalys och diskuterades sedan utifrån den ekologiska modellen inom systemteorin.   

Resultat: Analysen utmynnade i sju kategorier som var av betydelse för kvinnorna i deras 

beslut att avsluta elitidrottskarriären: hinder i rehabiliteringsprocessen, rekommendationer, 

uteblivet stöd från idrottsorganisationen, knäts funktion efter karriären, ekonomi, attityder 

och tvivel på sin egen kapacitet.   

Slutsatser: Den ekologiska modellen visar på en komplexitet i beteendet ”att fatta beslut” 

att avsluta elitidrottskarriären efter en främre korsbandsrekonstruktion. Ett värde ses i att 

tydligare lägga upp den fysioterapeutiska rehabiliteringen efter en främre korsbandsskada 

utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt med förhoppning att minska antalet kvinnor som 

avslutar sin elitidrottskarriär efter en främre korsbandsskada. Studiens resultat är svårt att 

generalisera till andra individer och grupper då det är en liten studie med få antal deltagare. 

Nyckelord: atlet, främre korsbandsrekonstruktion, fatta beslut, fysioterapi, karriärslut, 

kvinnor  

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Anterior cruciate ligament injuries are common in sports with pivotal 

moments. Women run a higher risk of injury due to physiological factors. According to 

research, fewer women than men return to the same level of activity after injury. In the 

present situation there are insufficient evidence of what psychological aspects that are 

significant in terms of returning to the sport. 

Aim: The purpose is to study what investigate women's considerations, regarding the 

possible relevance to terminate their elite-career career in connection with a anterior cruciate 

ligament injury that led to surgical reconstruction of the injury. 

Method: A qualitative inductive study was used. Semi-organized interviews were conducted 

with five female athletes. The participants were recruited through a purposeful and 

convenient sampling. The material was categorized according to a qualitative content 

analysis and was interpreted based on the ecological model within the system theory. 

Result: The analysis resulted in seven categories that were significant for women in their 

decision to end the elite-career: hindrance in the rehabilitation process, recommendations, 

failure environment support, knee function after career, economic, attitudes and doubts 

about their own capacity. 

Conclusion: The ecological model shows a complexity in the decision to end the elite-career 

after a anterior cruciate reconstruction. A value is seen in more clearly posting the 

physiotherapeutic rehabilitation after a anterior cruciate ligament injury based on a bio-

psycho-social approach hoping to reduce the number of women who finish their elite-career 

after a anterior cruciate injury. The result of the study is difficult to generalize to other 

individuals and groups as it is a small study with few participants. 

Keywords: anterior cruciate ligament reconstruction, athlete, career ending, decision 

making, physiotherapy, woman 
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1 BAKGRUND 

Inom elitidrott är främre korsbandsskador vanligt förekommande (svenska 

korsbandsregistret, 2016). De skadade individerna står inför en lång rehabiliteringsperiod 

där fysioterapeuten är en viktig komponent för att individen ska kunna återgå till idrotten 

(Lindgren & Svensson, 2014). Om individen väljer att återgå eller avsluta karriären påverkas 

av olika faktorer vilket gör att individen står inför ett beslut där för-och nackdelar med de 

olika alternativen vägs (Wehmeyer, Shogren, Little & Lopez, 2017). Av de som drabbas av en 

främre korsbandsskada är det 45 % som inte återgår till samma aktivitets nivå som innan 

skadan, bland dessa är kvinnor överrepresenterade (Ardern, Taylor, Feller & Webster 2017).  

1.1 Främre korsbandsskada 

I Sverige är incidensen av främre korsbandsskador 32-70 per 100 000 invånare per år. Av 

alla korsbandsskador opereras ungefär hälften. År 2016 rapporterades 3875st 

korsbandsoperationer i Sverige (svenska korsbandsregistret, 2016). Den vanligaste 

bakomliggande mekanismen vid främre korsbandsskada är när knät utsätts för valguskrafter 

(Bahr, 2015). De som utsätts för högst risk är de som ägnar sig åt idrotter med pivoterande 

(vridande) moment som alpin skidåkning, fotboll och innebandy (Heijne, 2016). Skadan kan 

uppkomma genom kontakt med motståndare alternativt utan kontakt där en snabb 

inbromsning med riktningsförändring sker. Vid en främre korsbandsskada rapporteras att 

tre av fyra fall är idrottsrelaterade. Ofta sker ytterligare skador i knät i samband med traumat 

där menisker, brosk och kollateralligament är inblandade.(Bahr, 2015)  

Anledningen till att många drabbas av främre korsbandsskador är en kombination av både 

inre och yttre faktorer. Yttre faktorer som har betydelse är exempelvis vilken sport idrottaren 

bedriver, på vilket underlag och vilken typ av utrustning som används. Inre faktorer som har 

betydelse är de anatomiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att kvinnor löper en 

högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Kvinnor har i regel mindre 

muskelstyrka, bredare bäcken, valgusställning av knäna, pronation i fotlederna samt trångt 

intrakondylärt utrymme där korsbandet fäster in på tibia. Alla dessa är inre faktorer som 

förhöjer risken för att drabbas av en främre korsbandsskada(Bahr, 2015).  

Indikationer för en operation baseras på individens krav på knäfunktion. De personer som 

ägnar sig åt idrott på hög nivå där pivoterande moment ingår rekommenderas starkt att göra 

en främre korsbandsrekonstruktion. Om kravet är att endast vilja ha ett funktionellt knä i 

vardagen rekommenderas inte operation på grund av medförande risker så som infektioner 

(Lindgren & Svensson, 2014). I Sverige är det idag vanligast att operationen sker genom 

användning av hamstringssenan för rekonstruktion av ett nytt främre korsband. Tidigare 
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användes i huvudsak patellarsenan för rekonstruktion. Anledningen till förändringen är 

biverkningar i form av smärta och viss förhöjd risk att drabbas av artros vid rekonstruktion 

med hjälp av patellarsenan (Heijne, 2016). Enligt statistik från Svenska korsbandsregistret 

(2016) opereras kvinnor vid en lägre ålder i jämförelse med män. En sannolik förklaring kan 

vara att kvinnor når en högre nivå i sin idrott tidigare än män vilket gör att de i tidig ålder 

utsätts för större risker att drabbas av en korsbandsskada. År 2016 var 46 % av de som 

opererades för korsbandsskador kvinnor vilket inte stämmer överens med de förhöjda risker 

som kvinnor löper för att drabbas av en korsbandsskada. Detta kan förklaras med att kvinnor 

som frivilligt sänker sin aktivitetsnivå och utför konservativ rehabilitering inte registreras i 

statistiken (Svenska korsbandsregistret, 2016). 

Risken att få knäartros ökar mellan 15-20 % hos de personer som genomgår en främre 

korsbandsrekonstruktion jämfört med de som inte haft en korsbandsskada. Tio till tjugo år 

efter korbansrekonstruktionen drabbas 50 % av artros. Vid kombinerad meniskskada ökar 

risken att drabbas av artros (Paschos & Howell, 2016). I en jämförelse mellan konservativ 

behandling och operation av främre korsbandsskador rapporteras att de som behandlats 

konservativt hade något sämre knäfunktion och livskvalité. Statistiken bygger på 

skattningsformulär där patienterna skattade symtom, smärta, idrott, dagliga aktiviteter samt 

hälsorelaterad livskvalité (Svenska korsbandsregistret, 2016). 

1.2 Rehabilitering 

I rehabiliteringen efter en främre korsbandsskada innehar fysioterapeuten en viktig roll 

(Bahr, 2015). Fysioterapi innebär att arbeta hälsofrämjande samt bibehålla eller återfå 

optimal rörelse- och funktionsförmåga efter en skada eller sjukdom (Broberg & Lenné, 2017). 

Inom fysioterapi kan ett beteendemedicinskt arbetssätt tillämpas, vilket innebär att individen 

ses utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. Detta arbetssätt syftar till att se helheten i 

rehabiliteringen då individen påverkas både fysiskt och psykiskt av olika faktorer (Denison & 

Åsenlöf, 2012).  

För bästa resultat av operationen ska rehabiliteringsprocessen med fysioterapeut påbörjas 

preoperativt. Efter operationen genomgår patienten en tidskrävande och lång rehabilitering 

(Lindgren & Svensson, 2014). Rehabiliteringen preoperativt har stor betydelse för 

möjligheten att kunna återgå till sin idrott och ha ett funktionellt knä efter 

elitidrottskarriären. Viktiga faktorer i rehabiliteringen preoperativt är mental förberedelse 

inför operationen, minskad svullnad, normalt gångmönster, mindre än 20 % skillnad i 

quadriceps styrka i jämförelse med det friska benet samt full knäextension (Gokeler, 

Dingenen, Mouton & Seil, 2017).  

I samband med en främre korsbandsskada har forskning kunnat visa på en stark koppling till 

depressiva symtom preoperativt. Siffror visar på att så många som två av fem som råkat ut 

för skadan drabbas av depressiva symtom (Wu, Liu, Dines, Kelly & Garcia, 2016). Vanliga 

depressiva symtom är nedstämdhet, oro, ångest samt koncentrations- och sömnsvårigheter.  

Vid en lätt depression fungerar personen i sitt dagliga liv och omgivningen märker oftast inte 

av att personen mår dåligt inombords.  Om personen går över i en medelsvår depression är 
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det vanligt att det sociala livet så som arbete, familj och vänner påverkas. Nästa steg är en 

svår depression där personen inte orkar bry sig om de grundläggande behoven exempelvis 

äta och dricka, även självmordstankar är vanliga i detta stadie (Björklund, 2016). De 

patienter som påvisar symtom av depressivitet är mindre benägna att följa den rehabilitering 

som krävs i samband med skadan, vilket leder till sämre kliniska resultat. I dagsläget finns 

ingen uppföljning gällande hur det går för patienter med depressiva symtom postoperativt 

(Wu et.al, 2016). 

Enligt Van Melick et al. (2016) ska rehabiliteringen postoperativt vara uppdelad i tre faser 

som baseras på mål istället för att vara tidsbestämmande. Målen ska vara utformade efter 

International Classification of Functioning, disability and health (ICF). Den inledande fasen 

fokuserar på grundläggande uppbyggnad för att sedan i fas två fokusera idrottsspecifikt. I fas 

tre sker en förberedande rehabilitering inför återgången till den specifika idrotten. Det som 

avgör om idrottaren är redo att gå till nästa fas görs med hjälp av olika styrke-och hopptester, 

rörelsekontroller samt psykologiska tester. Postoperativ rehabilitering bör pågå i 9-12 

månader innan den aktive är redo för återgång till idrotten (Van Melick et.al., 2016). I en 

artikel uppmärksammas att det saknas kunskap om rehabiliteringsprocessen ur ett bio-

psyko-socialt synsätt, och vilken inverkar det har på möjligheten att återgå till idrotten efter 

en främre korsbandsrekonstruktion (Rösblad, 2015).  

På Karolinska Universitetssjukhuset finns ett vårdprogram för fysioterapeutisk behandling 

efter främre korsbandsrekonstruktion. Programmet är baserad på tillgänglig evidens inom 

området. I upplägget av rehabiliteringen betonas knäts fysiska status samt individens egen 

målsättning. Det utförs skattningar på den subjektiva upplevelsen av knät avseende 

aktivitetsnivå, livskvalité och smärta. Dessa skattningar utförs preoperativt och 6 månader 

postoperativt. Under rehabiliteringsperioden tas hänsyn till fysiska symtom, exempelvis 

smärta och svullnad innan progress i rehabiliteringen sker (Larsson, Lindgren, Lindström & 

Westman, 2014). I programmet finns inga hänvisningar för hur fysioterapeuten hanterar och 

använder de skattningar som utförs på den subjektiva upplevelsen av knät. Dessutom finns 

inga riktlinjer kring när individen är mentalt redo för nästa steg i rehabiliteringen eller hur 

psykologiska faktorer påverkar rehabiliteringsperioden.  

1.3 Återgång till idrott 

Antalet månader rehabiliteringen pågår postoperativt innan återgången har stor betydelse för 

vidare komplikationer med knät. Risken att drabbas av en ny korsbandsskada är som störst 

6-12 månader efter återgången till idrotten. För varje månad idrottaren väntar med återgång 

reduceras risken att skada korsbandet igen med 51 %. Av de idrottare som har rehabiliterat 

mindre än nio månader drabbas 39,5 % av en ny korsbandsskada i jämförelse med de 

idrottare som rehabiliterat mer än nio månader där risken reducerats till 19,4 % (Gokeler, 

Dingenen, Mouton & Seil, 2017).  

Unga idrottare som återgår till en idrott med pivoterande moment och hopp efter en främre 

korsbandsrekonstruktion har en signifikant högre risk att drabbas av en andra 

korsbandsskada. Risken att drabbas av en ny skada är som störst de två första åren efter 



 6  

rekonstruktionen. Anledningen till detta anses vara en obalans inuti knät samt otillräcklig 

neuromuskulär kontroll och muskelstyrka. Inom elitidrotten hinner individen missa mycket 

på två år vilket kan få negativa konsekvenser för den fortsatta karriären, detta gör att många 

återgår till idrotten tidigare (Nagelli & Hewtt, 2017). 

I en metaanalys med data från över 7000 deltagare visades att 81 % av de personer som 

genomgått en främre korsbandsrekonstruktion återvänder till någon typ av sport. Sextiofem 

procent återvänder till deras tidigare aktivitetsnivå och 55 % återvänder till tävlingsidrott på 

samma nivå som innan skadan. Statistiskt sett återgår män i högre grad till samma 

idrottsnivå som innan skadan i jämförelse med kvinnor. Elitidrottare återgår i större 

utsträckning till idrotten än de personer som inte tränat på elitnivå (Ardern et al., 2017). 

Smålandsidrotten (2016) definierar elitidrott enligt följande: ”Begreppet elitidrott innebär att 

föreningen eller den aktive befinner sig på nationell eller internationell nivå (högsta eller näst 

högsta divisionen/serien inom respektive idrott)”.  

Flera psykologiska faktorer påverkar återgången till idrotten efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Självförtroende, optimism och motivation är tre viktiga faktorer 

som påverkar utfallet. Hur det sociala stödet ser ut samt hur patienten hanterar stress är 

andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid rehabilitering och som påverkar utfallet vid 

återgång till idrotten (Evenhart, Best & Flanigan, 2015).  

I en intervjustudie där 9 kvinnor och 22 män deltog undersöktes vilka faktorer som var av 

betydelse vid beslutet att återgå eller inte återgå till sin tidigare aktivitetsnivå inom idrotten 

efter en främre korsbandsrekonstruktion. De faktorer som var av betydelse för återgången till 

idrotten var rädsla, prioriteringar samt personlighetstyp. Rädslan hos deltagarna grundades i 

att återigen skada sig, känna smärta samt att inte kunna prestera på samma nivå som 

tidigare. Prioriteringarna hos deltagarna berodde på en förändrad livssituation med ökade 

krav från arbetsgivaren samt en vilja att spendera mer tid med familjen. De personer som 

valde att inte återgå till sin tidigare aktivitetsnivå beskrev sig själva som försiktiga, osäkra 

och ha bristande självförtroende. Personerna som tog sig tillbaka till samma aktivitetsnivå 

som innan skadan beskrev sig själva som tävlingsinriktade, motiverade och självmedvetna 

(Tjong, Murnaqhan, Nyhof-Young & Oqilvie, 2014). 

Återgången till idrotten beror på många olika faktorer. Det finns inte tillräckligt stark evidens 

för att kunna sätta kriterier för när en idrottare är redo att återgå till tidigare aktivitetsnivå. 

Några faktorer som undersökts i en översiktsartikel där 16 artiklar granskades var quadriceps 

styrka, smärta, tilltron till knäfunktion preoperativt, rörelserädsla samt motivation 

preoperativt. Fler studier behöver göras för att ta reda på vilka psykologiska faktorer som har 

betydelse i beslutet att återgå eller avsluta sin idrottskarriär (Czuppon, Racette, Klein, Harris-

Hayes, 2015). 

Enligt Jönköpings Region (2016) ska individen vid återgång till idrotten ha full rörlighet i 

knäleden, ingen smärta eller svullnad vid fysisk aktivitet samt god knäkontroll vid landning 

och hopp. Vid enbenshopp bör individen ha minst 90 % kapacitet jämfört med friska sidan 

och muskelstyrkan i quadriceps och hamstring bör vara minst 90 % jämfört med friska sidan. 

Vidare ges rekommendation om att fysioterapeuterna använder formuläret ACL-Return to 
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sport after injury där individen får skatta bland annat tilliten till knät i samband med 

återgång till idrotten.  

1.4 Att fatta beslut 

När den aktive idrottaren drabbas av en främre korsbandsskada finns det en risk att inte 

kunna återgå till sin tidigare aktivitetsnivå. Individen ställs inför en situation där ett beslut 

måste fattas om en eventuell fortsättning inom elitidrotten. Personen identifierar vilka 

alternativ som är möjliga i situationen och är medveten om att ett beslut måste fattas. 

Beslutsprocessen innefattar att individen väger in fördelar och nackdelar med respektive 

alternativ. Tidigare erfarenheter och kunskap så som tidigare skador är betydelsefulla 

faktorer. Vilket beslut som individen fattar är beroende av vad individen upplever är viktigt i 

den aktuella livssituationen (Wehmeyer et al.,2017).  

Enligt Kaufman, G. & Kaufman, A. (2010) definieras begreppet beslut som en 

problemsituation där individen står inför ett val med flera beslutsalternativ. Vidare beskriver 

de att ofta innebär beslutsfattandet ett övervägande, med det menas att de olika alternativen 

står i ett motsatsförhållande till varandra. De fördelar som finns med ett alternativ förloras 

ofta med ett annat alternativ. 

För att beskriva beslutsprocessen som kvinnorna står inför vid övervägande att återgå eller 

avsluta sin elitidrottskarriär kan Brand's model of decisions under risk (2006) tillämpas. När 

individen står inför en beslutssituation undersöks vilka alternativ som är möjliga i 

situationen. I respektive alternativ vägs för- och nackdelar in, för att identifiera det mest 

gynnsamma alternativet. Individen använder sig av de exekutiva funktionerna för att 

kategorisera de olika alternativen och dess möjligheter (Schiebener et al., 2014). Exekutiva 

funktioner beskriver hur en individ bearbetar information i olika sinnesstämningar samt hur 

tidigare erfarenheter används i beslut (Nilsson, 2018). Utifrån all information används en 

strategi för att fatta beslutet. Efter beslutsfattandet startas en process där individen genom 

feedback lagrar erfarenheten av beslutet i långtidsminnet. Erfarenheten kan sedan användas 

vid framtida beslutssituationer (Schiebener et al., 2014).      

 

Figur 1. En beskrivning av Brand´s model of decisions under risk (Schiebener et al., 2014). 
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1.5 Avslutad idrottskarriär  

Vid beslut att avsluta elitkarriären är de vanligaste angivna skälen brist på motivation, 

skada/hälsoproblem eller ålder (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). Om 

elitidrottskarriären avslutats ofrivilligt eller frivilligt har betydelse för hur idrottaren 

upplever karriärslutet. Ett ofrivilligt avslut av elitidrottskarriären innebär för många en stor 

omställning där det tar lång tid att anpassa sig till den nya livssituationen (Gillmore, 2008). 

Idrottare som inte själva valt när elitidrottskarriären avslutats har många gånger inte hunnit 

uppnå sina mål med idrottandet (Park, Lavallee & Tod, 2012). Enligt Park et al. (2012) anses 

detta innebära fler psykosociala problem i det dagliga livet för individen. De som frivilligt 

avslutat sin karriär känner sig i större utsträckning tillfredsställda och nöjda med vad de 

presterat (Park et al., 2012). Innan beslutet om att avsluta idrottskarriären tas sker en 

övervägande process där individen väger för- och nackdelar med beslutet (Fahlström, 

Patriksson & Stråhlman, 2014). Denna process exemplifieras i Brand´s model of decisions 

under risk (Schiebener et al., 2014). Ett övervägande definieras av Nationalencyklopedin 

(2017) att noga tänka igenom möjligheterna samt konsekvenserna av en handling. 

I en studie med 54 män och 31 kvinnor undersöktes beslutsprocessen att avsluta sin karriär 

samt livskvalitén efter idrottskarriären. Studiens resultat tyder på att faktorer inom idrotten 

och utanför idrotten har betydelse för processen. Utbildningsnivån var av stor vikt och 

individer med lägre utbildning kunde få svårigheter i det kommande arbetslivet. Idrottare 

med högre utbildning hade fler yrkesmöjligheter och lättare att anpassa sig till arbetslivet 

(Cecić Erpič, Wylleman & Zupančič, 2004). I en systematisk översiktsartikel med totalt 126 

studier visar flertalet studier att ett psykosocialt stöd i form av familj, vänner, tränare och 

lagkamrater har en positiv inverkan vid karriärens slut (Park et.al. 2012). 

I en annan studie där 177 deltagare medverkade undersöktes psykologiska faktorer, knäts 

funktion och fysisk aktivitets nivå i relation till hur tillfredsställd patienten var med 

knäfunktionen tre år efter korsbandsrekonstruktionen. Resultatet visade att de personer som 

återgick till tidigare aktivitetsnivå och skattade en hög tilltro till knäts funktion samt 

livskvalité, var mer nöjda med utfallet av korsbandsrekonstruktionen (Ardern, Österberg, 

Sonesson, Gauffin, Webster & Kvist 2016).   

1.6 Motivation 

Motivation definieras som drivkrafterna bakom de beteenden som en individ har. Ett 

beteende uppstår till följd av olika faktorer som drifter, reflexer, instinkter, syften och 

målsättningar. Motivationen hos personer varierar i olika sammanhang och över tid 

(Aronsson et al., 2012). 

Målsättningsteorin beskriver hur motivation påverkas av att arbeta mot ett bestämt mål. 

Målen som sätts upp avgör vad vi behöver göra samt hur mycket kraft som krävs för att nå 

målsättningen. Viktiga aspekter inom detta är att specifika mål i större utsträckning främjar 

prestationen i jämförelse med generella mål. Mål som är svåra att nå men som accepterats av 

individen ses som en större motivation än om målet är för lätt att nå. Feedback är en viktig 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029202000468#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029202000468#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029202000468#!
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del i målsättningsprocessen och leder till en bättre prestation. Den feedback som ges bör vara 

konkret för att på så sätt ge informativ vägledning där individen lär sig nya saker och kan 

korrigera ett specifikt beteende (Kaufmann, G & Kaufmann, A, 2010).  

1.7 Beteendemedicin 

Motivation är en avgörande faktor för individers beteende (Aronsson et al., 2012). Ett 

beteende beskrivs som det vi gör, säger, tänker och känner. I denna studie ses ”Att fatta 

beslut” som ett beteende där olika faktorer påverkar individen i beslutsprocessen.   

Beteenden är individuella och kopplade till en specifik situation eller omständighet. Som 

fysioterapeut kan man jobba utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv. Centralt för 

beteendemedicin är det bio-psyko-sociala synsättet vilket innebär att sociala, psykologiska 

och biologiska faktorer är lika betydelsefulla för hälsa och sjukdom. Dessa faktorer samverkar 

med varandra när kvinnorna står inför ett beslut att återgå eller avsluta elitidrottskarriären. 

Inom beteendemedicinen finns olika teorier som på olika sätt beskriver beteenden och 

beteendeförändringar. För att individuellt anpassa en fysioterapeutisk behandling är det 

viktigt att teorin lämpar sig för den specifika personen och situationen (Denison & Åsenlöf, 

2012). 

Svensk beteendemedicin (2018) definierar beteendemedicin enligt följande:  

Beteendemedicin definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas 

åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, 

beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och 

sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, 

diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar 

forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, klinisk 

diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande 

åtgärder. 

1.7.1 Systemteorin 

Grundaren av systemteorin var Ludwig von Bertalanffy, en österrikisk biolog som under 

1930-talet började utveckla teorin. Grundidén bakom teorin är att se individen utifrån ett 

helhetsperspektiv där olika komponenter påverkar varandra. Relationen mellan olika 

komponenter som exempelvis jobb, familj och sjukvård är av stor betydelse för att individen 

ska kunna fungera och hantera förändringar som sker i livet (Henry Egidius, 2017). 

Inom systemteorin finns det ekologiska perspektivet som Urie Bronfenbrenner för första 

gången presenterade år 1979 (Bronfenbrenner, 1979). Enligt det ekologiska perspektivet sker 

ett samspel mellan individen och miljöer de samverkar i. En förändringsprocess sker genom 

hela livet vilket påverkas av relationer inom och mellan närmiljö samt större sociala 

sammanhang. En modell som visar på detta samspel är den ekologiska modellen som består 

av olika nivåer: Mikro, Meso, Exo och Makro (Lagerberg & Sundelin, 2000). Efter avslutad 

elitidrottskarriär står individen inför en stor omställning där deras nya livssituation påverkas 
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på alla dessa nivåer (Gillmore, 2008).  Bronfenbrenner´s modell kan användas för att 

beskriva barns utveckling men kan även appliceras under hela livsloppet då en ständig 

utveckling pågår. Denna modell användas dessutom för att studera människor i den naturliga 

miljö de lever i vilket görs i denna studie (Bronfenbrenner, 1979). Beteendet, ”att fatta beslut” 

kan konkretiseras med den ekologiska modellen genom att exempelvis visa på de olika 

nivåernas inverkan i individens beslut. Nedans beskrivs varje nivå inom den ekologiska 

modellen var för sig: 

Mikronivån består av den närmaste omgivningen kring individen och de relationer som 

förekommer där exempelvis familjen, vänner, tränaren eller arbetet. Beroende på vilken 

miljö personen befinner sig i intas olika roller så som förälder, elitidrottare eller anställd. 

Individens omgivning förändras under hela livstiden exempelvis vid bildandet av familj, byte 

av lag och avslutande av idrottskarriär (Bronfenbrenner, 1979).   

Mesonivån innefattar olika mikrosystem som integrerar med varandra. Det kan handla om 

att få ihop sin vardag samtidigt som en elitsatsning pågår. De olika systemen kan ta olika stor 

plats vid olika tillfällen i livet beroende på vad som är viktigt just då för individen. Som 

elitidrottare kan det vara svårt att hinna med vänner och familj utöver sin karriär 

(Bronfenbrenner, 1979).   

Exonivån påverkar den miljö som individen befinner sig i på lokal samhällsnivå. Individen 

kan ha en kontakt med dessa system men kontakten är inte regelbunden, utan sker vid 

behov. Exempelvis uppsöker individen hälso-och sjukvården vid en skada och vid prestation 

inom idrotten sker en kontakt med media (Bronfenbrenner, 1979).   

Makronivån påverkar individen indirekt genom lagar, normer, politik samt kultur. Det kan 

innefatta politiska beslut som berör exempelvis ekonomiska förutsättningar inom elitidrotten 

(Bronfenbrenner, 1979).   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den ekologiska modellen innehållande de olika nivåerna inom systemteorin. (Enligt 

Bronfenbrenner, 1979 [Vår tolkning]) 
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2 PROBLEMFORMULERING 

Inom idrottsvärlden idag är främre korsbandsskador en vanligt förekommande skada där 

kvinnor löper en högre risk för att drabbas än män. Efter en främre korsbandsskada är 

fysioterapeutisk rehabilitering viktig för att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå. Av olika 

orsaker återgår 45 % av de skadade idrottarna inte till samma aktivitetsnivå som innan 

skadan, bland dessa är kvinnor överrepresenterade. Beslutet att avsluta elitkarriären kan ses 

som ett beteende som påverkas av bio-psyko-sociala faktorer.  Det finns flertalet studier på 

vilka biologiska förutsättningar som krävs för att kunna återgå till idrotten efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Vidare finns forskning som visar att psyko-sociala faktorer har 

betydelse för återgång eller avslut av idrottskarriären men en kunskapslucka kan identifieras 

kring vilka dessa faktorer är. Genom att diskutera resultatet utifrån den ekologiska modellen 

kan samspelet mellan individen, samhället och omgivning och dess påverkan i beslutet att 

avsluta elitidrottskarriären studeras. Detta kan vara betydelsefullt för att lägga upp den 

fysioterapeutiska rehabiliteringen på ett både fysiskt och psykiskt stödjande sätt. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors överväganden, när det gäller beslut att avsluta 

sin elitidrottskarriär, i samband med en främre korsbandsskada som lett till kirurgisk 

rekonstruktion av skadan.  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En induktiv ansats speglas av att analysen 

är förutsättningslös och baseras på individers egna upplevelser (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2017). Designen valdes för att författarna på ett strukturerat sätt skulle kunna 

tolka och analysera intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

4.2 Urval 

Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval av fem korsbandsskadade kvinnor äldre än 18 år som 

genomgått en främre korsbandsrekonstruktion.  
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4.2.1 Inklusionskriterier  

Kvinnor som tränat på elitnivå inom sin idrott. ”Begreppet elitidrott innebär att föreningen 

eller den aktive befinner sig på nationell eller internationell nivå (högsta eller näst högsta 

divisionen/serien inom respektive idrott)” (Smålandsidrotten, 2016). De har genomgått en 

främre korsbandsrekonstruktion som lett till att de inte återgått till sin tidigare aktivitetsnivå 

inom idrotten. Kvinnornas elitkarriär avslutades 6-36mån före studiens genomförande. 

4.2.2 Exklusionskriterier  

Kvinnor med andra sjukdomar eller skador som har haft betydelse i beslutet att avsluta 

elitidrottskarriären. Kvinnor som av andra orsaker än korsbandsskadan valt att avsluta 

karriären, exempelvis graviditet.  

4.2.3 Deltagare 

Deltagare 1: Tidigare aktiv inom innebandy på elitnivå. Drabbats av främre korsbandsskada 2 

gånger. Avslutade sin elitidrottskarriär år 2015.  

Deltagare 2: Tidigare aktiv inom fotboll och handboll på elitnivå. Drabbats av främre 

korsbandsskada 2 gånger. Avslutade sin elitidrottskarriär år 2014.  

Deltagare 3: Tidigare aktiv inom innebandy på elitnivå. Drabbats av främre korsbandsskada 

2 gånger. Avslutade sin elitidrottskarriär år 2016. 

Deltagare 4: Tidigare aktiv inom handboll på elitnivå. Drabbats av främre korsbandsskada 2 

gånger. Avslutade sin elitkarriär år 2016.  

Deltagare 5: Tidigare aktiv inom innebandy på elitnivå. Drabbats av främre korsbandsskada 1 

gång. Avslutade sin elitkarriär år 2014.   

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom enskilda intervjuer muntligt eller via telefon med 

utgångspunkt från intervjuguiden (bilaga A). Intervjuguiden utformades utifrån att svara på 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer gjordes vilket innebär att öppna frågor ställdes 

till en början som sedan smalnades av i mer specifika frågor (Hedin, A., 2011).  

4.4 Tillvägagångssätt 

Idrottsföreningar på elitnivå i närområdet kontaktades och blev tillfrågade om de känner till 

några kvinnor som avslutat sin elitidrottskarriär till följd av en korsbandsrekonstruktion. Via 

kontakt med idrottsföreningarna rekryterades inga deltagare. Istället rekryterades kvinnorna 

genom att bekanta till författarna tillfrågades om de kände till någon som kunde vara aktuell 
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för deltagande i studien. Kvinnorna var bosatta i olika delar av landet. De tillfrågade 

kvinnorna godkände att kontaktuppgifter lämnades till författarna. Därefter kontaktades 

kvinnorna av författarna och fick information både skriftligt och muntligt om studien samt 

tillfrågades om medverkan. Vid godkännande om medverkan i studien bokades en tid in för 

intervju. Totalt tillfrågades sju kvinnor om deltagande i studien. Författarna uteslöt en av 

kvinnorna då hon inte uppfyllde inklusionskriterierna och en av kvinnorna tackade nej till 

medverkan. Ett skriftligt formulär skickades till deltagarna med information om studiens 

syfte, vad det innebar att vara med i studien samt att det var helt frivilligt att delta. 

Författarna tydliggjorde att deltagande när som helst kunde avbrytas utan att orsak behövde 

anges (bilaga B). 

Plats för intervjuerna bestämdes utifrån vad som passade för de utvalda kvinnorna i studien. 

Totalt gjordes fem intervjuer där tre intervjuer utfördes via telefon och två intervjuer utfördes 

där deltagare och författare träffades fysiskt. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon, 

intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. En av författarna kände två av deltagarna och var 

då observatör medan den andra författaren genomförde de intervjuerna. Resterande tre 

intervjuer delades upp mellan författarna så att en intervjuade och den andra fanns med som 

observatör och ställde eventuella följdfrågor. Två provintervjuer genomfördes för att ta reda 

på om intervjuguiden gav tillräckligt med information för att besvara syftet. Efter 

provintervjuerna gjordes inga ändringar i frågeguiden vilket gjorde att dessa intervjuer 

inkluderades i studien.  

Direkt efter intervjuerna lades ljudfilen över på ett USB-minne. Ljudfilen raderades sedan 

från diktafonen. Därefter delades transkriberingen upp mellan författarna av praktiska skäl. 

Transkriberingen av ljudfilerna skedde inom två veckor från det att intervjun genomfördes. 

Platser och personer som nämnts i intervjuerna avidentifierades vid transkriberingen. Längre 

tystnad och överflödiga ljud som exempelvis harklingar uteslöts. Intervjupersonerna 

benämndes som siffror för att de inte skulle kunna identifieras. 

4.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna. 

Vilket innebar att textinnehållet analyserades och tolkades på olika nivåer med avseende på 

skillnader och likheter. Kvalitativ innehållsanalys kan ses som en pyramid där ett brett 

textinnehåll kondenseras till enstaka ord för att göra data lätthanterlig för analys (Lundman 

& Graneheim, 2012).  

Det transkriberade materialet skrevs ut på papper för att båda författarna noggrant skulle 

kunna läsa igenom alla intervjuer. Författarna strök sedan under de meningsenheter som 

svarade på syftet på varsitt papper. Därefter diskuterades de uttagna meningsenheterna 

gemensamt och de uttagna meningarna sattes in i en tabell i Word. Meningsenheter har 

liknande innehåll och består av meningar, ord eller stycken av en text (Lundman & 

Granheim, 2012). För att få meningsenheterna mer lättförstådda gjordes en kondensering 

och det centrala innehållet för studiens syfte plockades ut. Varje kondenserad mening fick en 

kod som sammanfattade innehållet i meningen. Koderna ska vara utformade så att de endast 
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kan placeras i en kategori(Lundman & Graneheim, 2012). För att få en tydlig överblick av 

materialet skrevs alla koder ner på varsin post-it-lapp. Koderna med liknande innehåll 

parades ihop och delades sedan in i underkategorier. Därefter sattes en övergripande 

kategori som beskrev innehållet. Vissa koder kunde inte brytas ner i underkategorier vilket 

gjorde att endast en kategori valdes ut. Kategorier och underkategorier presenterades sedan i 

en tabell. 

Utifrån kategorierna plockades citat ut, för att få en bättre uppfattning av intervjupersonens 

åsikter. Citaten fördelades mellan deltagarna så att en tydlig spridning presenterades i 

resultatet. Minst ett citat från varje kategori valdes ut.  

 

Tabell 1. En beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. En * används i tabellen för de kategorier som 

saknar underkategori.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Citat från deltagare 

som svarar på 

studiens syfte. 

Kortare och mer 

lätthanterlig 

mening med det 

centrala 

innehållet 

bevarat. 

Kort 

beskrivning 

av 

meningens 

innehåll. 

Koder med 

liknade innehåll 

placerades i 

samma 

underkategori. 

Underkategorier 

med liknande 

innehåll 

placerades i 

samma 

kategori. 

  

Tabell 2. Exempel på hur analysen har utförts. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Ja och sen när 

man vet vad man 

kan så är det ju 

liksom jobbigt 

också för man vill 

ju bara högre och 

högre och då är det 

ju jobbigt om man 

inte kommer dit.” 

Påfrestande att 

inte kunna nå 

sina 

målsättningar. 

Ej 

tillfredsställd 

måluppfyllelse. 

Prestation Tvivel på sin 

egen 

kapacitet 

”Jag tycker 

elitidrott, själva 

fabriken, är lite… 

så länge man är 

hel då är man värd 

hur mycket som 

Som skadad 

elitidrottare 

sjunker ens 

värde i 

tränarens ögon. 

Mindre värd 

som skadad. 

* Attityder 
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helst men när man 

blir skadad så är 

man inte värd så 

mycket. Just när 

det gäller vissa 

tränare, och ledare 

och så där.” 

 

4.6 Etiska överväganden 

Studien utgick från etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen (2013)  där de tillfrågade 

kvinnorna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt. Vid förfrågan om 

medverkan i studien gavs ett muntligt samtycke. Deltagarna fick information om att de 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan närmare anledning. Ett brev med 

information om studien skickades till deltagarna och innan intervjuerna blev deltagarna 

tillfrågade om några ytterligare funderingar fanns. 

De deltagande kvinnorna i studien var inte anonyma då de träffade alternativt blev uppringda 

av författarna. Alla uppgifter som kvinnorna lämnade behandlades konfidentiellt för att 

säkerställa deras integritet(SFS 1998:204). Frågorna tänktes noga igenom eftersom ämnet 

kan vara jobbigt för individerna att prata om. Innan studiens start blev intervjuguiden 

godkänd av handledare.  

Det inspelade materialet på diktafonen lades direkt efter intervjun över på ett USB-minne 

som förvarades med försiktighet så att inga obehöriga kunde komma åt ljudfilen. Ljudfilen på 

diktafonen raderades sedan efter att den lades över på USB-minnet. Därefter transkriberades 

ljudfilen och raderas sedan från USB-minnet när studien blivit godkänd. Personer och platser 

som tagits upp i intervjuerna avidentifierades för att inte kunna kopplas ihop med 

deltagaren. 

I och med att deltagarna var bosatta i olika delar av landet genomfördes tre intervjuer via 

telefon med hänsyn till både tid-och miljöaspekter(Helsingforsdeklarationen, 2013). 

5 RESULTAT 

Utifrån intervjuerna och analysen framkom flera olika faktorer som påverkat kvinnornas 

beslut att avsluta elitkarriären. Nedan presenteras resultatet i löpande text där rubrikerna 

benämns med kategorinamnen och underkategorierna kursiverade i texten. En * används i 

tabellen för de kategorier som saknar underkategori. 
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Tabell 3. En sammanställning av samtliga kategorier och underkategorier. 

Underkategori Kategori 

Mental påfrestning 

Hinder i rehabiliteringsprocessen 
Avskild från laget 

Mentalt stöd 

Uppföljning 

Fysioterapeut 
Rekommendationer 

Läkare 

Föreningen Uteblivet stöd från 

idrottsorganisationen Tränaren 

* Knäts funktion efter karriären 

* Ekonomi 

* Attityder 

Psykologiska faktorer 

Tvivel på sin egen kapacitet Prestation 

Knäts funktion 

 

5.1 Hinder i rehabiliteringsprocessen 

Det betonades att rehabiliteringsprocessen upplevdes som tidskrävande och en stor mental 

påfrestning. Majoriteten av deltagarna i studien drabbades av en främre korsbandsskada 

mer än en gång och var väl medvetna om hur tufft det är att genomgå en lång rehabilitering. 

En deltagare som skadade sitt främre korsband för andra gången uttryckte sig enligt följande: 

”… hade liksom inte ork eller motivation till att ta tag i problemet och 

försöka kanske operera igen och göra en ny rehab, det var liksom inte 

aktuellt utan… antingen skulle det fungera nu eller så slutade jag liksom.” 

(Deltagare 3) 

Deltagarna i studien tillhörde ett idrottslag under sin aktiva elitkarriär. De uttryckte att den 

naturliga gemenskapen med laget inte skedde på samma sätt vid rehabiliteringen. I samband 
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med gemensam träning med laget var det tydligt att de skadade kvinnorna ägnade sig åt 

individuell rehabiliteringsträning.  Deltagarna upplevde att rollen i laget inte var lika tydlig 

när de inte kunde bidra med sin kompetens på planen vilket gjorde att de upplevde sig 

avskild från laget. Följande citat beskriver den upplevda situationen: 

”Eh men andra gången var det till största del att man inte kände sig som en 

dela av laget längre… att liksom man har rehabat i 2 år och då är det… man 

är inte lika delaktig på samma sätt ” (Deltagare 4) 

Kvinnorna berättade att de önskat någon form av mentalt stöd under den krävande 

rehabiliteringen. De saknade någon utomstående med professionell kunskap som kunde 

hjälpa individen att hantera de motgångar som uppstod under rehabiliteringstiden. Det 

skulle kunnat bearbetas med hjälp av mentalt stöd för att underlätta återgången till idrotten 

vilket beskrivs i följande citat:  

”Även om det är en liten skada så tror jag det är bra att prata med någon, 

för det är ju påfrestande det också, att vara skadad.” (Deltagare 1) 

Ett riktat missnöje kring bristande postoperativ uppföljning framkom i intervjuerna. 

Kvinnorna upplevde sig utlämnade från sjukvården att genomföra rehabiliteringen själva, 

viket ledde till bristande motivation och en osäkerhet postoperativt. Det utrycktes att det 

saknades en dialog mellan fysioterapeut och tränare angående status i rehabilitering. Nedan 

följer ett citat som beskriver hur bristande uppföljning leder till motivationsbrist i 

rehabiliteringen: 

”Ja jag tror ändå att det hade varit bättre om man hade någon uppföljning 

senare för att då kanske man skulle ha hållit i träningen.” (Deltagare 1)  

5.2 Rekommendationer 

Medverkande i studien nämnde att de fick information och rekommendationer av någon 

person inom hälso- och sjukvården gällande knäskadan och prognosen efter rehabilitering. 

Budskapet som framgick i informationen inriktade sig mot risker som kan uppstå om 

individen drabbas av en ytterligare knäskada. I intervjuerna framkom att vissa läkare 

avråder helt från återgång till idrottandet medan fysioterapeuterna presenterade vilka risker 

som fanns men att beslutet ligger hos individen. Detta beskrivs i två citat nedan:   

”Men det var väl liksom när min sjukgymnast sa till mig att åker du på en 

liten knäskada till, det spelar ingen roll vilken storlek det är på den så 

kanske du inte kan ha ett normalt liv och då kände jag att det kanske inte 

var värt det.” (Deltagare 2) 

”Så dem var ju mer såhär typ tyckte inte att jag skulle spela alls efter 

skadan… dem läkarna liksom.” (Deltagare 3) 
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5.3 Uteblivet stöd från idrottsorganisationen  

Som skadad upplevde deltagarna i studien att deras värde som spelare och individ minskade. 

De riktade ett starkt missnöje mot föreningen och dess uteblivande stöttning under 

rehabiliteringsperioden. Perioden som korsbandsskadad upplevdes som mentalt påfrestande 

och ett bra stöd från föreningen skulle underlättat rehabiliteringen samt återgången till spel. 

Bland annat framkom att föreningen inte förlängde kontraktet under tiden individen var 

skadad vilket vägdes in i beslutet att avsluta karriären. Vidare beskrevs att sportchefen 

flyttade ner den skadade spelaren i en lägre division och blev på så sätt utesluten från 

elitlaget. Nedan beskrivs hur kvinnorna utryckte sitt missnöje med föreningens bristande 

stöd: 

”Sen så är det klart att man hade kunnat önska mer ifrån föreningshåll… 

nej men kanske ett bättre stöd än bara, det blev liksom så himla, jahopp 

jaja men då släpper vi dig, så. Det blev lite på det sättet att man, ja jag vet 

inte riktigt hur man ska förklara det men..”(Deltagare 5) 

”… eh då sa sportchefen att jag skulle få träna med ett lag yngre så länge 

under sommaren. Och det var då jag kände att nämen nu är det ingen ens 

som tror på mig längre. ” (Deltagare 4) 

Tränaren bortprioriterade en spelare som var skadad genom att inte visa intresse. 

Kommunikation som före skadetillfället varit naturlig upphörde i samband med skadan. Vid 

försök att återgå till idrotten förändrades synen på individen som spelare och kvinnorna 

upplevde ett minskat förtroende från tränaren efter skadan. Det framkom att tränaren inte 

var medveten om den tid som individen lade på rehabiliteringen vilket ledde till en känsla av 

att inte bli sedd.  Det poängterades att det krävdes upprepade påminnelser om ett nytt 

träningsprogram för progression i träningen. En önskan från deltagarna var att tränaren 

skulle varit mer delaktig i beslutsprocessen och funnits där som ett stöd. I följande citat 

beskrivs tränarens frånvaro under rehabiliteringsprocessen:     

”Nej men liksom att innan man var skadad ringde dom till en varje dag och 

frågade hur man mådde och om man ville komma på träningar, du vet man 

var värd miljoner typ. Och sen så fort man gick sönder så fick man aldrig 

ett samtal eller någonting, det var som att man inte fanns”. (Deltagare 2) 

5.4 Knäts funktion efter karriären 

Idrotten var en stor del av kvinnornas liv och de uppgav vikten av kunna utöva fysisk aktivitet 

även efter karriären. Kvinnorna pratade om betydelsen av att kunna leva ett aktivt liv med 

familj och vänner i framtiden. De hade förväntningar på knäfunktion utifrån att kunna träna 

och vara aktiva med fokus på framtida familjebildning. Deltagarna berättade att de tänkte på 

att knät skulle hålla i många år framöver. Det framkom att de inte ville känna sig begränsade 

av knäts funktion i sitt framtida yrkesval. Budskapet som tydligt framgick under intervjuerna 

var vikten att kunna fungera i vardagen.  I citaten nedan beskrivs hur kvinnorna tänkte på 

framtiden vid beslutet:  
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”Och jag tycker inte att det har varit hållbart tillslut och jag var tvungen att 

tänka litegrann på att jag vill kunna motionera när jag blir äldre också.” 

(Deltagare 3) 

”Nej med det är väl det jag tänker mest på är hur mina föräldrar har varit så 

delaktig i mitt idrottande. Spelat fotboll med mig, gått ut och tränat med 

mig när jag har velat. Och det vill jag kunna göra med mina barn också. Typ 

gå ner till fotbollsplanen och bara passningar och sånt där. Det vill jag inte 

gå miste om”. (Deltagare 2)  

5.5 Ekonomi 

En stor del av deltagarnas fritid lades på att träna och spela matcher. En stark synpunkt hos 

deltagarna var att det upplevdes påfrestande att klara av vardagen med både jobb och 

idrottande. Kvinnorna i studien jobbade eller pluggade vid sidan av elitidrotten. Det 

upplevdes krävande att prestera både på och utanför planen. Att inte ha de ekonomiska 

förutsättningar som krävdes för att livnära sig på sin idrott påverkade individerna i sin 

vardag vilket bidrog till beslutet att avsluta karriären. Detta beskrivs i nedanstående citat: 

”Ja jag har ju jobbat heltid hela tiden. Jag har aldrig kunnat levt på min 

fotboll så. Så det har ju varit jobb åå… det har ju varit ett pussel det också 

att försöka lägga. ”(Deltagare 2) 

5.6 Attityder 

Vid intervjuerna framkom att det fanns negativa attityder kring skadade elitidrottare hos 

vissa tränare. De beskrev att värdet som spelare sjönk, vilket gjorde att förutsättningarna för 

återgång till idrotten saknades. Deltagarna menade det fanns attityder gällande att komma 

tillbaka till idrotten efter en skada. Flertalet gånger framkom en osäkerhet kring vad andra 

skulle tänka kring återgången till idrotten. De upplevde det som jobbigt att behöva spela med 

skydd, exempelvis för knät, då det kunde uppfattas som att individen fortfarande var skadad. 

Kvinnorna beskrev en känsla av att personer i omgivningen tvivlade på deras fortsatta 

karriär. Nedan exemplifieras ett citat där det beskrivs hur personer som återgår till idrotten 

efter en skada uppfattades: 

”Nej men det tänker man ju själv när man ser folk som springer runt… man 

ser ju att de inte har samma löpstil som innan, att man inte kan ta ut… att 

den där fortfarande håller på ”. (Deltagare 1) 
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5.7 Tvivel på sin egen kapacitet 

Deltagarna beskrev psykologiska faktorer som en påverkande orsak till att de inte återgick 

till elitidrotten. De uttryckte en osäkerhet kring tilliten till knät och en rädsla för att drabbas 

av samma skada en gång till. Kvinnorna i studien var aktiva inom en kontaktidrott. Trots 

detta skedde flertalet av korsbandsskadorna utan någon närkontakt med motståndare vilket 

upplevdes som en osäkerhet. Detta beskrivs i nedanstående citat:  

”Så kanske mer just att mentalt arbete också än bara knät ser bra ut och 

funkar, speciellt eftersom att skadan händer utan någon närkontakt, så blir 

det också en rädsla att det kan hända närsomhelst”.(Deltagare 5) 

Kvinnorna i studien ställde höga krav på sig själva och en ständig strävan att utvecklas och bli 

bättre inom sin idrott. Det förekom rekommendationer till kvinnorna om att spela med 

knäskydd vilket upplevdes hämma prestationen samtidigt som det inte fungerade att spela 

utan skyddet. Detta vägdes in i beslutet att avsluta karriären. Vidare upplevde deltagarna att 

det var svårt att nå en högre nivå efter skadan vilket var en frustration för individen. Mål som 

tidigare satts upp blev ouppnåeliga vilket ledde till bristande motivation och bidrog till 

beslutet att avsluta elitkarriären. Citatet nedan exemplifierar detta: 

”Nej men det har väl alla som mål att bli så bra som möjligt och jag känner 

väl att jag hade två riktigt bra säsonger innan jag skadade mig och sen gick 

det tyvärr inte att komma tillbaka på det sättet som jag ville”. (Deltagare 5) 

Bristande funktion i knät nämndes som en faktor till att förutsättningarna till återgång 

försvårades. Trots flera försök att rehabilitera uppnådde inte knät de fysiska krav som ställs 

för att kunna spela på elitnivå. Nedan beskrivs ett citat där knäts funktion är en avgörande 

faktor till beslutet att avsluta elitidrottskarriären:  

”… så att man kan väl säga att det… att jag fick lov att sluta på grund av att 

mitt högra knä inte riktigt fungerade som det skulle.” (Deltagare 3) 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors överväganden, när det gäller beslut att avsluta 

sin elitidrottskarriär, i samband med en främre korsbandsskada som lett till kirurgisk 

rekonstruktion av skadan. Resultatet visade på flera olika faktorer som var av betydelse för 

beslutet att avsluta elitidrottskarriären, vilket kan kopplas ihop med den ekologiska modellen 

där bio-psyko-sociala faktorer påverkar individens beteende ”Att fatta beslut” 
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(Bronfenbrenner, 1979). I resultatet framkom flest faktorer på mikronivå men alla nivåer 

finns representerade.  

6.2 Resultatdiskussion  

Utifrån systemteorin påverkades individens överväganden under rehabiliteringen av faktorer 

på olika nivåer inom ekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1979). Fördelarna med att 

analysera utifrån systemteorin är att individen är i fokus och teorin integrerar bio-psyko-

sociala aspekter. De olika systemen samverkar med varandra på ett komplext sätt vilket 

bidrar till en förståelse för hur individen påverkas på olika nivåer i beslutet att avsluta 

elitidrottskarriären. Svagheter med teorin är att den inte kan förklara varför det ser ut som 

det gör i en specifik situation, vidare kan inga rekommendationer ges gällande hur de olika 

nivåerna kan påverkas (Payne, 2008). Kvinnorna i studien beskrev rehabiliteringen som en 

påfrestande process. Vid en främre korsbandsskada nämns ofta att rehabiliteringstiden är 

minst nio månader postoperativt (Van Melick et.al, 2016). Viktiga aspekter att ta hänsyn till 

är att individen preoperativt redan påbörjat rehabiliteringen vilket gör att den totala 

rehabiliteringstiden ofta är längre än nio månader. Det är vanligt att drabbas av depressiva 

symtom preoperativt vilket i sin tur inverkar negativt på rehabiliteringen och kan förlänga 

rehabiliteringstiden ytterligare (Wu et.al., 2016). Den mentala påfrestningen att genomgå 

rehabiliteringen var en faktor på mikronivå som inverkade i deltagarnas beteende ”att fatta 

beslut” att avsluta sin elitkarriär.  

Vidare visar en studie att psykisk ohälsa med bland annat depressiva symtom är vanligt 

förekommande bland elitidrottare. Som elitidrottare ställs det höga krav på individen vilket 

omfattar påfrestningar både psykiskt och fysiskt. Många idrottare drar sig för att söka hjälp 

utanför idrotten med sina psykologiska besvär medan det anses som självklart att söka hjälp 

för en muskeloskeletal skada (Åkesdotter & Kenttä, 2015). I resultatet såg författarna en 

önskan hos kvinnorna att få möjlighet till professionellt mentalt stöd under rehabiliteringen. 

Detta var inget som kvinnorna erbjöds eller själva sökte hjälp för. En individ med depressiva 

symtom kan uppleva svårigheter i att fatta beslut då de är mindre benägna att väga för-och 

nackdelar med de olika beslutsalternativen (Leykin, Roberts & DeRubies, 2010). Det kan i sin 

tur påverka förmågan att strukturerat fatta ett beslut som Brand's model of decisions under 

risk beskriver. Författarna ser därför ett värde i att belysa problemet med psykisk ohälsa och 

vikten att erbjuda mentalt stöd under rehabiliteringen, då det är en påverkande faktor till 

beteendet ”att fatta beslut” om avslut av elitidrottskarriären. På så sätt kan den 

fysioterapeutiska rehabiliteringen läggas upp utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt där hänsyn 

tas till individens fysiska och psykiska status för progression i träningen. Då professionellt 

mentalt stöd uppsöks vid behov ses det som en faktor på exonivå inom den ekologiska 

modellen. 

Majoriteten av kvinnorna rupturerade sitt korsband mer än en gång under den aktiva 

karriären. Enligt Brand's model of decisions under risk vägs tidigare erfarenheter in i 

beslutet att avsluta elitidrottskarriären (Schiebener et al., 2014). I och med detta var 

kvinnorna vid andra tillfället när skadan inträffade medvetna om riskerna vid återgång samt 
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vad en lång rehabiliteringsprocess innebar. Under perioden som skadad upplevde sig 

kvinnorna inte vara lika delaktiga i laget vilket är en faktor på mikronivå som påverkade 

beteendet ”att fatta beslut” om avslut av elitidrottskarriär. Risken att den skadade återgår för 

tidigt är stor hos elitidrottare då individen vill tillbaka till gemenskapen samt inte vill komma 

efter i utvecklingen vilket bekräftas av Nagelli & Hewtt (2017).  

Kvinnorna upplevde en bristande uppföljning postoperativt av både tränare och sjukvården. 

Motivationen under rehabiliteringen påverkades negativt av att kvinnorna inte fick tillräcklig 

feedback. Feedback är en viktig del i rehabiliteringen för att främja prestationen och hålla 

motivationen uppe under den långa processen (Kaufmann, G & Kaufmann, A, 2010). Det 

fanns brister i kommunikationen med tränare som inte följde upp rehabiliteringen, vilket är 

en faktor på mikronivå som inverkade i beteendet ”att fatta beslut” om avslut av elitkarriären. 

För att rehabiliteringen ska ge bästa resultat inför en återgång bör individen följas upp med 

jämna mellanrum för att kontrollera utvecklingen (Van Melick et.al., 2016). Det beskrevs att 

sjukvården för snabbt släppte taget om individen efter operationen.  De upplevde att läkaren 

och fysioterapeuten förväntade sig att rehabiliteringen skulle kunna genomföras självständigt 

efter en andra främre korsbandsskada. Eftersom ingen kontinuerlig kontakt fanns med 

sjukvården utan söktes i samband med skadan går denna faktor under exonivån i den 

ekologiska modellen. Enligt Region Jönköpings läns (2016) behandlingsriktlinjer i samband 

med en främre korsbandsrekonstruktion sker en uppföljning postoperativt med fysioterapeut 

2 veckor efter rekonstruktionen samt efter 20 veckor vilket motsäger rekommendationer om 

kontinuerlig uppföljning (Van Melick et.al., 2016). 

Enligt Sveriges läkarförbund (2011) är läkare skyldiga att informera om risker i samband 

med en återgång till idrotten efter en främre korsbandsrekonstruktion. Däremot bör hänsyn 

tas till vad individen själv vill och dennes rätt att bestämma över sig själv. En läkare som ger 

information och råd om en idrottares tillstånd bör inneha särskilda kunskaper inom 

idrottsmedicin och vara påläst om de krav som ställs på idrottsutövaren. Som fysioterapeut 

finns etiska regler där hänsyn till individens vilja ska prioriteras vid skade- och 

sjukdomstillstånd. Vidare finns en skyldighet att informera patienten om undersökningsfynd 

samt vilka behandlingsalternativ som finns (Fysioterapeuterna, 2016). Till skillnad från 

läkarna framgår det inte lika tydligt att fysioterapeuterna måste informera patienten om 

risker inför exempelvis en återgång till idrotten. Deltagarna i studien fick någon form av 

rekommendation från antingen läkare eller fysioterapeut vilket är en påverkande faktor på 

exonivå. Kontraster mellan rekommendationer från olika läkare framkom i resultatet. Läkare 

utan kopplingar till idrotten avrådde spelaren från att återgå till sin idrott efter 

korsbandsrekonstruktionen. En annan läkare med kompetens inom idrottsmedicin 

informerade om de risker som fanns men var mer förstående till individens vilja att återgå till 

tidigare aktivitetsnivå. Utifrån deltagarnas upplevelser ses ett värde i att elitidrottare 

kommer i kontakt med personer inom hälso- och sjukvård som är idrottsmedicinskt inriktade 

i samband med en främre korsbandsskada.  

Ett genomgående bra stöd från lagkamrater under rehabiliteringen nämndes av kvinnorna. 

Däremot fanns en saknad av stöd från både tränaren och föreningen. De upplevde att 

tränaren inte såg den tid som lades ner för att ta sig tillbaka till idrotten. Evenhart, Best & 

Flanigan (2015) beskriver att det sociala stödet från omgivningen är betydelsefullt för 
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individens möjligheter att återgå till idrotten. Detta inkluderar tränaren som har en central 

roll i individens utveckling, vilket placeras som en faktor under mikronivån i den ekologiska 

modellen (Bronfenbrenner, 1979). Från föreningshåll framkom faktorer på exonivå som 

individen inte själv kunde påverka vilket var av betydelse för beteendet ”att fatta beslut” att 

avsluta elitkarriären. Bland annat framgick det att kvinnorna inte fick förlängt kontrakt efter 

korsbandsskadan. Ytterligare tog föreningen beslut om att flytta ner individen till ett 

utvecklingslag. Dessa handlingar minskade kvinnornas motivation till återgång samt en 

känsla att förtroendet från föreningen inte fanns längre. Bristande motivation är en starkt 

bidragande faktor till att idrottare väljer att avsluta sin idrottskarriär (Fahlström, Patriksson 

& Stråhlman, 2014). 

Ekonomiska förutsättningar skulle kunna vara en motivationsfaktor till att återgå till idrotten 

efter en skada och är sannolikt mer betydelsefull för manliga spelare som tjänar betydligt mer 

pengar inom de flesta idrotter. En undersökning gjord av Sveriges television med data 

hämtad från Skatteverket visar att manliga idrottare tjänar betydligt mer än kvinnor inom 

fotboll och ishockey. Inom individuella idrotter som alpin skidåkning, simning och friidrott 

visade statistiken att kvinnorna i genomsnitt tjänade mer än männen (Sandberg, 2017). I 

intervjuerna framkom svårigheter att organisera vardagen med både elitidrott och 

jobb/studier då ersättningen från idrotten inte var tillräcklig. Detta exempel beskriver hur två 

mikrosystem samverkar med varandra vilket klassas som mesonivån. Samtidigt kan 

ekonomin inom idrotten påverka individens beteende ”att fatta beslut” på exo- och 

makronivå. På exonivå kan en individ inom elitidrott vara beroende av sponsorer som bidrar 

med utrustning och viss ekonomisk ersättning. En aspekt på makronivå som är betydligt 

svårare att påverka är politiska beslut om hur pengar ska fördelas, dels mellan olika idrotter 

men också mellan män och kvinnor.  Ett antagande hos författarna är att om den ekonomiska 

tryggheten ligger utanför idrotten så kan det påverka beslutsprocessen om att avsluta 

elitidrottskarriären. 

En annan betydelsefull faktor på mikronivå som påverkade kvinnornas beteende ”att fatta 

beslut” att avsluta karriären var tvivel på knäts hållbarhet. Det fanns en oro att drabbas av 

ytterligare en knäskada vid en eventuell återgång till idrotten. Denna aspekt stärks i en studie 

som visar på att rädsla för att drabbas av ytterligare en knäskada är en faktor till att en del 

idrottare inte återgår till tidigare aktivitetsnivå (Kvist, Ek, Sporrstedt & Good, 2005). Risken 

att drabbas av ytterligare en korsbandsskada är som störst 6-12 månader postoperativt 

(Gokeler et al., 2017). Som nämnts tidigare missar elitidrottaren mycket under tiden som 

korsbandsskadad vilket gör att de återgår så snabbt som möjligt (Nagelli & Hewett, 2017). I 

rehabiliteringen läggs främst fokus på individens fysiska status (Larsson et al., 2014). Då 

idrottaren vill återgå så snabbt som möjligt finns risken att individen inte är mentalt redo att 

återgå och prestera i sin idrott. Deltagarna i studien upplevde att de behövt mer stöttning 

gällande psykologiska faktorer exempelvis när det kommer till tilliten till knät. Studier visar 

på att det saknas tillräckliga kunskaper om vilka psykologiska faktorer som är av betydelse i 

beslutet att återgå eller avsluta idrottskarriären (Czuppon et al., 2015). I samband med 

återgång till idrotten rekommenderas att individen får skatta enligt frågeformuläret ACL-

return to sport after injury där bland annat tilliten till knät vid idrottsutövande skattas 

(Jönköpingsregion, 2016). Baserat på deltagarnas berättelser ses ett behov av att i tidigt 

stadie fånga upp de individer som är oroliga inför en återgång till sin idrott. På så sätt kan 
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den fysioterapeutiska behandlingen ta hänsyn till individens psykologiska förutsättningar. 

Om ytterligare insatser behövs i form av exempelvis en psykolog kan detta sättas in i ett tidigt 

stadie av rehabiliteringen.  

Som elitidrottare ställs det höga krav att ständigt prestera och utvecklas. Efter 

korsbandsskadan upplevde deltagarna i studien att det var svårt att prestera på samma nivå. 

Det kan ses som en inverkande faktor på mikronivå som påverkar beteendet ”att fatta beslut” 

att avsluta elitkarriären. Enligt målsättningsteorin måste individen acceptera de mål som 

satts upp för att bibehålla motivationen (Kaufmann, G. & Kaufmann, A., 2010). Eftersom 

kapaciteten hos kvinnorna i studien inte upplevdes densamma som innan skadan ses ett 

värde i att nya delmål sätts upp. Målen bör anpassas utifrån individens nuvarande status för 

att undvika en besvikelse i att inte kunna nå de tidigare uppsatta målet inom samma tidsram. 

I en studie presenteras värdet av att kunna formulera om sina mål utifrån att de ska vara 

realistiska utifrån individens situation. Om målen är för högt satta finns en risk att individens 

mående påverkas negativt vilket i sin tur påverkar prestationen negativt (Nicholls, Levy, 

Carson, Thompson & Perry, 2016). 

Enligt kvinnorna i studien fanns det tid till reflektion under den långa 

rehabiliteringsprocessen där för- och nackdelar med en eventuell återgång eller avslut av 

karriären vägdes vilket exemplifieras i Brand´s model of decisions under risk (Schiebener et 

al., 2014). De fick ett annat perspektiv på livet utanför idrotten och såg ett större värde i att 

knät skulle fungera även efter karriären så som vardagsmotion och aktiviteter med framtida 

familj. Dessa är faktorer på mikronivå som var av betydelse för kvinnornas beteende ”att fatta 

beslut” att avsluta idrottskarriären. I en intervjustudie tas förändrade prioriteringar upp som 

en betydelsefull faktor till beslutet att inte återgå till tidigare aktivitetsnivå (Tjong et al., 

2014).  

I denna studie rupturerade majoriteten av deltagarna korsbandet mer än en gång. Vid första 

skadan var deltagarna motiverade att fortsätta idrottandet på elitnivå. Medan vid andra 

skadan hade kvinnorna erfarenheter av hur krävande rehabiliteringsprocessen var. I Brand´s 

model of decisions under risk visas hur erfarenheter vägs in i beteendet att fatta beslut vilket 

stämmer överens med deltagarna i studien (Schiebener et al., 2014). De överväganden som 

framkommer i resultatet i denna studie kan därav antagligen ses som mer 

överensstämmande med de individer som drabbats av mer än en kordsbansskada.   

6.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ design med induktiv ansats valdes i denna studie. Majoriteten av studier inom 

området främre korsbandsskador är kvantitativa studier. Enligt Czuppon et.al (2015) behövs 

vidare forskning på vilka psykologiska faktorer som påverkar återgången till idrotten. För att 

belysa området från individperspektiv samt tydliggöra deltagarnas upplevelse av 

korsbandsskadan såg författarna fördelar med att utföra den valda designen. Om en 

kvantitativ design valts skulle analysen blivit mer objektiv där analysprocessen bygger på 

faktiska värden (Carter & Lubinsky, 2016). En induktiv ansatts valdes i studien, det innebär 

att ingen förbestämd teori användes vid analysen vilket lämpar sig vid analys av människors 
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berättelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Styrkorna med analysen är att kategorier 

och underkategorier inte bestämdes i förväg innan datainsamlingen gjordes. På så sätt 

formades kategorierna utifrån det material författarna samlat in. Noggrannheten i 

beskrivningen av hur studien genomförts kan underlätta för läsaren att göra en bedömning 

av hur vida resultatet kan appliceras och överföras till andra personer inom idrotten 

(Lundman & Granheim, 2012).  

Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare som kunde dela 

med sig av sin erfarenheter och lämpade sig utifrån studiens syfte. En risk med urvalet kan 

vara att resultatet blir missvisande och felvinklat (Yin, 2013). För att stärka giltigheten i 

studien valdes kvinnor med bakgrund från olika idrotter för att få en bredare bild inom 

ämnet (Lundman & Granheim, 2012). Totalt tillfrågades sju kvinnor om deltagande i studien, 

två av dessa medverkade inte av olika orsaker. Ett färre antal deltagare leder till en mindre 

variation och risken är att författarna inte nått en mättnad i resultatet. Samtidigt skulle ett 

ökat deltagarantal kunnat leda till att materialet analyserats ytligt utifrån att författarna inte 

kunnat lägga mer tid på studien. Fördelen med att kvinnorna skulle avslutat sin karriär inom 

3år var att beslutet låg nära i minnet. Nackdelen med urvalet var att en av författarna kände 

två av deltagarna. Risken med att intervjua en bekant är att författaren har en förutfattad bild 

av personens berättelse och viktiga detaljer kan utebli. För att minska påverkan på resultatet 

utfördes dessa intervjuer av den andra författaren som inte hade någon relation till 

informanten. En fördel kan också ses med att författaren kände informanten då det kan inge 

en trygghet i samtalet. 

Enligt en kvalitativ studie av Tjong et.al (2014) där 31 personer deltog undersöktes vilka 

faktorer som påverkar återgången till idrotten. Av dessa var endast 9st kvinnor vilket ger en 

missvisande fördelning i resultatet. Författarna valde att rikta in sig mot kvinnor då en tanke 

fanns att kvinnor och mäns överväganden skiljer sig åt, eftersom förutsättningarna att 

bedriva elitidrott ser olika ut. Statistiskt sätt återgår män i högre grad till samma idrottsnivå 

som innan skadan i jämförelse med kvinnor vilket bekräftar att det finns en könsskillnad 

(Ardern et. al 2017). De idrotterna som representerades i studien var fotboll, innebandy och 

handboll. I dessa lagidrotter är risken stor att drabbas av en främre korsbanskada(Heijne, 

2016). Eftersom denna studie undersökt kvinnor inom lagidrotten är det upp till läsaren att 

göra en bedömning av överförbarheten till individuella idrottare. Vidare studier där 

individuella- och lagidrotter jämförs gällande återgång till elitidrotten efter en 

korsbandsrekonstruktion skulle vara av intresse. En tanke finns att idrottsföreningarna och 

idrottarna skulle kunna ta hjälp av varandra med insatser under rehabiliteringen för att öka 

andelen som återgår till tävlingsidrott efter skadan. I dagsläget återgår endast 55 % till 

tävlingsidrott på samma nivå som innan korsbandsskadan (Ardern, Taylor, Feller & Webster 

2017). 

Vid en kvalitativ ansats är författarna hela tiden nära och medskapare i forskningsprocessen 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Båda författarna i denna studie har erfarenheter av 

idrottande på hög nivå vilket skulle kunna göra att arbetet färgas av egna erfarenheter. För 

att skapa en distans vid intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor för att alla 

deltagare skulle få samma förutsättningar. Frågorna utarbetades för att svara på studiens 

syfte och två provintervjuer gjordes för att bedöma kvalitén på frågorna. En svaghet med 



 26  

intervjuguiden kan ses i att författarna är oerfarna att formulera öppna frågor som 

uppmuntrar till utförliga svar. Genom att få handledning i utformning av frågorna samt ett 

godkännande innan påbörjan av intervjuerna höjdes kvalitén på intervjuguiden. Intervjuer 

med deltagarna utfördes enskilt för att undvika risken att deltagarna påverkade varandra i 

deras svar. Dessutom var det viktigt att få fram varje enskild persons svar på samtliga frågor i 

frågeguiden(Bilaga 1), vilket ger en tydligare bild av varje individs överväganden som låg till 

grund för beslutet att avsluta elitidrottskarriären. Risker som kunnat uppstå vid en 

gruppintervju är att en eller ett fåtal deltagare tagit mer plats i diskussionen. Det skulle 

kunnat göra att resultatet blivit missvisande med liten spridning och variation mellan 

deltagarna, och andra sidan ses en fördel i att vissa frågor eventuellt skulle kunnat utvecklas 

mer i en gruppdiskussion(Fejes & Thornberg, 2015). Fördelen med en intervjustudie är att 

kunna få en djupare bild av varje enskild persons överväganden i sitt beslut. Nackdelen är att 

resultatet i en kvalitativ studie inte kan generaliseras till andra individer eller grupper. 

I studien gjordes två intervjuer där deltagare och författarna träffades fysiskt. Fördelarna var 

att författarna fick ett ansikte på personen samt att kroppsspråk och mimik kunde utläsas 

under intervjun. Samtidigt upplevdes deltagarna något nervösa vilket kunde bero på att båda 

författarna satt med under intervjuerna. Resterande tre intervjuer genomfördes via telefon. 

Författarna kände en viss osäkerhet inför telefonintervjuerna, att de eventuellt skulle blivit 

innehållsfattiga med korta svar från deltagarna. Efter att samtliga intervjuer i studien 

genomförts konstaterade författarna en likvärdig kvalité mellan de olika intervjumetoderna.     

Efter intervjuerna transkriberades materialet fördelat mellan båda författarna. För att 

minska risken att egna erfarenheter lades till i analysen togs meningsbärande enheter ut på 

varsitt håll. Därefter diskuterades det gemensamt för att avgöra vilka enheter som svarade på 

studiens syfte. Resterande del av analysen bestående av kodning och kategorisering 

genomfördes gemensamt vilket stärker tillförlitligheten i studien, då de olika stegen i 

analysen diskuterats mellan författarna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Resultatet 

presenterades i en tabell med kategorier och underkategorier samt konkretiserades med citat 

från deltagarna i studien vilket förstärker giltigheten i studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012).  

Aspekter som var viktiga att ta hänsyn till under studiens gång var att vid analysen av 

inspelade intervjuerna fanns en risk att egna värderingar lades in i processen och resultatet 

kunde blivit subjektivt. Genom att författarna tagit hjälp av handledare och kurskamrater 

fanns en möjlighet att få fler perspektiv på analysen. Det ställs höga krav på författarna som 

spelar en central roll och det krävds erfarenhet och kunskap för att kunna göra bra intervjuer 

och analyser av materialet (Fejes & Thornberg 2015). Eftersom författarna för första gången 

gör en kvalitativ studie på grundnivå saknas erfarenhet. Detta kan vägas upp genom 

erfarenheter av anamnestagning som kan liknas med en intervju samt stöd från handledare 

och kurskamrater. 

Svagheter kan ses i att studien är liten med få antal deltagare samt att en kvalitativ studie inte 

kan generaliseras till andra individer och grupper. Avslutningsvis kan styrkor med studien 

ses i att deltagare från olika idrotter rekryterades samt att intervjuerna belyst komplexiteten i 

beslutet att avsluta elitidrottskarriären. 
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6.4 Etikdiskussion 

Inga etiska dilemman enligt Helsingforsdeklarationen (2013) uppkom under studiens gång. 

Kvinnorna rekryterades via personer som en av författarna kände vilket skulle kunna leda till 

att deltagarna kan kännas igen av dessa personer. För att minimera risken för igenkänning 

avidentifierades kvinnorna och döptes om till siffror i studien samt beskrevs övergripligt utan 

detaljerad bakgrundsfakta.  

Frågeformuläret analyserades noggrant av författarna innan intervjuerna för att undvika att 

vissa frågor skulle kunnat upplevas känsliga för kvinnorna att svara på. Idrotten var en stor 

del av kvinnornas liv och skulle kunnat väcka starka känslor hos deltagarna som författarna 

inte kunnat hantera. Inklusionskriteriet, att det skulle gått minst 6 månader sedan karriären 

avslutades, sattes med hänsyn till att beslutet skulle hunnit bearbetats.   

7 SLUTSATSER 

Beslutet att avsluta elitidrottskarriären efter en främre korsbandsskada är en komplex 

situation. Med hjälp av den ekologiska modellen har studien kunnat visa hur bio-psyko-

sociala faktorer på olika nivåer påverkat individens beteende ”att fatta beslut” att avsluta 

elitidrottskarriären. Faktorer på mikronivå var vanligt förekommande men alla nivåer inom 

den ekologiska modellen finns representerade. En betydelsefull faktor som framkom i 

beslutet var att den långa rehabiliteringsprocessen upplevdes som mentalt påfrestande. 

Kvinnorna kände sig avskilda från laget och saknade kontinuerlig uppföljning postoperativt. 

Ett behov av mentalt stöd från någon med professionell kunskap fanns hos kvinnorna. 

Kvinnorna upplevde ett bristande stöd och kände sig bortprioriterade av både föreningen och 

tränaren under perioden som skadad. I samband med återgången upplevde kvinnorna tvivel 

på sin egen kapacitet vilket innefattar psykologiska faktorer, prestation samt knäts funktion. 

Ett värde ses i att tydligare lägga upp den fysioterapeutiska rehabiliteringen efter en främre 

korsbandsskada utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt. Detta för att i tidigt stadie fånga upp de 

individer som är i behov av mentalt stöd i samband med rehabilitering och återgång till 

elitidrotten. Studiens resultat är svårt att generalisera till andra individer och grupper då det 

är en liten studie med få antal deltagare, vilket gör att den endast kan ses som en grund för 

att belysa att många faktorer påverkar deltagarnas beslut att avsluta sin elitidrottskarriär. Då 

flera faktorer påverkar beteendet ”att fatta beslut” att avsluta elitidrottskarriären kan insatser 

inriktas på olika nivåer inom den ekologiska modellen för att eventuellt minska antalet 

kvinnor som avslutar sin elitidrottskarriär efter en främre korsbandsskada.   
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8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING  

Studien belyser komplexiteten i beteendet ”att fatta beslut” att avsluta elitkarriären efter en 

främre korsbandsrekonstruktion. Genom att identifiera vilka överväganden och psykologiska 

faktorer som påverkar beslutet kan en modell eller verktyg utvecklas gällande viktiga insatser 

under den fysioterapeutiska rehabiliteringsprocessen efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Vidare ses ett värde i att kunskapen som framkommit i denna 

studie kan användas inom idrottsorganisationer för att utveckla stödet kring en individ med 

korsbandsskada. Utifrån kunskap som genererats i detta arbete motiverar fortsatta studier 

till att vidare undersöka varför kvinnor i högre utsträckning än män väljer att avsluta sin 

elitidrottskarriär. En jämförelsestudie skulle kunna göras där skillnader mellan män och 

kvinnors överväganden till att avsluta elitidrottskarriären studeras. Studien skulle kunna 

utgå ifrån att analysera resultatet utifrån genusteorier, då det finns biologiska skillnader 

mellan könen samt att synen på män och kvinnor ser olika ut (Hammarström, 2005). 
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BILAGA A 

Bakgrundsfrågor: 

- Ålder? 

- Idrott? 

- När skadan skedde samt när operationen gjordes? 

- Hur många gånger har du råkat ut för främre korsbandsskada? 

- Har du råkat ut för andra skador under din aktiva karriär? 

- Har rekonstruktionen av korsbandet gjorts med hamstringssenan eller patellarsenan?  

- Hur såg din aktivitetsnivå ut innan skadan inträffade? (antal träningar/vecka)  

- Hur ser din aktivitetsnivå ut idag? Har du några kvarvarande problem med ditt knä? 

 

Intervjuguide: 

- Hur gick din tankar i samband med att du beslutade att avsluta din elitsatsning? 

o Hur väl minns du beslutet?  

o Var det något som var särskilt betydelsefullt som påverkade ditt beslut att 

avsluta din elitsatsning?  

o Hur tänkte du kring att fortsätta din elitidrottskarriär? 

o Hur tänkte du kring att avsluta din elitidrottskarriär? 

- Vilket stöd har du fått från fysioterapeut när det gäller att fatta beslut om din 

elitidrottssatsning?  

o Vilket stöd du skulle vilja haft under rehabiliteringstiden?  

- Hur såg stödet ut från omgivningen under besultsprocessen? 

o Är det något stöd som du saknade i din beslutsprocess? 

- Är det något mål inom idrotten som du känner att du inte hann uppnå innan du 

avslutade din elitidrottskarriär? 

- Hur såg ditt liv ut utanför idrotten (jobb, familj, utbildning) under din 

elitidrottskarriär? 

o Behövde du jobba samtidigt under din elitidrottskarriär? 

 På vilket sätt påverkade det ditt beslut?  
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- Hur ser du på ditt beslut idag? 

o Hur har tiden efter att du tog beslutet varit? 

o Hur har din målsättning förändrats från det att du avslutat satsningen inom 

idrotten? 

 

 



 

 

BILAGA B 

 

Informationsbrev 

Till dig som genomgått en främre korsbandsoperation och beslutat att avsluta din 

elitsatsning. 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som ska skriva ett examensarbete på 

kandidatnivå inom området Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin. Vårt syfte med 

studien är att undersöka kvinnors övervägande vid beslut att avsluta sin elitidrottskarriär till 

följd av en främre korsbandsrekonstruktion. Vi har fått tag på dina uppgifter via 

gemensamma kontakter.  Medverkan i studien skulle innebära en individuell intervju som tar 

ca 45-60 min. Vid intervjun kommer frågor kring dina överväganden vid ditt beslut att 

avsluta din elitkarriär att efterfrågas. Vi kommer även att ställa några frågor som berör din 

rehabilitering.  

Namn och platser som tas upp i intervjun kommer avidentifieras i studien så att inga av de 

uppgifter du lämnar kan härledas tillbaka till dig som enskild person. Deltagandet i studien 

är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan motivering. 

Intervjun som görs kommer att spelas in och därefter bevaras på ett USB-minne. Det 

inspelade materialet kommer sedan transkriberas och sammanställas. När studien är 

godkänd kommer ljudfilen att raderas från USB-minnet. 

Eventuellt kan vi behöva komma i kontakt med dig efter intervjun för att ställa 

kompletterande frågor om vi upptäcker att vi behöver ytterligare information kring någon 

fråga. 

Den färdiga versionen av studien kommer skickas in och presenteras på 

Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola. Vid intresse finns möjlighet att ta del av 

studien när den är godkänd och klar.  

Vid funderingar gällande studien är du välkommen att kontakta oss.  

Studenter:     

Elin Björkman, 073-849 33 93, ebn15009@student.mdh.se 

Sofi Haag Wallberg, 073-343 70 43, swg15001@student.mdh.se  

Handledare:  

Johan Moberg, johan.moberg@mdh.se  
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