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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hamstringsskada är den vanligaste skadan inom elitfotboll och har hög 
återfallsrisk. I samband med hamstringsskador är arbetet intensivt då spelaren helst ska vara 
tillbaka snabbt för att bidra till lagets prestation. Rehabiliteringen behöver trots sin intensitet 
vara av långsiktig karaktär och förhindra att skadan återkommer i framtiden.  

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar rehabilitering av 
hamstringsskador hos herrfotbollsspelare i svenska elitfotbollsklubbar. 

Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med deskriptiv design. Ett 
ändamålsenligt urval gjordes och fem fysioterapeuter inom svensk elitfotboll intervjuades. 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.      

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier och 19 underkategorier. Kategorierna var 
fysioterapeutens förutsättningar, spelarens förutsättningar, yttre press, bemötande av spelare 
och återgångens omständigheter. Med utgångspunkt i fysioterapeuters upplevelser framhålls 
spelaren, tränaren och den egna kunskapen som de mest betydande faktorerna av 
rehabiliteringen av hamstringsskador. 

Slutsats: Upplevelserna kunde kopplas till fysioterapeuten som individ, dess omgivning och 
beteende. Fysioterapeuterna upplevde att det krävdes anpassning av sitt beteende efter 
omständigheter i omgivningen för att åstadkomma en lyckosam rehabilitering. Studiens 
resultat är svårt att generalisera då antalet fysioterapeuter som medverkade i studien var få.  

Nyckelord: Fysioterapi, Kvalitativ metod, Rehabilitering, Socialkognitiv teori, Svensk 
elitfotboll, Återgång till spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 

Bakground: Hamstring injury is the most common injury in elite football and has a high re-
injury rate. The rehabilitation of hamstring injuries are intense since the player should 
preferably be back quickly to contribute to the team performance. Despite the intensity of the 
rehabilitation, it needs to be of a long-term perspective and prevent future re-injury.   

Aim: To explore physiotherapists’ experiences of factors that affect rehabilitation of 
hamstring injuries in male football players in Swedish elite football clubs. 

Method: Qualitative semistructured interview study with descriptive design. A purposive 
sample of five physiotherapists, working with Swedish elite football were interviewed. The 
data collection was analyzed with qualitative content analysis with an inductive approach.  

Result: The analysis resulted in five categories and 19 subcategories. The categories were the 
physiotherapist’s conditions, the player’s condition, external pressure, approach with the 
player and the circumstances of the return to play. The physiotherapists’ experienced that the 
player, the coach and the knowledge of the physiotherapist are the most important factors in 
rehabilitation of hamstring injuries.  

Conclusion: Physiotherapists experienced that adaptation of their behavior was required 
according to the circumstances of the surrounding environment to achieve successfull 
rehabilitation. The study’s result is difficult to generalize as the number of physiotherapists 
involved in the study was few.   

Keywords: Physiotherapy, Qualitative method, Rehabilitation, Return to play, Social 
cognitive theory, Swedish elite football  
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1 BAKGRUND 

I dagens professionella elitfotboll för herrar är hamstringsskador den enskilt vanligaste 
skadan och står för cirka 12 % av alla skador. Återfallsrisken för dessa skador är hög. 
Rehabilitering är en stor del av en fysioterapeuts arbete med en fotbollsspelare som skadat 
sig och i samband med hamstringsskada är arbetet intensivt då spelaren helst ska vara 
tillgänglig för spel så snabbt som möjligt. Samtidigt behöver rehabiliteringen vara säker och 
upplägget bör vara av långsiktig karaktär för att skadan inte ska återkomma i framtiden 
(Zambaldi, Beasley & Rushton, 2017).  

1.1 Fysioterapi 

Fysioterapi handlar till stor del om rehabilitering, vilket innebär att återfå en gynnsam 
funktion hos en individ som skadat sig. Detta syftar till att skapa goda förutsättningar för 
delaktighet och återgång till meningsfull aktivitet eller arbete, bland annat genom strävan 
efter optimal rörelseförmåga. Som fysioterapeut kan man arbeta inom flera olika 
verksamhetsområden och fysioterapeuter samverkar ofta med andra professioner (Broberg & 
Lenné, 2017). Fysisk aktivitet och idrottsmedicin är ett av de 16 specialistområden som ingår 
i det svenska fackförbundet och organisationen Fysioterapeuterna. Området idrottsmedicin 
omfattar bland annat en fördjupning av kunskap kring att rehabilitera idrottare. 
Fysioterapeuter som är specialiserade i idrottsmedicin är aktiva inom flera verksamheter, 
däribland lagidrott på alla nivåer (Fysioterapeuterna, 2014).  

1.1.1 Fysioterapeuter verksamma inom elitfotboll för herrar 

Ett verksamhetsområde som fysioterapeuter är involverade inom är svensk elitfotboll 
(Hägglund, Waldén, & Ekstrand, 2016). Svensk elitfotboll är en intresseorganisation i 
herrfotboll som grundades år 1928 och består av 32 fotbollsklubbar; 16 lag i Allsvenskan och 
16 lag i Superettan (Föreningen Svensk Elitfotboll, u.å.). En elitfotbollsklubb på professionell 
nivå i herrfotboll både internationellt och nationellt har i regel ett medicinskt team bestående 
av läkare, fystränare och fysioterapeuter (van der Horst, Backx, Goedhart & Huisstede, 2017). 
Som fysioterapeut arbetar man då i synnerhet med rehabilitering av skadade spelare och 
anses vara experter på bland annat hamstringsskador och bedömning av när det är lämpligt 
för spelaren att återgå till spel (Zambaldi et al., 2017).  

Trots fysioterapeuters expertis inom området finns det idag begränsat med forskning om 
fysioterapeuters upplevelser av rehabilitering av hamstringsskador inom elitfotboll. Zambaldi 
et al (2017) har dock genomfört en enkätstudie där 20 fysioterapeuter och fystränare i 
professionella engelska herrfotbollsklubbar medverkat genom att svara på frågeformulär om 
vad de ansåg vara viktigt vid återgång till spel efter hamstringsskada. Deltagarna hade även 
möjlighet att skriva en kommentar i samband med de slutna frågorna. Det framkom att 
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informanterna var eniga om att styrka och flexibilitet i hamstringsmuskulaturen var viktigt 
för en säker återgång. Även spelarens funktion ansågs betydelsefullt, där funktionen bör vara 
densamma som före hamstringsskadan för att undvika muskeltrötthet under match. 
Muskeltrötthet beskrevs nämligen som en stor anledning till återfallsskada. 
Fysioterapeuterna och fystränarna var också överens om att en spelare måste känna sig redo 
och säker på att återgå till spel. Avsaknad av självförtroende, eller närvaro av rädsla och oro, 
bedömdes vara en ökad risk för återfallsskada. Det rådde dock en oenighet angående smärta, 
om avsaknad av detta var ett krav för återgång eller inte. Studiens författare bedömde att 
resultatet var svårt att generalisera på grund av få antal deltagare.   

1.2 Beteendemedicinskt förhållningssätt i rehabilitering 

Denison och Åsenlöf (2012) beskriver beteendemedicin enligt följande: ”Beteendemedicin är 
ett interdisciplinärt område där utveckling och integrering av sociokulturella, psykosociala, 
beteendemässiga och biomedicinska kunskaper av relevans för hälsa och sjukdom står i 
fokus.” (s.12). Under rehabiliteringen kan det beteendemedicinska synsättet tillämpas för att 
identifiera bio-psyko-sociala faktorer hos individen och dess beteende. Det 
beteendemedicinska synsättet är inte en motsats till den biomedicinska modellen, som 
främst fokuserar på skadans fysiologi. Det fungerar snarare som ett komplement för att 
skapa en helhetsbild över vilka faktorer som påverkar rehabiliteringen (Denison & Åsenlöf, 
2012).  

1.2.1 Socialkognitiv teori 

En teori som beteendemedicin ofta relaterar till är den socialkognitiva teorin (SCT). SCT 
redogör för hur omgivningsfaktorer, individfaktorer och beteende ömsesidigt samspelar och 
påverkar varandra i en beteendeförändringsprocess. Alltså beskrivs inte en 
beteendeförändring som en enskild händelse utan påverkas av många faktorer (Bandura, 
1986). SCT kan ge en djupare insikt om faktorer i rehabiliteringen som påverkar varandra. 
Denna studie utgår från fysioterapeuten som individen i fokus. Figur 1 visar hur det 
komplexa samspelet mellan individ, omgivning och beteende kan te sig vid rehabilitering av 
hamstringsskada.   

 

Figur 1. Exempel på samspelet mellan individ, omgivning och beteende enligt SCT vid rehabilitering 
av hamstringsskada.   
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I en elitfotbollsklubb samspelar individ, omgivning och beteende under 
rehabiliteringsprocessen, där många personer utöver fysioterapeuten är involverade och 
delaktiga i arbetet. Individen, som i detta fall är fysioterapeuten, kan spela en stor roll i 
rehabiliteringsprocessen och dess utformning. Detta skulle exempelvis kunna innebära 
faktorer som fysioterapeutens kunskapsnivå, erfarenhet kring behandling av 
hamstringsskador och upplevd stress i arbetet. Det skulle också kunna handla om 
fysioterapeutens tilltro till sin förmåga att följa tidsramen för rehabilitering av en specifik 
spelare. Tilltro till sin förmåga i en specifik situation beskrivs enligt SCT som begreppet self-
efficacy. Self-efficacy framställs som ett viktigt begrepp, där graden av self-efficacy avgör hur 
mycket engagemang individen är beredd på att lägga ner för att lyckas med en specifik 
uppgift. Nivån av self-efficacy grundar sig bland annat i individens erfarenheter och 
upplevelser av att klara av ett beteende (Bandura, 1986). Ytterligare en individfaktor skulle 
kunna vara fysioterapeutens utfallsförväntningar. Utfallsförväntningar är ett begrepp inom 
SCT som syftar på att ett beteende styrs av hur viktigt det är för individen att uppnå ett 
resultat och förväntningarna på konsekvensen för beteendet (Bandura, 1986). Vilka 
förväntningar fysioterapeuten har på hur lyckosam en rehabiliteringsåtgärd kommer att bli, 
skulle kunna styra innehållet och inriktningen av rehabiliteringen.  

Omgivningsfaktorerna för fysioterapeuten i en rehabilitering av hamstringsskador kan vara 
många, till exempel kollegor och den skadade spelaren. Prior, Guerin och Grimmer (2009) 
beskriver att rehabiliteringen behöver anpassas efter en spelares fysiska förutsättningar, 
ålder och eventuellt tidigare skador i samma område. Hsu, Meierbachtol, George och 
Chmielewski (2017) menar att även en spelares psykologiska förutsättningar behöver tas i 
beaktning. De psykologiska förutsättningarna kan exempelvis vara hur en spelare tänker och 
känner kring sin skada och sin rehabilitering. Om det föreligger en rädsla för återfallsskada 
kan det ha negativ inverkan på rehabiliteringen och kan hindra en lyckad återgång till spel. 
Även spelarens förtroende för fysioterapeuten kan vara något som påverkar utfallet (Hsu et 
al., 2017). En spelares möjlighet till att följa och sköta den rehabilitering som fysioterapeuten 
utformat, kan kräva en förmåga av självreglering. Självreglering definieras enligt SCT som 
förmågan att kunna styra och ansvara för de beteenden som anses betydelsefulla för att 
vidmakthålla eller förbättra sin hälsa (Bandura, 1986).   

Åt andra hållet skulle fysioterapeutens beteende kunna påverka omgivningen. Att till 
exempel ge en spelare beröm kan påverka spelarens tro på sin förmåga att utföra 
rehabiliteringen. Hur fysioterapeuten använder sin kunskap och erfarenhet skulle också 
kunna påverka omgivningen. Christakou och Levallee (2009) menar att om fysioterapeuten 
väljer att informera spelare och kollegor om hamstringsskadans fysiologi och läkningsprocess 
kan det sprida ett lugn i laget. Bandura (1997) nämner Mastery experience som ett begrepp 
inom SCT. Det innebär att prova på och lyckas med ett beteende för att stärka sin self-
efficacy, vilket i sin tur leder till att en person är benägen att göra större och fler frekventa 
försök att utföra det nya beteendet (Bandura, 1997). Mastery experience skulle kunna utgöra 
en del i fysioterapeutens upplägg av rehabiliteringen om en hamstringsskadad spelare är 
rädd, till exempel genom att börja med lättare övningar för att spelaren ska känna att skadan 
inte förvärras.    

Samspelet mellan individ, omgivning och beteende är reciprokt och sker hela tiden under 
rehabiliteringsförloppet, vilket exemplifieras i Figur 1. Det är ett komplext fenomen som bör 
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tas i beaktning av fysioterapeuten för att åstadkomma en lyckosam behandling (Bandura, 
1986). Denison och Åsenlöf (2012) förklarar att en beteendeförändring kan ske genom tre 
processer; att lära sig nya beteenden, överföra det nya beteendet till olika situationer och 
bibehålla det nya beteendet. Fysioterapeuten skulle genom en beteendeförändring kunna 
påverka sin omgivning, och därigenom skapa beteendeförändringar hos exempelvis spelare 
och tränare för bästa rehabilitering av hamstringsskadan.  

1.3 Hamstringsskada 

1.3.1 Beskrivning av hamstringsskada 

Hamstringsmuskulaturens funktion är att sträcka i höftleden och böja i knäleden (Thomeé, 
Swärd, & Karlsson, 2011). En fotbollsspelare som ökar eller minskar farten i sin löpning, 
hoppar, gör en riktningsförändring, eller skjuter ett skott kan utsätta sin 
hamstringsmuskulatur för maximal påfrestning. I detta moment föreligger risk för skada, där 
en faktor anses vara obalans mellan hamstrings- och quadricepsmuskulatur (Croisier, 
Ganteaume, Binet, Genty & Ferret, 2008).  

Askling, Saartok och Thorstensson (2006) nämner att de vanligaste två typer av 
hamstringsskador är sprintskada och stretchskada. Sprintskadan uppstår vid löpning, i 
synnerhet i sena svängfasen och isättningsfasen. Stretchskadan uppstår vid kombinerad 
överböjning i höftleden och översträckning i knäleden, då hamstrings utsätts för ett extremt 
rörelseomfång. Detta kan exempelvis ske i samband med en fotbollsspark med stor 
benpendel. Återhämtning och läkningsprocess efter en sprintskada är snabbare än efter en 
stretchskada. Detta beror på att skadans lokalisation är olika (Askling et al., 2006). En 
sprintskada kan oftast lokaliseras i övergången mellan muskel och sena, någonstans mellan 
höft- och knäled. En stretchskada kan oftast lokaliseras till muskelsenans infästning på 
skelettet vid tuber ischiadicum (Thomeé et al., 2011).  

Thomeé et al (2011) beskriver, utöver skadans lokalisation, även blödningen som en viktig 
faktor vad gäller läkningstid och prognos. En blödning kan vara antingen intramuskulär, det 
vill säga att blödningen stannar kvar inuti muskeln, eller intermuskulär, då blödningen 
sprider ut sig över ett större område. En intermuskulär blödning läker fortare, eftersom 
kroppen kan absorbera denna blödning snabbare. Generell läkningstid vid hamstringsskada 
är 8-12 veckor, men beror på lokalisation och omfattning (Thomeé et al., 2011).  

Enligt Mueller-Wohlfahrt et al (2013) hävdar att begreppet muskelskador, där 
hamstringsskada ingår, är svårdefinierade och svårkategoriserade eftersom muskler 
förekommer i många olika storlekar och former. Den mest använda termen i sammanhanget 
är muskelsträckning. Det saknas dock tydliga riktlinjer i kliniken om hur muskelsträckning 
ska definieras och vid vilken typ av skada det ska användas. Det kan leda till att en skada 
underskattas, förtidig återgång till idrott och att skadan sker på nytt (Mueller-Wohlfahrt et 
al., 2013).  
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1.3.2 Hamstringsskador inom elitfotboll 

Enligt van der Horst et al (2017) är hamstringsskada den vanligast förekommande skadan 
hos herrfotbollsspelare inom elitfotboll och har en återfallsrisk på 12-33 %. Författaren 
menar att en spelare som drabbats av hamstringsskada i genomsnitt missar 18 dagar och tre 
matcher per säsong. Under en säsong drabbas i genomsnitt fem spelare per lag av 
hamstringsskada. Van der Horst et al (2017) menar också att det finns en korrelation mellan 
ett lags antal skador och prestation. Få antal skador och många spelare tillgängliga för spel 
leder nämligen till fler antal poäng per match i professionella fotbollsligor. 

I en studie gjord av Hägglund et al (2016) har författarna undersökt antalet återfallsskador 
som drabbar herrfotbollsspelare i fotbollsklubbar på olika nivåer. De har studerat antal 
återfallsskador i den högsta professionella fotbollsnivån i 43 europeiska toppklubbar, och 
jämförde med 19 klubbar på nationell nivå i svensk elitfotboll och med ytterligare tio klubbar 
på amatörnivå i Sverige. Flera skadetyper ingick i studien, däribland hamstringsskador. 
Författarna konstaterar att antalet återfallsskador i en fotbollsklubb korrelerar med 
spelnivån. De största klubbarna på europeisk nivå har lägst antal återfallsskador, betydligt 
färre än svenska elitfotbollsklubbar. Flest antal återfallsskador sker på amatörnivå. En möjlig 
orsak kan enligt författarna vara att de största klubbarna i Europa har mer omfattande 
ekonomiska resurser till att kunna ha ett större medicinsk team, däribland fler 
fysioterapeuter som jobbar heltid med laget. Klubbar som befinner sig på den högsta nivån i 
Sverige, Allsvenskan, har i regel endast en heltidsanställd fysioterapeut och en deltidsläkare. 
Klubbar på amatörnivå i svensk fotboll har i regel små resurser och nästintill ingen medicinsk 
personal. Detta leder till försämrad kvalité i rehabiliteringen. Enligt författarna kan även 
spelartruppens storlek vara en anledning till antalet återfallsskador. Klubbar med stor 
spelartrupp kan tillåta spelare att få mer tid för rehabilitering, eftersom resultatet för laget 
inte blir lika lidande av spelare som är borta från spel (Hägglund et al., 2016). 

Ekstrand et al (2017) visade att det finns ett samband mellan en tränares ledarstil och antal 
skador i ett elitfotbollslag. Det är känt att stress ger ökad skaderisk, då muskelspänning tilltar 
och koordination försämras. Ett prestationsbaserat klimat, dit en elitverksamhet ses tillhöra, 
är i sig en riskfaktor, då rivalitet spelare emellan kan tvinga fram ett större risktagande. En 
ledarstil som ställer orimligt höga krav eller skapar osämja i en spelartrupp kan påverka 
spelarnas stressnivå och ge ökad skaderisk. En ledarstil som istället är stöttande, har en 
tydlig och positiv framtidstro och som uppmuntrar till samarbete mellan lagets personal, där 
fysioterapeuter ingår, kan istället ha positiv inverkan på spelarna. Det kan exempelvis leda 
till ökad närvaro i träningssammanhang och minska antalet skador (Ekstrand et al., 2017).  

1.3.3 Rehabilitering av hamstringsskada  

Heiderscheit, Sherry, Silder, Chumanov och Thelen (2010) beskriver att målet med 
rehabilitering av hamstringsskador inom elitfotboll är att spelaren ska komma tillbaka till sin 
tidigare prestationsnivå med minimal risk för att skada sig igen. Rehabiliteringen bör ha 
fokus på neuromuskulär kontroll och excentrisk styrketräning av hamstringsmuskulaturen 
(Heiderscheit et al., 2010). Neuromuskulär kontroll kan tränas genom stretching och balans, 
samt olika tekniker för landning vid hopp och löpning. Dessa övningar gör att spelaren 
bibehåller rörlighet och förbättrar koordination av muskulaturen. Excentrisk styrketräning 
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innebär att hamstringsmuskulaturen arbetar under förlängning och syftar till att förbättra 
rörligheten samt ge bättre styrkebalansförhållande mellan hamstrings- och 
quadricepsmuskulaturen (Valle et al., 2015).  

Askling, Tengvar och Thorstensson (2013) har genomfört en studie på 75 elitfotbollsspelare 
med akuta hamstringsskador, där de jämför två olika rehabiliteringsprogram, C-protokollet 
och L-protokollet. Övningarna i L-protokollet fokuserade på styrketräning under förlängning 
av hamstrings, i synnerhet genom excentrisk träning. C-protokollet innehöll mer traditionella 
hamstringsövningar, med mindre fokus på förlängning. Båda protokollen innehöll tre olika 
övningar, men med samma fokus; ökad flexibilitet, styrketräning och stabiliserande träning 
för bål, och specifik styrkeövning för hamstrings. Studien visar att L-protokollet, med fokus 
på träning under förlängning, är den mest effektiva rehabiliteringsmetoden för 
hamstringsskador, då spelarna i genomsnitt återgick till spel efter 28 dagar, jämfört med C-
protokollets 51 dagar (Askling et al., 2013).  

Enligt Ivarsson, Tranaeus, Johnson och Stenling (2017) bör även spelarens psykologiska 
välmående tas i beaktning för en lyckosam återhämtning. Författarna genomförde studien i 
syfte att ta reda på hur en spelares tankar och känslor efter en idrottsskada påverkar 
rehabiliteringen och återgång till spel. Resultatet visade att negativa influenser likt stress och 
rädsla har en ogynnsam inverkan på rehabiliteringen. Det ansågs vara viktigt att spelare lär 
sig att se på en skada som en utmaning istället för ett hot. Som fysioterapeut och tränare kan 
man skapa förutsättningar för spelaren att nå detta tillstånd genom att skapa en miljö för 
rehabilitering som är fri från stress. Författarna rekommenderar att de som arbetar med 
elitidrottare genomgår en utbildning för att lära sig utforma en sådan omgivning (Ivarsson et 
al., 2017). Att implementera ett arbetssätt i kliniken där man tar hänsyn till spelarens 
psykologiska faktorer kan förbättra effekten av rehabiliteringen, menar Hsu, Meierbachtol, 
George och Chmielewski (2017). Ett exempel kan vara att spelaren under 
rehabiliteringsperioden vid upprepade tillfällen får besvara ett frågeformulär, för att 
fysioterapeuten ska få ett mått på spelarens eventuella oro eller rädsla. Detta mått kan tas i 
beaktning för när en stegring av övningarnas svårighetsgrad i rehabiliteringen är aktuell. Det 
är viktigt att mätningen sker kontinuerligt, då oro och rädsla kan variera och kanske minska 
under rehabiliteringsperioden för att sedan öka i slutfasen när det närmar sig återgång (Hsu 
et al., 2017).  

Arvinen-Barrow, Massey och Hemmings (2014) har undersökt elitfotbollsspelares 
upplevelser av rehabilitering. Resultatet visar att elitfotbollsspelare ser skador som en del av 
sporten, och ägnar liten tid åt att tänka på de psykologiska och sociala konsekvenser som 
skadan medför. Trots detta är tvivel och frustration vanligt förekommande känslor hos en 
skadad fotbollsspelare, enligt Arvinen-Barrow et al (2014). Spelarna i studien upplevde dock 
att det råder känslomässigt tabu inom elitidrott och att det sällan förekommer diskussioner 
om tankar och känslor med den medicinska personalen. Istället handlar diskussionerna mer 
om rehabiliteringens fysiska innehåll, likt övningar och dess eventuella smärtpåverkan. 
Arvinen-Barrow et al (2014) beskriver att det inom professionell idrott finns en förväntan att 
utövaren ska bevara sin tuffa mentalitet vid stressfulla situationer och vid förekomst av 
smärta, vilket kan göra spelaren otrygg under rehabiliteringen. Författarna rekommenderar 
därför att den medicinska personalen arbetar med ett helhetsperspektiv och kommunicerar 
öppet och ärligt med spelaren om just tankar och känslor, för att skapa trygghet. De menar 
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att denna stöttande vägledning kan ge förutsättningar för bästa möjliga återhämtning 
(Arvinen-Barrow et al., 2014).   

Christakou och Lavallee (2009) beskriver bland annat utbildning, kommunikation och 
målsättning som tre centrala delar i rehabiliteringen av idrottare. Det anses viktigt att en 
idrottare har god kunskap om sin skada för att kunna tro på den behandling som genomförs. 
Fysioterapeuten kan därför motivera idrottarna i sin rehabilitering genom att informera om 
varför specifika övningar är lämpliga, förväntad smärta och behovet av att fullfölja 
rehabiliteringsperioden. Författaren menar vidare att fysioterapeuten bör kommunicera med 
idrottaren på ett sätt som ökar spelarens känsla över att ha kontroll över skadesituationen. 
Exempel på detta kan vara att fysioterapeuten förmedlar ett budskap om att idrottaren själv 
måste arbeta hårt under rehabiliteringen och samtidigt påvisar sitt fulla stöd. Vidare beskrivs 
att målsättning möjliggör för en idrottare att förbättra sin self-efficacy, motivation och 
prestation. Författarna betonar vikten av att målsättningen är realistisk och bör utformas 
tillsammans med idrottaren för att resultatet ska styras mot samma riktning. Målet bör vara 
direkt riktat till det idrottaren vill uppnå och det som anses vara viktigt för den enskilda 
individen. Genom att sätta mål kan fysioterapeuten stötta och skapa en lojalitet till 
idrottaren, vilket bidrar till större möjligheter för en lyckad rehabilitering (Christakou & 
Lavallee, 2009).  

1.3.4 Återgång till spel efter hamstringsskada 

Att återfallsrisken för hamstringsskador är hög kan ha samband med en bristfällig 
rehabilitering eller en förtidig återgång till spel, alternativt en kombination av de båda. Över 
hälften av återfallen sker inom en månads tid efter det att spelaren börjat spela igen. Det 
finns en otydlighet gällande kriterier för när det är lämpligt att återgå till spel efter en 
hamstringsskada (van der Horst et al., 2017). Den genomförda studien av Zambaldi et al 
(2017) syftade till att sammanställa de främsta kriterierna för återgång till spel efter 
hamstringsskada inom elitfotboll. De kom fram till att det är av stor vikt att spelaren har full 
styrka och god funktion, samt att spelaren själv känner sig redo och säker på att 
muskulaturen håller för spel. Författarna skriver att fokus bör vara på att mäta den 
excentriska styrkan, men att framtida forskning behövs gällande hur detta ska testas. 
Funktionen kan testas genom höghastighetslöpningar efter att spelaren har tröttat ut sig. Att 
genomföra olika tester inför återgång är ett sätt att konfirmera för spelaren att han är redo 
för spel, vilket författarna menar är ett sätt att hjälpa spelaren att känna sig mer säker på att 
skadan är läkt. Vidare hävdar studiens författare att ytterligare utredning bör göras om 
huruvida avsaknad av smärta i hamstrings är viktigt eller ej (Zambaldi et al., 2017). Van der 
Horst et al (2017) menar dock att avsaknad av smärta är viktigt, då palpationsömhet kan ge 
indikationer om att vävnadsskadan ännu inte är helt läkt. 

Askling, Nilsson och Thorstensson (2010) nämner att det råder stora svårigheter i att 
bedöma i vilket skede av rehabiliteringen som en spelare är redo att återgå till spel efter 
hamstringsskada. Enligt författarna speglar sig denna svårighet i den höga återfallsrisken 
som finns vid hamstringsskador. I syfte att förenkla bedömningen för återgång och göra den 
så säker som möjligt, har författarna utvecklat ett hamstringstest, så kallat H-test. Testet 
innebär att spelaren gör ett maximalt aktivt rakt benlyft i högsta hastighet, följt av ett passivt 
benlyft. Därefter får spelaren skatta osäkerhet och smärta på VAS-skala 0-100. H-testet anses 
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ha god reliabilitet och validitet för att upptäcka brister hos idrottare efter hamstringsskada, 
och är ett bra komplement till övriga tester före återgång till spel (Askling et al., 2010). 

Waldén, Hägglund och Ekstrand (2005) beskriver att en spelares betydelse för laget kan 
påverka tiden för återgång till spel. Om en spelare anses vara viktig för lagets prestation kan 
en tränare uppmana honom till att spela trots att det råder en osäkerhet om skadan är läkt. 
Detta kan leda till en konflikt mellan den medicinska personalen och tränaren, om skadan 
anses vara i behov av fortsatt rehabilitering. Konfliktens storlek kan öka om den medicinska 
personalen är få till antalet, då det råder minskat medicinskt stöd. Risken finns också att 
spelaren döljer sina symtom om han anser sig vilja spela en viss match. Därmed är även 
matchens betydelse för spelaren och laget en bidragande faktor till om återgången sker 
tidigare än vad den medicinska personalen anser vara optimalt för skadan (Waldén et al., 
2005).  

Mueller-Wohlfahrt et al (2013) beskriver att det inom elitverksamhet finns ett stort värde i 
att ha lagets spelare tillgängliga för spel. Exempelvis finns det både ekonomiska och 
strategiska aspekter för spelare och laget. Om en spelare drabbas av en hamstringsskada kan 
det därför finnas ett stort intresse utifrån att rehabiliteringen ska vara snabb och effektiv för 
att frånvarotiden för den skadade spelaren ska bli så liten som möjligt. Samtidigt bör risken 
för återfallsskada vara minimal (Mueller-Wohlfahrt et al., 2013).   

De olika intressen som finns om en spelares återgång gör att det förekommer en komplexitet 
kring beslutet om när den ska ske, menar Van der Horst et al (2017). Författarna beskriver 
att fysioterapeuterna troligtvis är de i laget med störst medicinsk kunskap och ansvarar för 
beslut om den medicinska delen. Dock ska beslutet om återgång tas med hänsyn till spelarens 
bästa, vilket kan innefatta mer än bara medicinsk riskbedömning. Författarna anger 
ekonomi, taktik, inre press som ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Därför rekommenderas 
att flera intressenter med olika perspektiv involveras i det slutgiltiga beslutstagandet, med 
avseende för spelarens bästa (Van der Horst et al., 2017).  

1.4 Problemformulering 

Hamstringsskada är idag den vanligaste typen av skada som drabbar fotbollsspelare och har 
hög återfallsrisk. Målsättningen med rehabilitering är att individen ska återfå tidigare 
funktioner, vilket i elitfotboll innebär att återgå till spel. I en elitsatsande fotbollsklubb sker 
en samverkan mellan fysioterapeut och andra involverade, däribland spelare och tränare 
under rehabiliteringen av hamstringsskador. Studier har visat att man som fysioterapeut bör 
ta hänsyn till spelarens fysiska- och psykologiska förutsättningar och individualisera 
rehabiliteringen för bästa resultat. Dock har det framkommit att spelare upplever befinna sig 
i en miljö där den medicinska personalen inte fokuserar på de psykologiska aspekterna och 
där kommunikationen är bristfällig. En tränares ledarstil har också visat sig ha inverkan på 
rehabiliteringen och fysioterapeutens förutsättningar. Att det råder ett prestationsbaserat 
klimat i elitfotbollsklubbar har visat sig kunna leda till ett större risktagande i 
rehabiliteringen. I dagsläget finns ett begränsat antal studier som belyser de faktorer som 
fysioterapeuter upplever påverkar rehabiliteringen av hamstringsskador. Fysioterapeuter 
besitter en djup medicinsk kunskap, har kompetens i att arbeta med utgångspunkt i en 
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helhetssyn på rehabilitering. De har även klinisk erfarenhet av hamstringsskador, samt 
interagerar med spelarna på daglig basis. Att förmedla fysioterapeuters egna upplevelser och 
belysa dessa utifrån ett beteendemedicinskt förhållningssätt kan bidra till att tydliggöra de 
faktorer som anses vara viktiga att ta hänsyn till i rehabiliteringen av hamstringsskador.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar 
rehabilitering av hamstringsskador hos herrfotbollsspelare i svenska elitfotbollsklubbar.  

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design, då fysioterapeuter intervjuades 
avseende deras upplevelse. Det innebär att man som författare försöker beskriva 
informanternas egna utsagor i största möjliga mån. Denna studiedesign möjliggör för 
deltagarna att förmedla djupa reflektioner gentemot studiens syfte (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).   

3.2 Urval 
Författarna gjorde ett ändamålsenligt urval genom rekrytering av fem stycken fysioterapeuter 
som arbetar med fotbollsspelare på elitnivå inom svensk herrfotboll. Ändamålsenligt urval 
innebär att välja ut deltagare som anses ge bästa möjliga information, grundat på kunskap 
eller erfarenhet (Jacobsen, 2012). De informanter som deltog i studien hade en 
grundutbildning som fysioterapeut/sjukgymnast och erfarenhet av att rehabilitera 
hamstringsskador hos herrfotbollsspelare i elitklubbar. Majoriteten hade vidareutbildning 
inom ortopedisk manuell terapi (OMT) och idrottsmedicin. Längden på arbetet som 
fysioterapeut inom elitfotboll varierade från tre år till 20 år. Deltagarna var alla av samma 
kön.  
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3.2.1 Inklusionskriterier 

För att delta i studien behövde deltagaren vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och 
nuvarande anställd på högsta nivå inom elitfotboll för herrar, nämligen Allsvenskan. 
Deltagaren skulle ha varit verksam i ett elitfotbollslag i minst ett år, samt ha erfarenhet av 
rehabilitering av hamstringsskador.  

3.3 Datainsamling 
Intervjuerna var semistrukturerade. Ett antal öppna frågor ställdes genom en förberedd 
intervjuguide (Bilaga A) och det fanns möjlighet för författarna att ställa följdfrågor under 
intervjuerna (Alvehus, 2013). De förberedda frågorna i intervjuguiden ämnade ge svar på 
syftet i denna studie och var brett utformade för att fysioterapeuten skulle få chansen att 
förmedla sin fulla upplevelse av faktorer som påverkar rehabilitering av hamstringsskador. 
Ändamålet var att bidra till djup och bredd i den data som samlades in. Exempel på 
frågeområden var hur upplägget av rehabiliteringen ser ut, och hur förväntningar från andra 
inblandade i klubben påverkade fysioterapeutens yrkesutövande.  

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

Första steget i rekryteringen var att besöka samtliga allsvenska fotbollsklubbars hemsida för 
att ta reda på om det fanns någon fysioterapeut anställd. Om så var fallet, kontaktades 
fotbollsklubbarnas motsvarighet till klubbchef via mail angående tillåtelse att intervjua 
respektive fysioterapeut. Totalt kontaktades sju allsvenska klubbar, varav sex fysioterapeuter 
var intresserade av att delta. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga B) till 
fysioterapeuterna med förfrågan om deltagande i studien via mail. De som valde att delta 
blev informerade om studiens syfte och tillfrågades om samtycke. I samband med detta 
skedde även bokning av tid och plats för intervjun. Det bestämdes initialt att sex 
fysioterapeuter skulle rekryteras till studien. Om någon av fysioterapeuterna valt att avbryta 
sitt deltagande hade en ny rekrytering av en fysioterapeut gjorts. Deltagandet var således 
frivilligt. 

3.4.2 Intervjugenomförande 

Insamling av data skedde genom sex intervjuer, varav den första intervjun var en 
provintervju som inte ansågs hålla den kvalité som krävdes för att inkluderas i studien. Att 
denna provintervju inte höll bra kvalité berodde på författarnas ovana att leda intervjuer. 
Även den andra intervjun var en tänkt provintervju men denna höll väl måttet och tillförde 
information i enlighet med studiens syfte, därmed inkluderades den i studien med de fyra 
övriga intervjuerna.  
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att kunna analyseras i efterhand. En av 
författarna ledde intervjun och ställde frågor. Den andra författaren agerade bisittare och 
assisterade vid behov, samt antecknade för hand för att dokumentera huvudintrycken från 
intervjun. Intervjuerna inleddes med att bisittaren muntligt gick igenom studiens syfte samt 
intervjupersonens rättigheter. Författarna turades om med att leda varannan intervju, detta 
för att båda skulle utvecklas i lärosyfte. Platserna för intervjuerna bestämdes i samråd och 
skedde i en bekväm och naturlig miljö för informanterna, exempelvis på fotbollsklubbens 
träningsanläggning i ett avskilt rum. Tidslängden för intervjuerna varade uppskattningsvis ca 
30-40 minuter. Varje intervju avslutades med att intervjuledaren frågade om informanten 
hade något mer att tillägga. Slutligen erbjöd författarna att skicka en kopia till informanterna 
av det transkriberade materialet då det var färdigställt. Informanterna får även studien 
skickad till sig via mail, om det finns intresse av att ta del av den.   

3.5 Dataanalys 
De semistrukturerade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys används för att tydliggöra upplevelser hos 
informanter som framkommit i intervjuerna och skapa en överblick över innehållet 
(Jacobsen, 2012). Ljudupptagningarna från intervjuerna med diktafonen transkriberades 
separat av författarna och analyserades därefter tillsammans. Transkriberingen utfördes via 
en dator och omfattade alla ord som uttrycktes under intervjuerna. Dessa infogades och 
dokumenterades ordagrant. Intervjudeltagarna fick varsin bokstav som kod #A-E för att 
särskilja dem åt under dataanalysen.   

Analysen började med att författarna valde ut meningsbärande enheter som svarade mot 
syftet. Det var till exempel ord, meningar eller delar av texten som tycktes vara av samma 
innehåll och därför hörde ihop. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket 
innebar att texten kortades ner och blev mer lätthanterlig för författarna men att innehållets 
väsentlighet bevarades. Författarna identifierade sedan ett eller flera kodord som illustrerade 
kärnan i meningen och kort beskrev innehållet i dessa. De kodord som berörde samma 
område, erfarenhet, känsla, upplevelse eller liknande sammanfördes sedan till kategorier. 
Kategorierna relaterade till kodernas innehåll på en manifest nivå. Manifest nivå innebär att 
återge informanternas utsagor så textnära som möjligt. Slutligen skapades underkategorier 
till kategorierna i enlighet med analysprocessen i tabell 1. En kategori skulle svara på frågan 
Vad?  (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).    

Det praktiska genomförandet av dataanalysen innebar att författarna satt tillsammans och 
gick igenom transkriberat material från intervjuer. Tillsammans diskuterades 
meningsbärande enheter och dessa ströks under. Därefter skapades ett exceldokument med 
tabell, där de meningsbärande enheterna fördes in. Författarna kondenserade meningarna 
var för sig och därefter kontrollerades dessa gemensamt. Sedan skapades koder av de 
kondenserade meningarna av respektive författare, som avstämdes gemensamt. När 
författarna enats om koderna, skrevs de ner på post it-lappar. Post it-lappar användes för att 
skapa en överblick över materialet. Författarna begrundade materialet tillsammans och 
försökte se samband mellan koderna. Koder med likartat innehåll sammanfördes till 
gemensam kategori och underkategorier, vilket exemplifieras i tabell 2. Vid upprepade 
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tillfällen gick författarna tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att kontrollera att 
innehållet uppfattats rätt i sitt sammanhang.  

 Tabell 1: Beskrivning av analysprocess enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Meningsbärande 
del av texten; ord 
eller meningar. 

Texten görs mer 
lättläsligt men 
kontexten bevaras. 

Etikett som 
sammanfattar 
meningsenheten. 

Utgörs av flera 
koder med 
likartat innehåll. 

Utgörs av flera 
underkategorier med 
likartat innehåll. 

Tabell 2: Exempel på ett analysgenomförande 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Även om 
spelaren vill 
{spela} och jag 
säger nej så är 
det tränaren som 
bestämmer i 
slutändan. 

I slutändan är det 
tränaren som 
bestämmer 
speltid. 

Tränaren avgör 
speltid Tränarens insikt Återgångens 

omständigheter 

3.6 Etiska överväganden 

För att delta i studien krävdes informerat samtycke från informanterna. Detta innebar bland 
annat att informanterna fick fullständig information och hade förstått studiens syfte. Det var 
också frivilligt att delta i studien och möjligheten fanns att när som helst kunna gå ur studien, 
utan att behöva nämna eller förklara orsak till beslutet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Tillfrågan om deltagande gjordes genom ett utskickat skriftligt informationsbrev (Bilaga B). 
Vid intervjutillfället upprepade författarna informationen som framgått i informationsbrevet 
gällande fullständig information om studiens syfte och upplägget av intervjun. Detta för att 
försäkra författarna om att informanterna var fullt införstådda med vad deltagandet i studien 
innebar.  

Intervjuerna berörde ingen känslig information, utan syftet var endast att ta del av 
informanternas upplevelser gällande rehabilitering av hamstringsskador hos 
herrfotbollsspelare inom svensk elitfotboll. Alla deltagare är avidentifierade i studien enligt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ljudupptagningarna av intervjuerna på 
diktafonen lades över på en extern hårddisk som förvarades oåtkomligt för icke behöriga. 
Dessa raderades efter att transkriberingen var genomförd och examensarbetet var 
examinerat och godkänt av examinator på Mälardalens Högskola.   
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4 RESULTAT 

Resultatet genererade i fem kategorier och 19 underkategorier. Dessa kategorier 
sammanfattar de faktorer som fysioterapeuterna upplevde påverkar rehabilitering av 
hamstringsskador (se tabell 3).  

Tabell 3: Underkategorier och kategorier som beskriver fysioterapeuternas upplevelser 

Underkategorier Kategorier 

Tankar och känslor   

Arbetsmiljö Fysioterapeutens förutsättningar 

Stöd från kollegor   

Erfarenhet och kunskap   

Bakgrund   

Hamstringsskadans art   

Tankar och känslor Spelarens förutsättningar 

Inställning och förståelse   

Yttre faktorer 		

Spelarens status 		

Medarbetares påtryckningar  Yttre press 

Tid   

Prioritering av spelare   

Vägledning Bemötande av spelare 

Kontakttid   

Beslut om återgång   

Matchens dignitet Återgångens omständigheter 

Tränarens insikt vid återgång 		

Tidpunkt på säsongen 		

 

4.1 Fysioterapeutens förutsättningar 

4.1.1 Tankar och känslor 

Fysioterapeuterna angav att deras egna tankar och känslor påverkar rehabiliteringen. 
Exempelvis upplevde sig många säkra på hur rehabilitering av en hamstringsskada ska 
utföras, och att det är viktigt att som fysioterapeut vara självsäker och lita på sin egen 
kunskap för att spelaren ska återhämta sig så snabbt som möjligt.  
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”Men om man tänker min förmåga (att rehabilitera hamstringsskador) så tror jag den 
är ganska god. För jag vet vad han bör göra.” (Informant B) 

Det framkom att en av fysioterapeuterna kunde bli ledsen och påverkad om en spelare inte 
lyckades med sin rehabilitering och slog upp sin skada på nytt. Fysioterapeuten kunde då få 
dåligt samvete och såg sig själv som ansvarig för eventuella återfallsskador.  

”När de blir skadade tycker jag ibland att det är mitt fel. Eller när jag inte får tillbaka 
dem tillräckligt snabbt så tycker jag att det är mitt fel… när jag får tillbaka dem och så 
går de sönder igen, då är det definitivt mitt fel och då får jag jättedåligt samvete och 
så…” (Informant E) 

4.1.2 Arbetsmiljö 

Fysioterapeuterna upplevde att arbetsmiljön var en bidragande faktor till upplägget av en 
rehabilitering och vad som krävs för att nå bästa resultat. Det faktum att arbetet sker i ett 
klimat som präglas av prestation och resultat var något som majoriteten nämnde påverkade 
rehabiliteringen. En fysioterapeut upplevde att en nackdel med detta klimat är att spelarna 
förväntas bita ihop och att det råder känslomässigt tabu. Många ansåg att spelartruppens 
storlek var avgörande för om man som fysioterapeut skulle få adekvat tid att rehabilitera, 
eftersom det då finns fler som kan fylla tomrummet efter den skadade spelaren. Även antalet 
medicinsk personal lyftes fram som en viktig faktor. Att ha mycket folk på plats gjorde att de 
kunde ha bättre koll på spelarens rehabilitering.  

”Vi har ju i idrottens värld lite tabu, man får inte vara känslig. Man ska bita ihop och 
allt det där.” (Informant B)  

”Så i den bästa av världar så har man så stor trupp och så pass många bra spelare att 
man slipper pusha stjärnspelaren och kan ge honom den tid som krävs.”  
(Informant E) 

4.1.3 Stöd från kollegor 

De flesta fysioterapeuter betonade vikten av ett bra stöd från kollegor under rehabiliteringen. 
Många av de klubbar som var representerade hade en medicinsk stab bestående av 
fysioterapeuter, fystränare och läkare. Dessa professioner kunde då agera stöd vid 
fysioterapeutens kliniska bedömning, rehabiliteringens upplägg och i kommunikation med 
spelare. En fysioterapeut underströk vikten av att ha en läkare på plats i diskussion med 
tränare om en skadad spelare. I samråd med läkaren kunde fysioterapeuten då lättare 
argumentera för att en spelare ännu inte var redo för spel och att fortsatt rehabilitering var 
att föredra för att inte riskera komplikationer av hamstringsskadan.  

”För jag är definitivt inte rädd för att be om råd från en annan terapeut, oavsett vem 
det är, om jag anser att den personen har något att tillföra.” (Informant E)  
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4.1.4 Erfarenhet och kunskap 

Fysioterapeuterna upplevde att de blivit säkrare i sin yrkesroll och fått ökad tro på sin egen 
kunskap ju längre tid de arbetat i klubben. Det framgick att man som ny och oerfaren var mer 
osäker på hamstringsskador och att man då inte stod på sig tillräckligt mycket när det börjar 
bli dags för återgång till spel. Några fysioterapeuter medgav även att de var mer försiktiga i 
rehabiliteringen som oerfaren, eftersom man var rädd för att göra fel och inte ville ställa till 
det för spelaren. Det gavs exempel på att man som oerfaren kunde bli mer påverkad av 
andras åsikter. Majoriteten upplevde att de kände sig mer säkra på att rehabilitera en 
hamstringsskada i takt med att erfarenheten ökat. 

”Men det har säkert med erfarenhet att göra också… Nu känner jag mig kanske lite mer 
säker på när… jag tror att det verkligen kommer gå bra. I början, första gången man 
skulle rehabilitera en hamstringskada, så visste man ju egentligen inte hur det skulle 
gå.” (Informant A) 

Även kunskapen ansågs vara en viktig faktor, framför allt i dialog med tränare och spelare. 
Exempelvis ansåg en av fysioterapeuterna att kunskap om en hamstringsskadas 
läkningsprocess var viktigt för att skapa förtroende.  

”Då behöver man ha någonting på fötterna och berätta för dem (spelare och tränare) 
hur det är med läkningsprocess, akutprocess, semiakutprocess och rehabsteg.” 
(Informant D) 

4.2 Spelarens förutsättningar 

4.2.1 Bakgrund 

En spelares bakgrund var viktigt att känna till för att kunna anpassa rehabiliteringen på bästa 
sätt. Fysioterapeuterna upplevde att ålder kunde vara av negativ betydelse på så sätt att unga 
spelare inte alltid har samma kunskap om hamstringsskadans omhändertagande. Det ansågs 
även att spelare som värvas in till en Allsvensk klubb från lägre divisioner inte är vana vid 
den träningsdosering som finns på elitnivå och att det också kan påverka rehabiliteringen 
negativt. En fysioterapeut upplevde att en spelares nationalitet, kultur och språk var viktigt 
att ta hänsyn till och att språkbarriärer kan vara svårt. I denna fysioterapeuts klubb var det 
vanligt att spelare inte kunde engelska, vilket innebar att man fick vara extra tydlig i sin 
kommunikation.  

”Det som kan vara ett problem som man ska se upp med när man kommer in i en 
sådan här verksamhet, det är att de yngre spelarna har ju inte 
skadeomhändertagande på något sätt.” (Informant D) 

4.2.2 Hamstringsskadans art 

Fysioterapeuterna upplevde att typen av hamstringsskada och skadans lokalisation var 
faktorer som påverkade upplägget av rehabiliteringen. Detta eftersom skadetypen påverkar 
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läkningstiden, som utgör grunden för hur upplägget ska se ut och hur stegringen av 
åtgärderna ska gå till. Fysioterapeuterna upplevde därför att en noggrann undersökning är 
väsentligt; att ta reda på vad som skett vid skadetillfället och hur det hände. Det ansågs även 
vara av största vikt att ta reda på en spelares skadehistorik, och ifall tidigare skador i samma 
område förkommit. En fysioterapeut tyckte att vissa hamstringsskador kan vara diffusa och 
svåra att bedöma.  

”Det är svårt för vissa hamstringsskador är diffusa.” (Informant A)  

4.2.3 Tankar och känslor 

En spelares tankar och känslor upplevdes ha stor inverkan på rehabiliteringen av 
hamstringsskador. Exempelvis upplevde flera fysioterapeuter att spelare kan vara rädda eller 
oroliga för återfallsskada och därför bli försiktiga i sin rehabilitering. Majoriteten ansåg att 
rädsla fördröjer tiden för återhämtning och att man som fysioterapeut då behöver arbeta 
aktivt för att driva på spelaren. Det framkom också att det finns spelare som är övermodiga 
och som behöver bromsas. Detta eftersom det kan utgöra en risk för bakslag i 
rehabiliteringen om spelaren själv driver på för mycket i förhållande till hamstringsskadans 
status.  

”Har ni en spelare som får sin första stora skada så blir de ofta rädda. Och det kan 
påverkas att det tar längre tid än vad det borde ha tagit.” (Informant E) 

En fysioterapeut upplevde även att tränaren i sig kan bidra till stress hos spelarna, då 
spelarna tror att tränaren vill ha dem tillbaka i spel snabbt. Det upplevdes att en spelares 
välmående i stort kan ha inverkan på rehabiliteringen. Några av fysioterapeuterna upplevde 
att spelare kan må psykiskt dåligt i samband med en skada, och exempelvis drabbas av 
nedstämdhet, ha svårt att slappna av och då inte orka utföra den rehabilitering som krävs.  

”Men mår en spelare psykiskt dåligt, sover dåligt, äter dåligt, dricker dåligt, kan inte 
slappna av, då påverkar det honom. Han kommer hit trött och orkar inte ta ut sig så 
mycket som krävs.” (Informant B) 

4.2.4 Inställning och förståelse 

Fysioterapeuterna upplevde att det var viktigt att spelaren själv tog sitt ansvar under 
rehabiliteringen för att nå bästa resultat. En fysioterapeut tyckte sig tydligt kunna se om en 
spelare var dålig på att ta ansvar och ansåg det då vara viktigt att bevaka spelaren under 
rehabilitering. En annan fysioterapeut betonade vikten av att få spelarna att tänka själva. Å 
andra sidan upplevde en del fysioterapeuter att spelarna ibland tränar på för tufft trots sin 
skada och inte alltid är medvetna om sin kropps bästa. Det upplevdes därför viktigt att 
utbilda spelarna i hur kroppen fungerar och vad som påverkar en hamstringsskada.   

”Få fram budskapet är väl det viktigaste och låta dem förstå att man kan leda dem till 
vattnet, men de får dricka själva.” (Informant B) 

Fysioterapeuterna upplevde att en spelares inställning till rehabiliteringen är en viktig faktor 
för hur utfallet blir. Spelare vill ofta tillbaka till spel snabbt, vilket kan medföra orealistiska 
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förväntningar på rehabiliteringstiden. Spelarna upplevdes av fysioterapeuterna som en grupp 
väldigt träningsvilliga individer och att det är viktigt att anpassa rehabiliteringen efter en 
spelares målsättning. Det framkom dock att spelarna kan ha egna agendor och dölja saker för 
fysioterapeuten, vilket kan försvåra rehabiliteringen. Exempelvis upplevde en fysioterapeut 
att spelare kan fjäska för tränaren för att snabbare få chans att komma tillbaka i spel. I 
motsats till detta upplevde en annan fysioterapeut att spelare kan fejka skador för att undvika 
en lång resa till bortamatch eller slippa spela med reservlaget.  

”Det är klart att det hänt i en sådan här allsvensk fotbollsklubb att spelare fejkar 
skador.” (Informant B)  

4.2.5 Yttre faktorer 

Några av fysioterapeuterna upplevde att en spelares yttre faktorer kunde påverka 
rehabiliteringen negativt. Det framkom att om en spelare och fysioterapeuten har olika 
ambitioner, kan det innebära att man arbetar i olika riktningar. De yttre faktorer som 
nämndes var ekonomi, karriär och kontrakt. Enligt en fysioterapeut kunde det leda till att 
spelaren var benägen att riskera mer för att kunna återgå till spel tidigt.   

”… till helgen så kommer en klubb som ska titta på mig och jag får chansen kanske att 
komma utomlands och bli proffs, istället för att vara proffs i Sverige. … kan vara att han 
vill spela en match till för då får han bonus. Det finns en massa faktorer bakom det 
hela…” (Informant E)    

4.3 Yttre press 

4.3.1 Spelarens status 

En övervägande del av fysioterapeuterna upplevde att en spelares status är en bidragande 
orsak till vilken rehabilitering spelarna får. Det fanns de fysioterapeuter som upplevde att 
pressen utifrån ökade markant om det var en viktig spelare som råkat ut för en 
hamstringsskada. Det yttre trycket blev då större på fysioterapeuten att få tillbaka spelaren i 
spel så fort som möjligt. Det framkom exempelvis att om ett antal spelare är skadade 
samtidigt, kunde tränaren beordra fysioterapeuten att ha extra prioritet på en viss spelare att 
bli frisk. De flesta fysioterapeuter upplevde det motsatta om det var en bänkspelare som var 
skadad, nämligen att pressen utifrån då inte var lika stor.  

”… det blir lite mer uppmärksamhet och tid som läggs på stjärnspelaren såklart.” 
(Informant E) 

”Är det en på bänken så märker man att det inte är samma press.” (Informant C) 
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4.3.2 Medarbetares påtryckningar  

Det framkom att andra medarbetare i klubben kan blanda sig i fysioterapeutens 
rehabilitering av en hamstringsskadad spelare. Fysioterapeuterna såg det som en nackdel att 
andra utan någon medicinsk kunskap försöker påverka och ifrågasätta fysioterapeutens 
arbete. Fysioterapeuten upplevde att människor inom styrelsen kunde påpeka hur viktigt det 
är att en viss spelare spelar, vilket kunde leda till ökad press på fysioterapeuten att 
rehabilitera snabbt. Det framkom även att tränaren kan utgöra en press för 
fysioterapeuterna. Detta eftersom tränaren kan vilja att spelare med hamstringsskador ska 
återgå snabbt till spel igen. Några fysioterapeuter upplevde också att en tränares ledarstil och 
roll i klubben kan påverka hur mycket tid som ges för rehabilitering.  

”Sen är det klart att det finns människor i organisationen som inte jobbar nära mig, 
men som ändå har någonting att ifrågasätta eller poängtera. Vissa av dem som ändå 
har mandat i den här klubben, kanske inte har så mycket fotbollskunskap och framför 
allt inte någon medicinsk kunskap.” (Informant B) 

”Tränarens roll är väldigt avgörande om man ska kunna få tiden att behandla en 
spelare ordentligt.” (Informant C) 

4.3.3 Tid 

Det framkom att en fysioterapeut upplevde press utifrån att optimera tid för rehabiliteringen. 
Denna upplevda press kunde komma ifrån tränare, spelare och alla som är involverade runt 
omkring laget på något sätt. Fysioterapeuten satte även tidspress på sig själv att få tillbaka en 
skadad spelare så fort som möjligt.  

”Jag sätter nog press på mig själv, spelarna sätter press på mig och sig själv och sen 
sätter tränaren och alla runt omkring laget press på både mig och spelaren som är 
skadad att komma tillbaka fort.” (Informant E) 

4.4 Bemötande av spelare 

4.4.1 Prioritering av spelare 

Samtliga fysioterapeuter upplevde att det viktigaste i rehabiliteringen var att försöka 
behandla alla spelare på lika sätt, oavsett om hamstringsskadan drabbat en bänk- eller 
startspelare. Många fysioterapeuter konstaterade dock att så inte var fallet i verkligheten, 
utan att det läggs mer fokus på de som är startspelare i laget. En fysioterapeut nämnde att 
särbehandlingen sker både medvetet och omedvetet och att det är naturligt att det inte går att 
likabehandla alla spelare. En annan fysioterapeut upplevde att man dras mer till att 
rehabilitera och ta hand om de som är duktiga spelare, då man vet att det är viktigt för laget 
att de kan spela. Det upplevdes att man som fysioterapeut kunde pressa en stjärnspelare mer 
medan bänkspelare fick möjlighet att rehabilitera i ett långsammare tempo. En fysioterapeut 
påstod att det till och med kunde vara så att en bänksspelares hamstringsskada fick tid att 
läka ihop ordentligt, då spelaren fick den adekvata tiden att rehabilitera.  



19 

”… kanske jag gasar för mycket med stjärnspelaren medan jag kanske ger 
bänkspelaren den adekvata tiden.” (Informant E) 

4.4.2 Vägledning 

En viktig faktor som kunde påverka rehabiliteringen av hamstringsskador upplevdes vara hur 
fysioterapeuten arbetar med spelaren och vägleder denna under behandlingen. 
Fysioterapeuterna betonade vikten om positiv uppmuntran till spelarna, att påvisa alla 
framsteg som görs under rehabiliteringen och att öka motivationen genom successiv stegring 
av övningar. Några av fysioterapeuterna upplevde även att det var viktigt att lyssna på 
spelarna, i synnerhet om det är en rädd spelare, och då anpassa vägledningen genom att inte 
pressa på för mycket. En fysioterapeut nämnde dock att det, vid avsaknad av rädsla, går att 
pressa en spelare mycket mer eftersom kroppen håller för mer än man kan tro. Det framgick 
att denna fysioterapeut kunde uppleva sitt sätt att pressa som på gränsen till vad som faktiskt 
är okej att göra.   

”Så tar man bara varje steg i trappan och klarar det, då är det klart att motivationen 
hos dem ökar för varje steg.” (Informant B)   

”Etiskt rätt? Aaa kanske, kanske inte… Ibland är det på gränsen faktiskt att man 
pressar och pushar.” (Informant E) 

4.4.3 Kontakttid 

Fysioterapeuterna upplevde att kontakttiden med spelarna var betydelsefullt för att skapa sig 
en nära relation och på så vis kunna göra rätt bedömning av hamstringsskadan. Det framkom 
även av en fysioterapeut att kvalitén på rehabiliteringen blev mycket högre om 
fysioterapeuten var på plats och kunde kontrollera utförandet av övningarna. En annan 
fördel upplevdes vara att man lärde känna spelarna bättre om man var närvarande dagligen.  

”Här ser man dem (spelarna) varenda dag och då blir det lättare att göra rätt 
bedömning.” (Informant D) 

4.5 Återgångens omständigheter 

4.5.1 Beslut om återgång 

När rehabiliteringen av hamstringsskadan närmar sig sluttampen, upplevde 
fysioterapeuterna att det var väsentligt att göra någon form av bedömning för om spelaren är 
redo för att återgå till spel eller inte. Det framgick att man som fysioterapeut aldrig kan vara 
helt säker på att återgången till spel är riskfri, och att rehabiliteringen av hamstringsskador 
är svår att utvärdera. Några fysioterapeuter upplevde att risken för återfallsskada av 
hamstrings är betydande stor om spelaren återgår till spel i ett för tidigt skede. En 
fysioterapeut upplevde att svårigheten med att utvärdera rehabiliteringen av 
hamstringsskador innebär att man kan låta spelaren spela trots osäkerhet om skadan är läkt.  
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”…om vi pratar specifikt hamstringsskada så är det en jättestor risk för ny skada om 
man går på för tidigt.” (Informant D) 

Fysioterapeuterna delgav olika upplevelser av vem som är beslutsfattare om när en spelare 
kan återgå till spel efter en hamstringsskada. Vissa upplevde att beslutet var gemensamt och 
tas av både fysioterapeut, tränare och spelare tillsammans. Någon upplevde att 
fysioterapeuten hade det slutgiltiga beslutet om återgång och hur många minuters speltid 
spelaren ska ha. Det framgick av en annan fysioterapeut att speltiden är en avvägning som 
spelare och tränare gör ihop. En betydande faktor vid beslutande om återgång upplevdes vara 
hur fysioterapeuterna väljer att informera spelare och tränare. En del av fysioterapeuterna 
upplevde att ärlighet var viktigt och att man var tydlig med de risker som finns vid 
återgången. Dock upplevde en fysioterapeut att man bör undvika att prata med spelare och 
tränare om tid för när återgång kan ske.  

”Men spelaren vet själv, tränaren vill chansa, så går de ut och kör och då går spelaren 
sönder. Då har jag inte mycket att säga… Men det finns också fall där det funkat och 
inte hänt någonting.” (Informant E) 

4.5.2 Matchens dignitet 

En faktor som upplevdes betydande för när återgången ska ske var matchens dignitet och 
betydelse. Fysioterapeuterna upplevde att en viktig match kan innebära ett en spelare återgår 
till spel tidigare än planerat. En fysioterapeut nämner att om det är säsongens viktigaste 
match så kommer både spelare och tränare att vilja testa spel om det finns minsta möjlighet. 
En annan fysioterapeut upplevde att om tränaren anser att en match är viktig, kan det 
innebära att en spelare provar att spela trots risk för återfallsskada.   

”För är det säsongens viktigaste match, så kommer spelaren att vilja prova om han 
känner att det ens finns minsta möjlighet... tränaren kommer vilja att ”amen testa 
honom, finns det minsta möjlighet så vill jag använda honom”.” (Informant E) 

4.5.3 Tränarens insikt vid återgång 

Fysioterapeuterna upplevde att tränarens insikt som en bidragande faktor vid återgång. En 
del upplevde att de hade tränare som var väl införstådda med att rehabiliteringen behövde 
vara noggrant genomförd och inte var benägen att chansa med en för tidig återgång. En 
fysioterapeut upplevde att nyutbildade tränare har en annan syn på hamstringsskador och 
större kunskap om fysiologi än den äldre tränargenerationen. Det framgick också att tränare 
kan sakna insikt och trotsa de råd som fysioterapeuten ger. Det kunde yttra sig på så sätt att 
tränaren valde att låta en spelare spela trots att fysioterapeuten noga förklarat att det 
föreligger stor risk för återfallsskada.  

”Sen tycker jag att de tränare som jag har mött de sista 5-6 åren, de har en annan syn 
på det än vad de äldre tränarna hade förr. De här kan ju väldigt mycket om träning 
själva, de kan ju en del om fysiologin och så vidare.” (Informant D) 

”Sen kan det finnas gånger då jag säger nej att det är hög risk, men tränaren spelar 
honom ändå.” (Informant B) 
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4.5.4 Tidpunkt på säsongen 

Tidpunkten på säsongen spelade roll för om man som fysioterapeut tillsammans med spelare 
och tränare var benägen till ett större risktagande vid återgång. Det uppgavs att man var 
benägen att ta större risker vid en viktig match, om matchen inträffar i slutet av säsongen än 
om den inträffar i början av en säsong. Eftersom branschen är resultatinriktad upplevde en 
fysioterapeut att det kan vara värt för en spelare att spela halvskadad i slutet av säsongen om 
det gynnar lagets prestation.   

”I slutändan så vill man ju ha resultat. Så det kanske kan vara värt att spela halvskadad 
sista två matcherna av säsongen. Det är en avvägning hela tiden.” (Informant A) 

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattande resultat 

I resultatet framkom i synnerhet omgivningsfaktorer likt spelares tankar och känslor, 
tränarens kunskap och förståelse och det prestationsbaserade klimatet inom elitfotboll som 
betydande för rehabiliteringsprocessen. Även fysioterapeutens kunskap och erfarenhet lyftes 
fram som avgörande faktorer. Fysioterapeuterna upplevde att anpassning av sitt beteende 
efter omgivningens rådande omständigheter var en central del av rehabiliteringen.     

5.2 Resultatdiskussion 

Enligt Bandura (1986) är self-efficacy en individs tilltro till sin egen förmåga. I resultatet lyfte 
fysioterapeuterna fram vikten av att lita på sin kunskap om hamstringsskador och att vara 
självsäker i sin yrkesroll. Fysioterapeuterna upplevde att detta kunde optimera tiden för 
rehabilitering och att spelaren snabbare kunde återgå till spel. Fysioterapeuternas tilltro till 
sin förmåga kan kopplas till self-efficacy. Bandura (1986) menar att graden av self-efficacy är 
avgörande för hur mycket engagemang en individ är beredd att lägga ner för att lyckas med 
en specifik uppgift. Att fysioterapeuterna har hög self-efficacy kan troligtvis bidra till ett 
större engagemang i rehabiliteringsprocessen med den hamstringsskadade spelaren, vilket 
således kan förbättra resultatet av spelarens rehabilitering.   

Self-efficacy hänger även ihop med en individs erfarenheter och upplevelser av att klara av ett 
beteende (Bandura, 1986). Fysioterapeuterna upplevde att de blivit säkrare i sin yrkesroll och 
fått ökad tro på sin kunskap ju längre tid de arbetat i klubben. Det framgick att 
fysioterapeuterna varit osäkra i början då de saknade erfarenhet av hamstringsskador och att 
man som oerfaren blev mer påverkad av andras åsikter. Detta kunde exempelvis upplevas vid 
återgång till spel, att tränaren manipulerade fysioterapeuten till att låta en spelare spela 
fastän hamstringsskadan ej var läkt. Detta kan kopplas till resultatet av en studie genomförd 



22 

av Van der Horst et al (2017), som betonar vikten av att ha flera intressenter med olika 
perspektiv involverade i beslutsfattandet. Fysioterapeuterna upplevde att man blev mer 
påverkad av andra intressenter om man saknade erfarenhet, vilket kunde leda till en 
ofullständig rehabilitering.      

Enligt Hägglund et al (2016) är fysioterapeutens anställning en viktig aspekt vid 
rehabilitering, då det påverkar den fysiska närvaron och kontakttiden med en 
hamstringsskadad spelare. Större närvaro leder till att spelarna får en bra bedömning av 
skadan och bättre stöd i rehabiliteringen. Fysioterapeuternas upplevelser styrker detta då de 
som träffade spelarna varje dag ansåg att kvalitén på övningar i rehabiliteringen blev bättre 
och likaså relationen med spelarna. Typ av anställning kan alltså anses vara avgörande för 
om fysioterapeuterna ska få möjlighet att genomföra ett beteende som är positivt för 
hamstringsskadan. Fysioterapeutens närvaro kan nämligen kopplas till möjligheten att få tid 
att utbilda spelaren och formulera gemensamma mål. Christakou och Lavallee (2009) 
beskriver detta som centrala delar i rehabiliteringen för att spelarna ska bli motiverade, öka 
sin känsla av kontroll över skadan och få större tro på behandlingen. Mueller-Wohlfart et al 
(2013) beskriver att det finns stora intressen att rehabiliteringen ska vara snabb och effektiv 
då det är mer ekonomiskt gynnsamt än en långvarig behandling. Det kan därför vara en idé 
för fotbollsklubbarna att förbättra fysioterapeuters tillgänglighet. Det kan underlätta för 
fysioterapeuten att optimera förutsättningarna för en snabb och säker återgång, om 
kontakttiden finns för att hinna arbeta med mål och utbildning.   

Några av fysioterapeuterna upplevde hamstringsskador som diffusa och svårbedömda. 
Fysioterapeuterna ansåg att detta påverkade att upplägget och stegringen av rehabiliteringen 
försvårades. Detta kan möjligen bero på att det saknas tydliga kliniska riktlinjer för hur 
bedömningen av muskelskador ska genomföras. Att hamstringsskador är komplexa kan göra 
att de underskattas och sker på nytt (Mueller-Wohlfahrt et al., 2013). Vissa fysioterapeuter 
upplevde att om det fanns möjlighet att ta stöd från läkare och kollegor i klubben, kunde det 
förbättra bedömningen av hamstringsskadan och rehabiliteringens upplägg. Detta förstärks 
av studien gjord av Hägglund et al (2016) som menar att få antal anställda medicinsk 
personal leder till minskade möjligheter för spelarna att få bra bedömning och stöd under 
rehabiliteringen.  

Fysioterapeuterna upplevde att det var viktigt att se till en spelares bakgrund vid 
rehabiliteringen. De faktorer som nämndes var bland annat att ta hänsyn till en spelares 
ursprung; däribland tidigare klubbar, nationalitet, kultur och tidigare skador. Detta stämmer 
väl överens med Prior et al (2009) som menar att rehabiliteringen behöver anpassas efter 
spelarens fysiska förutsättningar och tidigare skador.  

Ivarsson et al (2017) menar att spelares psykologiska välmående kan ha betydelse för 
rehabiliteringens utfall. Stress och rädsla kan ha negativ påverkan, men kan motverkas om 
fysioterapeuten skapar en miljö för rehabilitering som är fri från negativa influenser. Trots 
detta visar studien av Arvinen-Barrow et al (2014) att elitfotbollsspelare upplever ett tydligt 
känslomässigt tabu inom klubben och att det sällan förekommer diskussioner om stress och 
rädsla under rehabiliteringen. Istället ligger fokusen generellt mer på fysiologi och 
biomedicinska aspekter. Detta skiljer sig från fysioterapeuternas upplevelser om att en 
spelares tankar och känslor var viktigt att ta hänsyn till i rehabilitering av hamstringsskador. 
Fysioterapeuterna i denna studie upplevde sig vara duktiga på att identifiera detta, och kunde 
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tydligt se hur rädsla hänger ihop med långsammare rehabilitering, vilket stämmer överens 
med resultatet i en studie gjord av Zambaldi et al (2017) som menar att avsaknad av 
självförtroende eller närvaro av rädsla och oro hos en spelare ger ökad risk för återfallsskada. 
Det framgick att fysioterapeuterna hanterade rädsla genom att minska kraven i 
rehabiliteringen och tydligt påvisa de framsteg spelaren gör. Detta kan kopplas till begreppet 
mastery experience, som innebär att self-efficacy ökar om man får prova på och lyckas 
(Bandura, 1997). Att fysioterapeuten påvisar de framsteg som görs, kan bidra till större 
benägenhet att utföra rehabiliteringen trots rädsla och därmed kan spelaren öka sin self-
efficacy. I likhet med resultatet från Arvinen-Barrow et al (2014) delade dock 
fysioterapeuterna upplevelsen om ett känslomässigt tabu inom elitfotboll. Det framkom 
bland annat att en spelare förväntas bita ihop under rehabiliteringen. Fysioterapeuterna 
upplevde att denna känslomässiga tabu kunde leda till att spelare döljer saker, vilket 
försvårar för fysioterapeuten att anpassa sin rehabilitering efter spelarens tankar och känslor.  

Resultatet av studien Ekstrand et al (2017) visar att det finns ett samband mellan en tränares 
ledarstil och antalet skador i ett fotbollslag. Det prestationsbaserade klimatet kan göra att 
tränaren ställer orimligt höga krav på spelarna. Tränare som å andra sidan stöttar och 
samarbetar med lagets personal kan ha en positiv inverkan på laget och spelarna. 
Fysioterapeuterna upplevde i likhet med denna studie att tränarens insikt och förståelse var 
en stor faktor i rehabiliteringen och vid återgång till spel. Upplevelserna skiljde sig dock åt 
beroende på vilken typ av tränare fysioterapeuterna hade. Det framkom till exempel att det 
finns tränare som trotsar fysioterapeutens råd vid återgång. Förklaringen kan enligt Waldén 
et al (2005) vara att tränaren har andra visioner än fysioterapeuten, exempelvis att det kan 
vara värt att ta in en hamstringsskadad spelare i ett lag om det gynnar lagets prestation. 
Tvärtom upplevde en del fysioterapeuter att de hade tränare som var väldigt förstående och 
hade stor insikt i hur rehabiliteringen bör gå till. Vilken typ av tränare som finns i den 
enskilda elitfotbollsklubben utgör en omgivningsfaktor för fysioterapeuten som inte är lätt att 
påverka. Klart är dock att ledarstilen är en avgörande faktor för den mängd inflytande 
fysioterapeuten har i samband med återgång. Fysioterapeuterna upplevde att tränare som 
har förståelse och respekt för den fysioterapeutiska kompetensen kan stärka fysioterapeutens 
yrkesroll i elitfotboll, vilket kan leda till ökat ansvar för fysioterapeuten i rehabiliteringen och 
beslut om återgång till spel. En trotsande tränare kan dock innebära att fysioterapeutens 
kunskap ifrågasätts och inte tas på allvar, vilket kan leda till minskat engagemang hos 
fysioterapeuten. Engagemang korrelerar enligt Bandura (1986) med tilltron till sin förmåga, 
och således kan även en tränares ledarstil tänkas påverka fysioterapeutens self-efficacy till att 
utöva sin kunskap i rehabiliteringen. 

Mueller-Wohlfahrt et al (2013) beskriver att det inom elitverksamhet finns ett stort värde i 
att ha lagets spelare tillgängliga för spel, både utifrån ekonomiska- och strategiska aspekter. 
När en spelare blir skadad finns det ett stort intresse för klubben att spelaren ska tillbaka till 
spel snabbt. Fysioterapeuterna upplevde i enlighet med denna studie att kraven utifrån är 
stora när en spelare drabbats av hamstringsskada. Kraven utifrån upplevdes öka om spelaren 
var viktig för lagets prestation, vilket kunde leda till att man under rehabiliteringen 
prioriterar de spelare som är mest betydelsefulla för laget, framför exempelvis bänkspelare. 
Samtliga fysioterapeuter ansåg att likabehandling är viktigt. Vissa upplevde dock att detta är 
svårt att tillämpa i praktiken, då det prestationsbaserade klimatet skapar svårigheter att 
rehabilitera alla spelare på lika villkor. Det framgår dubbla budskap från fysioterapeuterna, 
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vilket kan skildra ett dilemma som existerar i elitverksamhet. Fysioterapeuterna upplever 
nämligen ett det finns ett optimalt sätt att genomföra rehabiliteringen på, men att yttre 
omständigheter inte möjliggör för detta beteende. Det framkom att dessa yttre 
omständigheter kunde vara tränarens vision, spelarnas ekonomi och karriär och matchens 
dignitet, vilket även Mueller-Wohlfahrt et al (2013) beskriver. Detta är ett konkret exempel 
på det reciproka samspelet som SCT beskriver sker mellan individ, omgivning och beteende 
(Bandura, 1986). Att fysioterapeuterna upplever sig behöva anpassa sitt beteende efter 
omgivningens rådande omständigheter är något som påverkar rehabiliteringen av 
hamstringsskador.  

Hägglund et al (2016) menar att spelartruppens storlek påverkar rehabiliteringen och 
mängden av återfallsskador. Ett större antal spelare i laget som är tillräckligt duktiga att 
kunna få speltid, innebär mer tid för skadade spelare att rehabilitera. Mer tid möjliggör för en 
högre kvalité i rehabiliteringen och minskad risk för återfallsskador. Detta stämmer överens 
med fysioterapeuternas upplevelser i denna studie. Många av fysioterapeuterna ansåg att 
spelartruppens storlek var avgörande för om fysioterapeuten och spelaren får adekvat tid att 
fullfölja rehabiliteringen. Detta skulle kunna kopplas till begreppet utfallsförväntningar, som 
enligt Bandura (1986) beskrivs som förväntningar om konsekvensen för ett beteende. Om 
spelartruppen är stor, möjliggör det för mer tid för fysioterapeuten att rehabilitera en spelare, 
vilket således kan bidra till positiva förväntningar om rehabiliteringsprocessen. 
Spelartruppens bredd skulle alltså kunna utgöra en omgivningsfaktor som påverkar 
fysioterapeutens utfallsförväntningar. Det kan antas att de svenska elitfotbollsklubbarna 
strävar mot att ha breda spelartrupper, men att ekonomiska resurser utgör en begränsning i 
detta. Konsekvensen med en tunn spelartrupp kan dessvärre bli att rehabiliteringen 
försämras i kvalité och att fysioterapeuten inte kan utföra sitt jobb optimalt. 

Matchens betydelse upplevdes av fysioterapeuterna som en enskild faktor som påverkar 
rehabiliteringsprocessen. En viktig match kan innebära att en spelare återgår till spel tidigare 
än planerat, då spelare och tränare är benägna till ökat risktagande. Denna företeelse 
stämmer överens med Waldén et al (2005) som beskriver att matchens betydelse för spelaren 
och laget är en bidragande faktor till om återgången sker tidigare än vad den medicinska 
personalen anser vara optimalt för skadan.  

Van der Horst et al (2017) betonar vikten av att ha flera intressenter med olika perspektiv 
involverade i beslutsfattandet. Fysioterapeuterna delgav olika upplevelser om vem som är 
beslutsfattare vid återgång till spel efter hamstringsskada. Vissa upplevde att beslutet sker i 
samråd och tas som ett gemensamt beslut av fysioterapeut, tränare och spelare. Att 
fysioterapeuten tar det slutgiltiga beslutet vid återgång var också en uppfattning som 
uttrycktes. Fysioterapeuternas skilda upplevelser kring vilka som är involverade i 
beslutsfattandet och graden av fysioterapeuters inflytande i processen, kan tyda på att det 
inte finns tydliga riktlinjer kring ansvarsfördelning i beslutsfattandet. De varierande 
omständigheterna, vare sig det beror på spelarens status eller matchens betydelse, påverkar 
ansvarsfördelning i beslutandeprocessen. 

De flesta fysioterapeuter upplevde att det var viktigt att spelaren själv tog sitt ansvar under 
rehabiliteringen för att nå bästa resultat. Detta kan kopplas till begreppet självreglering som 
Bandura (1986) förklarar som förmågan att kunna styra och ansvara för de beteende som 
anses betydelsefulla för att vidmakthålla eller förbättra sin hälsa. Det framgick av 
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fysioterapeuternas upplevelser att de flesta elitfotbollsspelare är väldigt träningsvilliga och 
inte alltid är medvetna om vilken dosering som är gynnsam för hälsan i allmänhet och 
hamstringsskadan i synnerhet. Det rådde en oenighet i upplevelser om hur spelarens 
oförmåga till självreglering bäst ska hanteras av fysioterapeuten. Enligt Arvinen-Barrow et al 
(2014) är det viktigt att fysioterapeuten arbetar med ett helhetsperspektiv av spelarens 
fysiska och psykologiska förutsättningar i rehabiliteringen. Det som kan diskuteras är hur 
mycket ansvar fysioterapeuten bör ta för att en spelare ska sköta sin rehabilitering. 
Professionella fotbollsspelare har kroppen som sitt verktyg, således följer eget ansvar att ta 
hand om detta arbetsredskap. Enligt Christakou och Lavallee (2009) är utbildning en central 
del i rehabiliteringen och att utbilda spelare om hamstringsskador kan möjliggöra för ett ökat 
spelaransvar i rehabiliteringen.  

Enligt SCT sker ett reciprokt samspel mellan individ, omgivning och beteende i en 
beteendeförändringsprocess. En beteendeförändring ses inte som en enskild process utan 
påverkas av många faktorer (Bandura, 1986). Fysioterapeuterna upplevde att det fanns 
många omgivningsfaktorer som påverkar rehabiliteringen av hamstringsskador, likt 
spelarens förutsättningar och tränarens kunskap. Dessa faktorer kan påverka 
fysioterapeutens self-efficacy till att kunna utföra rehabiliteringen efter de krav som ställs, 
vilket i sin tur kan påverka fysioterapeutens beteende i bemötandet och vägledningen av en 
hamstringsskadad spelare.  

5.3 Metoddiskussion 

Författarna valde i denna studie att tillämpa den kvalitativa metoden. Eftersom denna studie 
syftar till att beskriva informanternas upplevelser av faktorer som påverkar rehabilitering av 
hamstringsskador, var det lämpligt att välja kvalitativ metod framför kvantitativ metod. En 
kvalitativ metod kallas för en ”öppen metod” och handlar om att samla in data i form av ord, 
upplevelser och uttryck. Vid en öppen metod skapas en relation till informanterna och det ger 
djupare reflektioner från informanterna som svarar bättre på syftet i denna studie (Jacobsen, 
2012).  

Författarna gjorde ett ändamålsenligt urval och det innebar att de informanter som valdes ut 
ansågs ge bästa möjliga information, grundat på kunskap eller erfarenhet (Jacobsen, 2012). 
Att fysioterapeuterna var nuvarande anställda i Allsvenskan ses som en fördel då de besitter 
den aktuella upplevelsen av att arbeta i svensk elitfotboll. Det ökar enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) studiens giltighet. Den demografiska spridningen av 
informanterna var dock begränsad. Informanterna som deltog var av samma kön. Det kan 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012)  ses som fördelaktigt för studiens giltighet 
om båda könen finns representerade hos informanterna. Detta för att innehållet ska speglas 
utifrån flera infallsvinklar och erfarenheter. Författarna var medvetna om detta vid valet av 
informanter, dock gjorde det snäva urvalet att författarna inte hade några andra alternativ. 
Försök gjordes att rekrytera deltagare av flera kön, men intresse för deltagande fanns ej.  

Det snäva urvalet gjorde att författarna fick vara flexibla och anpassningsbara för 
informanternas önskemål om plats för intervju. Platserna bestämdes i samråd och skedde i 
en behaglig miljö för informanterna, exempelvis på fotbollsklubbens träningsanläggning i ett 
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avskilt rum. Detta ses som en styrka i arbetet, då det enligt Trost (2010) är viktigt med ett 
avskilt rum för att omgivningen inte ska störa under pågående intervju. Att intervjuerna 
skedde i en behaglig miljö var av stor vikt för att informanterna skulle känna sig trygga 
(Trost, 2010).  

Ett alternativ till att utföra intervjuer på plats hade varit att genomföra intervjuer via telefon. 
Det hade varit en tidssparande form av datainsamling, men möjliggör inte för författarna att 
observera icke-verbala beteenden hos informanterna (Carter et al., 2011). Därav var det en 
styrka i denna studie att författarna intervjuade samtliga informanter öga mot öga. Ett annat 
alternativ skulle varit att informanterna fått delge sina upplevelser genom en standardiserad 
enkät. Troligtvis hade fler deltagare kunnat rekryteras då enkäten kunnat besvaras via mail. 
Dock hade vi som författare endast fått svar på de frågor som ingått i enkäten och det finns 
ingen garanti för att alla uppfattar frågorna likadant, vilket inneburit att resultatets interna 
validitet hade försämrats (Jacobsen, 2012). 

Författarna hade i enlighet med induktiv ansats ingen hypotes som utgångspunkt, utan 
gjorde analysen efter intervjuerna och satte det insamlade materialet i sitt sammanhang 
(Alvehus, 2013). Intervjuerna som har genomförts i studien var semistrukturerade. Enligt 
Carter, Lubinsky och Domholdt (2011) grundar sig semistrukturerade intervjuer på frågor 
som bestämts på förhand. Författarna kunde även förtydliga frågor för att underlätta för 
informanterna att förstå och ge information som svarar på studiens syfte. Med en 
strukturerad intervju hade författarna endast kunnat ställa identiska frågor med exakt 
samma formulering. Det hade troligtvis inte resulterat i lika djupa reflektioner i 
informanternas upplevelser. Ett alternativt sätt hade varit att genomföra ostrukturerade 
intervjuer för att få ytterligare ett ännu djupare perspektiv av informanternas upplevelser. 
Dock finns det enligt Carter et al (2011) risk att intervjuer förändras och får olika fokus efter 
varje genomförd intervju, då författarna får en ökad förståelse för det som studien behandlar.  

Huvudansvaret som samtalsledare varierade mellan författarna från intervju till intervju. 
Syftet med att båda författarna deltog aktivt och turades om i ansvaret att vara intervjuledare 
och bisittare, grundade sig i att det skulle vara utvecklande i lärosyfte. En potentiell nackdel 
skulle kunna vara att de ställda frågorna och dess eventuella följdfrågor ökade i variation 
beroende på vem som ansvarade för respektive intervju. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) kan följdfrågorna variera i omfattning om uppgiften som samtalsledare 
och bisittare är olika från intervju till intervju. Författarna ansåg dock att värdet i att båda 
författarna fick möjlighet att utveckla sin förmåga att leda intervjuer medgav fler fördelar än 
nackdelar. Provintervjuernas funktion var att undersöka om intervjuguiden (bilaga A) 
lämpade sig för studiens syfte, men även för författarna att öva på agerandet som 
samtalsledare.  

Det kan möjligen ses som en nackdel att endast fem informanter medverkade i studien, 
eftersom få antal informanter innebär att det resultat som erhölls inte går att generalisera till 
en större grupp och överförbarheten minskade (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Trost (2010) tydliggör att i kvalitativa studier så är ett få antal intervjuer som är välgjorda att 
föredra, framför fler intervjuer som är av sämre kvalité. Med fler intervjuer skulle det kunna 
försvårat analysen för författarna att skapa sig en bra översikt över det transkriberade 
materialet och svårare att se kopplingar mellan textmaterialet. Dock skulle fler gjorda 
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intervjuer kunnat ge fler olika perspektiv och infallsvinklar som svarar på studiens syfte 
(Trost, 2010).  

Denna studies författare har en viss förförståelse kring rehabilitering av idrottsskador. Båda 
författarna har varit aktiva som fotbollsspelare på amatörnivå och det föreligger egen 
erfarenhet och kunskap om fotbollsrelaterade skador och rehabilitering hos fysioterapeut. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan förförståelse med exempelvis tidigare 
erfarenhet eller teoretisk kunskap, leda till viss svårighet för författarna att vara helt 
förutsättningslösa i datainsamlingen och analysen. Författarna behöver också ta hänsyn till 
att förförståelsen omedvetet kan ha ökat efter varje genomförd intervju under 
datainsamlingen. Analysen i detta arbete har dock skett med induktiv ansats och författarna 
har strävat efter att vara öppna för olika upplevelser som informanterna delgav och försökt 
att bortse från egna föreställningar och förväntningar. Förförståelse kan även vara av nytta, 
då det kan leda till en djupare reflektion och analys av vad informanterna förmedlade i 
intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarnas fysioterapeutiska 
utbildning har en beteendemedicinsk profil, vilket kunnat leda till att frågorna i 
intervjuguiden och de följdfrågor som ställts under intervjuerna präglats av förförståelsen för 
beteendemedicin. Dock har författarna strävat mot att följa intervjuguidens utformning, som 
gjordes utan beteendemedicinsk koppling.  

Inför dataanalysen beslutade författarna att göra små korrigeringar av studiens syfte. 
Studiens tidigare syfte innehöll även återgång till spel och formades utifrån SCT. Författarna 
insåg att syftet behövde omformuleras för att analysen inte skulle bli för stor och för att ett 
induktivt förhållningssätt skulle vara möjligt. Det kan möjligtvis gjort att författarna 
omedvetet förväntat sig en viss typ av svar under intervjuerna i enlighet med studiens 
tidigare syfte, vilket kan ses som en svaghet.  

Författarna har i sin analys strävat efter att återge informanternas utsagor så textnära som 
möjligt och därav tolkat textens manifesta innehåll. Författarna har även till viss grad gjort 
en omedveten tolkning av det latenta innehållet i texten. Det innebär att författarna gör en 
tolkning av en texts underliggande budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 
omedveten tolkning kan ske vid exempelvis skapandet av koder och kategorier som ska passa 
ihop. Författarna hade det i beaktning under analysprocessen, då det kan ha skett en 
omedveten tolkning av underliggande budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Författarna påminde varandra regelbundet under analysprocessen att analysen ska vara 
manifest och att det därför är viktigt att sträva mot att beskriva materialet textnära.  

Författarna anser det som en styrka i studien att analysprocessen har genomförts 
tillsammans då det ökar studiens tillförlitlighet. Detta förstärks av Carter et al (2011) som 
menar att tillförlitligheten ökar om analysen sker på samma sätt av båda författarna. 
Informanterna blev erbjudna att få en kopia av det transkriberade materialet för att kunna 
instämma att deras upplevelse framställts på ett korrekt sätt. Några av informanterna tog del 
av det transkriberade materialet och hade inga invändningar om innehållet, vilket ökar 
studiens tillförlitlighet.  

Författarna i denna studie har tämligen lite erfarenhet att genomföra kvalitativa studier i 
denna omfattning. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att det ska tas i 
beaktning att författarnas erfarenhet och tillgången till ett rikt datamaterial, tillsammans ger 
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ett komplett och fulländat resultat i studien. Författarna är medvetna om bristen på 
erfarenhet och att det kan ses som en svaghet i studien. Dock har författarna genom 
fördjupning i kurslitteratur försökt väga upp detta.  

5.4 Etikdiskussion 
Under arbetsprocessen med denna studie har författarna noggrant följt och ständigt 
reflekterat kring de forskningsetiska regler och principer som finns att tillgå 
(Vetenskapsrådet, 2002). Exempelvis har författarna informerat informanterna om studiens 
syfte, fått skriftligt samtycke från respektive klubbs verksamhetschef och fysioterapeut, samt 
förvarat de inspelade intervjuerna på en extern hårddisk i tryggt förvar utom räckhåll för 
utomstående. Det har inte förekommit någon konflikt under arbetets gång att tillämpa kravet 
att bedriva god forskningsetik, och samtliga informanter har haft möjlighet att avbryta sitt 
deltagande utan några påföljder.  

En risk som möjligen skulle kunna ha utsatt konfidentialitetskravet för fara, är det snäva 
urval av fysioterapeuter som är involverade i den högsta nivån inom svensk elitfotboll. 
Författarna har varit medvetna om detta faktum och har därav strikt avidentifierat alla 
faktorer i de transkriberade texterna och studiens resultat som skulle kunna härledas till 
respektive fotbollsklubb och fysioterapeut. Exempel på detta är att författarna inte angett 
vilket kön respektive fysioterapeut tillhörde, inte angett deras ålder, och inte heller angett 
vilken geografisk region klubbarna härstammar från. Informationen som informanterna har 
förmedlat av sina upplevelser uppfattar författarna inte heller beröra specifikt känslig 
information. Dock tycker författarna att informanterna upplevts vara något restriktiva i att 
delge information och åsikter om verksamheten, i syfte att skydda den klubb de 
representerar. Detta har författarna hanterat genom att i samband med intervjuerna 
tydliggöra informanternas- och klubbens konfidentialitet.  

6 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar att fysioterapeuter inom elitfotboll upplever många faktorer som 
påverkar rehabiliteringen av spelare med hamstringsskador. Framför allt framkom 
omgivningsfaktorer likt spelares tankar och känslor, tränarens kunskap och förståelse och 
det prestationsbaserade klimatet inom elitfotboll som påverkande faktorer i rehabiliteringen 
av hamstringsskador. Även fysioterapeutens kunskap och erfarenhet lyftes fram som 
avgörande faktorer, då det upplevdes påverka fysioterapeutens inflytande i rehabiliteringen 
och delaktighet i beslut om återgång till spel. Fysioterapeuterna upplever att kvalitén i 
rehabiliteringen ökar ju fler fysioterapeuter som finns på plats. Tidigare forskning har visat 
på att elitfotbollsspelare upplever ett känslomässigt tabu inom fotbollsklubbarna. Detta 
belyses även i denna studie, att fysioterapeuterna delar spelarnas åsikt. Fysioterapeuterna 
upplevde att den känslomässiga tabu påverkar rehabiliteringen negativt, eftersom spelare 
kan dölja sina tankar och känslor. Fysioterapeuternas upplevelser visar att samspelet mellan 
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individ, omgivning och beteende är reciprokt. Fysioterapeuten som är individen i fokus, 
upplever sig behöva anpassa sitt beteende efter omgivningen. Likaså upplever fysioterapeuter 
att omgivningen kan påverkas av fysioterapeutens kunskap, erfarenhet och beteende i 
rehabiliteringen av hamstringsskador. Studiens resultat är svårt att generalisera till en större 
grupp fysioterapeuter inom elitfotboll, då antalet deltagare är få och överförbarheten är 
således låg.     

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Att öka kunskapen om vilka faktorer som fysioterapeuter upplever påverkar rehabiliteringen 
av elitfotbollsspelare med hamstringsskador kan vara värdefullt för andra fysioterapeuter och 
yrkesutövare inom elitfotbollen. Detta kan potentiellt sett vara intressant för att skapa ett 
framtida diskussionsunderlag angående vad som föranleder den höga återfallsrisken och 
försöka vända den negativa trenden. Kunskapen kan också bidra till att elitfotbollsklubbar 
kan få en djupare förståelse för hur antalet anställda fysioterapeuter och deras kompetens 
kan ha en inverkan på rehabiliteringen. Behov av vidare forskning finns i att undersöka hur 
ett beteendemedicinskt arbete kan tillämpas av fysioterapeuter inom elitfotboll för att 
identifiera en spelares psykologiska förutsättningar, för att åtstadkomma en bättre 
rehabilitering. Författarna ser även ett behov i att forska om hur elitfotbollsklubbarnas 
beslutandeprocess vid återgång till spel efter hamstringsskada går till, och hur det påverkar 
antal återfallsskador. Det skulle vara intressant att genomföra liknande studie utifrån en 
tränares perspektiv för att undersöka deras upplevelser av faktorer som påverkar 
rehabiliteringen av hamstringsskador.  
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BILAGA A  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du varit verksam som fysioterapeut inom elitfotboll? 

• Vad har du för utbildning? (även mindre utbildningar/kurser) 

• Varför tackade du ja till att delta i denna studie? 

 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta vad du anser är viktigt att ta hänsyn till vid rehabilitering av en 
fotbollsspelare? 

• Hur är ansvarsfördelningen i beslutandeprocessen om en spelares återgång till spel 
efter hamstringsskada? (Hur går det till rent praktiskt? Tränare, spelare, 
fysioterapeut, andra involverade) 

• Hur upplever du att förväntningar från andra inblandade (spelare och tränare) i 
klubben påverkar din roll och ditt yrkesutövande i samband med rehabilitering? 

• På vilket sätt sker upplägget av rehabiliteringen utifrån vilken spelare som skadats, 
exempelvis bänkspelare kontra startspelare? (Förklaring: samma typ av skada) 

• Hur upplever du att rehabiliteringen påverkas av en spelares tankar och känslor kring 
återgång till spel? 

• Tänk dig följande scenario: Laget har en viktig match i toppstriden inom en snar 
framtid och lagets mest tongivande spelare ådrar sig en hamstringsskada. Hur ser du 
på din förmåga att få tillbaka spelaren i spel på kortast möjliga tid? 

 

Tänkbara följdfrågor som kan komma till användning vid intervjun: 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla? 

• Hur tänker du? 
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BILAGA B 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vid fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola i 
Västerås. Vi ska nu skriva ett examensarbete som kommer att handla om rehabilitering av 
hamstringsskador hos herrfotbollsspelare på elitnivå. Vi vill undersöka fysioterapeuters 
upplevelser av rehabiliteringen för att öka vår kunskap om hur personfaktorer, 
omgivningsfaktorer och beteende samspelar i rehabiliteringsförloppet och hur dessa kan 
påverka spelarens återgång till spel. 

Vi skulle vilja träffa dig för en intervju på överenskommen plats och tidpunkt. Intervjun 
kommer att vara i ca 45-60 minuter, där du kommer att få berätta om dina upplevelser som 
fysioterapeut gällande rehabilitering av hamstringsskador i elitverksamhet.  

Alla deltagare kommer att vara avidentifierade i studien, vilket innebär att namn och platser 
inte delges. Det kommer därför inte vara möjligt att härleda informanterna till sin respektive 
fotbollsklubb. Att delta i studien är frivilligt och skulle man vilja avbryta sitt deltagande kan 
det ske när som helst utan någon motivering eller konsekvens.  

Hör av dig till Anton eller Emil om du är intresserad av att vara med i studien. Om vi inte 
hört något från dig inom en vecka, kontaktar vi dig via telefon eller mail för att höra om du är 
intresserad av att delta.  

 

Ansvariga 

Studenter:     Handledare: 

Anton Jönsson    Maria Elvén 
076-2528927     Leg. Sjukgymnast och adjunkt vid fysioterapi-  
ajn15014@student.mdh.se   programmet, Mälardalens Högskola 
                                                                 Tel 021-103109 
Emil Doverlind    maria.elven@mdh.se                                              
076-8532481    
edd15001@student.mdh.se
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