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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Skador inom elitidrott är ett vanligt förekommande problem. Fysioterapi är en 

av de professioner som har kontakt med elitidrottare när en skada inträffat. Det övergripande 

målet i arbetet med elitidrottare är oftast återgång till idrott. Fysioterapeuter, bland flera 

professioner, utformar målsättningen för rehabilitering och rehabiliteringsperioden i samråd 

med elitidrottaren. 

  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva vad fysioterapeuter upplever att de tar hänsyn till i 

målsättningsprocessen vid rehabilitering av elitidrottsskador. 

  

Metod: Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades fem fysioterapeuter som arbetar med 

elitidrottare på högsta och näst högsta tävlingsnivå i Sverige. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

  

Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier med 24 underkategorier. Fysioterapeuterna 

upplevde att de tar hänsyn till delmål, krav för återgång, den fysioterapeutiska kompetensen, 

idrottarens psykiska- och fysiska förutsättningar, den sociala omgivningen och 

patientrelationen i målsättningsprocessen. 

  

Slutsats: De deltagande fysioterapeuterna upplever sig ta hänsyn till ett flertal faktorer i 

målsättningsprocessen som kan kopplas till ett biopsykosocialt synsätt. Enligt de deltagande 

fysioterapeuterna underlättas målsättningsprocessen av ett brett hänsynstagande till 

omgivningsfaktorer, individfaktorer och ett specifikt beteende.  

 

Nyckelord: Mål, Målsättningsprocess, Elitidrottare, Fysioterapi, Beteendemedicin 

  



ABSTRACT 

Background: Injuries in elite sports is a common problem. Physiotherapy is one of the 

professions that come in contact with elite sports athletes when an injury has occurred. The 

main goal in the work with elite athletes is usually the return to sports. The physiotherapist, 

among other professionals, design rehabilitation goals and the rehabilitation period in 

consultation with the elite sports athlete. 

  

Aim: The aim of the study was to describe what physiotherapists experience they take in 

consideration in a goal setting process during a rehabilitation of injuries in elite sports. 

  

Method: Through a convenience sampling five physiotherapists working with elite athletes 

on the highest and second highest level of competition in Sweden were recruited. Semi-

structural interviews were conducted and the material was analyzed with a qualitative 

content analysis. 

  

Result: The analysis resulted in seven categories and 24 subcategories. The physiotherapists 

experienced that they considered sub goals, demands for return, the competence of the 

physiotherapist, the psychological- and physical conditions of the athlete, the social 

environment and the relationship with the patient. 

  

Conclusion: The participating physiotherapists experienced that they consider several 

factors in the goal setting process that can be connected to the biopsychosocial approach. 

According to the participating physiotherapists a goal setting process is facilitated by broad 

considerations of surrounding factors, individual factors and a specific behavior.  

 

Keywords: Goal, goal-setting process, elite athletes, physiotherapy, behavioral medicine 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysioterapi som profession  

Fysioterapi som profession möjliggör att individer kan bibehålla, utveckla och återfå 

funktioner. Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska ohälsa och lidande 

(Fysioterapeuterna, 2016). Som legitimerad fysioterapeut finns möjligheten att specialisera 

sig inom Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin som innefattar rehabilitering och förebyggande 

av idrottsskador (Fysioterapeuterna, 2017). 

1.2 Idrottsmedicin och elitidrott 

Idrottsmedicin som term innefattar förebyggande och behandling av idrottsrelaterade 

sjukdomar och skador som kan uppstå hos både motionärer och elitidrottare (Eriksson, 

2011). Nationalencyklopedin benämner idrott som ¨fysisk aktivitet som människor utför för 

att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat¨ (https://www.ne.se). 

Riksidrottsförbundet benämner dock idrott som ¨Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna ha roligt, må bra och prestera mera¨ (Riksidrottsförbundet, 2009). Begreppet 

elitidrott saknar ännu en gemensam definition och beskrivs ofta olika. En beskrivning av 

elitidrott är ”en individuell idrottare som tävlar på nationell högsta nivå” (Umeå Universitet, 

2015). I det här arbetet definieras elitidrottare, som en individ som är aktiv på högsta eller 

näst högsta division eller tävlingsnivå i Sverige. 

  

Elitidrottare är särskilt utsatta för hög skaderisk då de har en tendens till att ständigt 

prestera nära eller över deras maximala fysiska nivå. Den höga prestationsnivån bidrar till att 

det nästintill är oundvikligt att inte drabbas av en skada någon gång under karriären (Bahr, 

2015). Idrottsskador drabbar både barn och vuxna och antalet skador är så pass högt att 

idrottsskador kan klassas som ett samhällsproblem i USA (Conn, Annest & Gilchrist, 1997-

99). År 2010 var 10-15 % av de som söker akutsjukvård idrottare (Socialstyrelsens Injury 

Database, 2010). En idrottsskada kategoriseras ofta utifrån flera olika biologiska 

infallsvinklar, däribland skadegraden, skadetypen, skademekanismen samt skadestället 

(Prentice, 2011). De vanligaste motions- och idrottsskador är ledskador, såsom vrickningar, 

stukningar och urledsvridningar men även muskelbristningar, frakturer samt skallskador i 

form av hjärnskakningar är vanligt förekommande (Conn et al., 1997-99; 

https://www.medibas.se). 

  

En skada som drabbar en elitidrottare är ofta komplex och därmed svår att rehabilitera då 

individen ställer höga fysiska och psykiska krav på sin prestationsförmåga. En elitidrottare 

behöver exempelvis bli helt återställd och kräver en snabb återgång till önskad tränings- och 

tävlingsnivå (Eriksson, 2011). Elitidrottare behöver även komma tillbaka till den miljön där 

skadan uppstod (Nixon, 1994a). Det innebär att det krävs en hög kompetens bland de 

professioner som kommer i kontakt med idrottare (Bahr, 2015). Kompetensen krävs för att 
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hantera skador, arbeta förebyggande samt att genomföra en rehabilitering så effektivt som 

möjligt (Bahr, 2015). Det krävs samtidigt en stor förståelse från teamet runt elitidrottaren att 

förstå innebörden av idrottarens krav och vad skadan innebär för en elitidrottare (Eriksson, 

2011).   

1.2.1 Rehabilitering 

Under en rehabilitering av en skada är det viktigt att idrottaren själv förstår att den har det 

största ansvaret och vet vad som krävs för att nå huvudmålet. Ett förslag är att i samband 

med formuleringen av huvudmålet fråga idrottaren vad den tror krävs för att nå målet. 

Dessutom är det viktigt att idrottaren blir informerad om varför de följer ett visst 

rehabiliteringsprogram samt vilken effekt träningen har för skadan. Detta för att öka 

förståelsen för skadan, uppmuntra till en positiv förväntan på rehabilitering och minska 

riskerna för att skada sig igen (Christakou & Lavallee, 2009). 

  

För att säkerställa en full återhämtning och förhindra återfall av skadan krävs mycket arbete. 

Förutom idrottarens eget ansvar är det viktigt att det finns ett gott samarbete mellan 

idrottaren och teamet runt idrottaren samt att rehabiliteringsupplägget sker i samråd med en 

fysioterapeut (Dhillon, Dhillon & Dhillon, 2017; Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Teamet 

råder idrottaren men det krävs även en tillit att idrottaren fattar goda beslut, vilket är ytterst 

relevant under en rehabiliteringsperiod. Idrottaren har själv ett ansvar att välja att avstå från 

träning, kommunicera med teamet om skadan samt att välja att genomföra 

rehabiliteringsprogrammet enligt plan. Idrottaren gör dessutom en egen bedömning på hur 

viktigt det är att komma tillbaka till idrotten samt om utförandet av rehabiliteringsplanen 

kommer hjälpa de tillbaka (Brewer & Redmond, 2017). 

                    

Thomeé et al. (2011) delar in rehabiliteringsperioden för en idrottsskada i fyra delar (tabell 1). 

Hur länge en patient kommer befinna sig i de olika faserna är individuellt, dock ger tabellen 

en övergripande bild för rehabiliteringsperioden. Alla faser bör involveras i en rehabilitering 

innan återgång till idrott för att den skadade vävnaden ska återfå full funktion. Thomée et al. 

(2011) menar på att en gemensam övergripande målsättning i rehabiliteringen är att lägga 

träningen på en belastning som vävnaden tål. För belastande övningar kan bidra till att 

idrottaren får mer ont och tar på så sätt ett steg tillbaka i rehabiliteringen. Fysioterapeuten 

hjälper till att hitta rätt belastning, stötta och guida idrottaren under rehabiliteringen men 

ansvaret för att genomföra rehabiliteringen ligger däremot på idrottaren. Ett av de största 

problemen inom idrott är att ett flertal elitidrottare återgår och utövar sin idrott för tidigt. 

Det ökar därmed risken för återfall på grund av brister i rehabiliteringsplanen. Detta kan 

exempelvis innefatta felaktig stegring i belastning, då delmål gällande den fysiska förmågan 

ej blivit uppfyllda innan belastningen i träningen ökas (Thomeé et al., 2011). 
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Tabell 1. En modifierad version av Modell för rehabilitering av motions- och idrottsskador.  

Fysiologisk läkning Patient Rehabilitering 

Inflammationsprocess Förståelse hos patienten En inledande fas 

 

Reparation av vävnad 

 

Övertygelse 

 

Tålighetsträning 

 

Remodellering av vävnad 

 

Kämpande 

 

Specifik hårdträning 

 

Full funktion 

 

Hög self-efficacy 

 

Återgång till idrott 

 

1.3 Biopsykosocialt synsätt 

Ett biopsykosocialt synsätt används inom vården, det visar på hur biologiska, psykiska och 

sociala faktorer samverkar och hur var och en påverkar hälsan. Den biopsykosociala 

modellen har ett brett synsätt och uppmuntras att användas som en hjälp för att guida 

vårdpersonal i att se människan som en helhet (Engel, 1977). Idrottsskador kan ses genom ett 

biopsykosocialt perspektiv och delas in i hur de biologiska-, psykologiska- och sociala 

faktorerna påverkar uppkomst och rehabilitering. Inom den biologiska aspekten ses den 

primära fysiska skadan, exempelvis en muskelbristning och idrottarens fysiska kapacitet. Till 

de psykologiska faktorerna inkluderas idrottarens upplevelser. Verbet att uppleva definieras 

som tankar, känslomässiga värderingar och tolkningar (Svenska akademiens ordbok [saob], 

2011) av den biologiska skadan eller nedsatt uppmärksamhet vid skadetillfället. Dessa faktorer 

anses viktiga att ta hänsyn till för att skapa en helhetsbild av idrottarens skada. Vem eller vilka 

som befinner sig i idrottarens omgivning vid skadetillfället kan ses som en bidragande orsak 

till skadeuppkomsten. Upplevs personerna i den sociala omgivningen som viktiga för 

idrottaren kan de skapa en stressande miljö för idrottaren och konsekvensen blir att 

idrottaren pressat sig för hårt fysiskt och resulterar i en fysisk skada (Brewer & Redmond, 

2017). 

1.3.1 Beteendemedicin 

Inom beteendemedicin integreras kunskaper om psykosociala- och biologiska faktorer och 

beteenden för att skapa förståelse hur hälsa och sjukdom kan förebyggas, diagnosticeras och 

rehabiliteras (Society of Behavioral Medicine, 2018). Patientens fysiska skada, tankar, 

beteenden och omgivning ses som betydelsefulla faktorer för en effektiv rehabilitering. 

Genom att inkludera strategier som påverkar beteenden och kombinera dem med fysisk 

träning i behandlingen stärks individens tilltro till sin egen förmåga (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Individuella faktorer som har betydelse för utfallet av 

en rehabiliteringsperiod för en elitidrottare vara den fysiska skadan, idrottarens motivation 

och beslutsamhet om att återgå till idrotten samt idrottarens uppfattningsförmåga att kunna 

skilja på skada, trötthet och träningsvärk. Idrottarens tankar kring skadan är också en viktig 
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aspekt, positiva tankar höjer idrottarens sinnestillstånd och styr på så sätt idrottarens 

beteende under rehabiliteringsperioden (Christakou & Lavelle, 2009).  

 

Elitidrottares träningsbeteende är oftast målinriktat och utförs för att uppnå både kortsiktiga 

och långsiktiga mål som i vissa fall kan stå i konflikt med varandra (Kanfer, 1971, refererad i 

Kirschenbaum, 1987). Ett beteende kan delas in som medvetet eller omedvetet, det medvetna 

beteendet genomförs med intentionen att utföra ett specifikt beteende medan det omedvetna 

är automtiska vanor (Verhagen, van Stralen & van Mechelen, 2010). Under en rehabilitering 

är det inte enbart elitidrottarens utan även omgivningens beteende som samspelar (Verhagen 

et al., 2010). I en målsättning kan det innebära att omgivningen påverkar målsättningen och 

hur elitidrottaren beter sig under rehabiliteringen. De omedvetna beteendena är svårare att 

påverka (Verhagen, et al., 2010), och för elitidrottare är träningen en sorts vana. En skada 

kan kräva att träningsbeteendet förändras för minska risken för återfall och för att målen ska 

uppnås. Förändringen av träningsbeteende kan ske i samspel med fysioterapeut för att öka 

chansen att återgå till idrotten med god hälsa. 

 

1.3.2 Integrerad modell för psykologiska svar på idrottsskador 

Integrerad modell för psykologiska svar på idrottsskador är en modell som används för att 

belysa biopsykosociala responser på en idrottsskada och ses som faktorer som påverkar ett 

rehabiliterings förlopp. Modellen har växt fram genom en sammanställning och påbyggnad 

av ett antal tidigare forskningar både teoretisk och empirisk som belyst en eller flera av dessa 

biopsykosociala faktorer. Denna modell har sedan blivit mycket omdiskuterad i senare 

forskning och i idrottssböcker. I modellen ses individuella faktorer, vilka inbegriper skadan, 

upplevd orsak till skadan, personliga förutsättningar, såsom självmotivation, smärttolerans 

och idrottsidentitet. Synsättet belyser även en bedömning av de kognitiva förutsättningarna, 

dit hör copingstrategier, situationsfaktorer i relation till tävlingsnivå, påverkan från den 

sociala omgivningen, stipendier och rehabiliteringsmiljön. Idrottarens eventuella emotionella 

svar finns även med som påverkande faktor, de emotionella svar som anses av värde är 

exempelvis frustration, depression, sorg och emotionella copingstrategier (Wiese-Bjornstal, 

Smith, Schaffer & Morrey, 1998). 

 

Wiese- Bjornstal et al. (1998) anser att idrottare ofta har mycket tankar kring om orsaken till 

skadan, återhämtningstiden för skadan samt vilket socialt stöd idrottaren har omkring sig. 

Johansson (2008) belyser det faktum att majoriteten av idrottarna söker socialt stöd under 

en skadeperiod. Detta antar Johansson (2008) skulle kunna innebära att beroende på 

omgivningens attityder och hur de hanterar skadan kan komma att påverka idrottaren 

negativt eller positivt. Många unga idrottare kan exempelvis känna press från den sociala 

omgivningen såsom från tränare, kamrater och föräldrar under rehabiliteringsperioden. I 

många klubbar finns exempelvis kulturen att mörka skador och fortsätta spela trots smärta 

(Wiese-Bjornstal et-al, 1998).  
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1.4 Socialkognitiv teori 

Den socialkognitiva teorin utvecklades av Albert Bandura (1986). Han menade att 

beteendeförändring inte är en isolerad aktion utan en konsekvens av ett reciprokt samspel 

mellan personen, omgivningen och beteendet. Enligt den socialkognitiva teorin drivs 

beteendet av föreställningar om konsekvenser. Beteendet styrs därmed av personens 

föreställningar av resultatet av ett specifikt beteende samt hur viktigt resultatet i fråga är för 

personen. Vilket kan beskrivas genom att individens föreställningar om att bete sig på ett 

specifikt sätt ger ett specifikt resultat (Bandura, 1986). För en elitidrottare kan exempelvis 

föreställningarna av att återgå till idrott efter en skada vara det som styr att rehabiliteringen 

blir utförd. Utfallsförväntningar består av resultatet av ett beteende, hur viktiga de 

förväntade konsekvenserna är och om personen själv tror sig kunna uppnå målet (Bandura, 

1986). Människan beskrivs även som en varelse som inte endast vet och presterar utan någon 

som reagerar på sina egna aktioner. Det innebär att människan har kapacitet att styra sitt 

beteende genom att motivera, rådgöra med och reglera sig själv (Bandura, 1999). 

 

Self-efficacy är annat centralt begrepp i den socialkognitiva teorin som definieras som tilltron 

till sin egen förmåga att utföra ett specifikt beteende i en specifik situation (Bandura, 1986). 

Idrottaren behöver känna att den kommer framåt i rehabiliteringen vilket kan stärka deras 

self-efficacy för att klara av och fortfölja träningsprogrammet om patienten möts av 

motgångar (Thomeé et al., 2011). Self-efficacy styrs dels av tidigare erfarenheter från 

liknande situationer, stöttning från omgivning, kroppens fysiologiska respons i anslutning till 

beteendet. Self-efficacyn kan öka om individen har observerat andra som har klarat av 

beteendet, vilket kallas modellinlärning (Bandura, 1986).  Modellinlärningen bidrar till att 

stärka förmågan till initiering av nya beteenden och eliminera risker för misslyckande 

(Stajkovic & Luthans, 1979). Stajkovic och Luthans (1979) tar även mastery experience som 

ett sätt att lära sig nya beteenden. Mastery experience innebär att individen utför den 

specifika uppgiften och när individen lyckas utföra en utmanande uppgift ökar self-efficacyn 

även i andra situationer med liknande krav (Stajkovic & Luthans, 1979). För en elitidrottare 

kan det innebära att utföra rehabiliteringsövningar som liknar idrottsmomenten som uppstår 

i respektive idrott. En lyckad utförd rehabilitering kan även öka self-efficacyn för att hantera 

eventuella framtida motgångar.  

 

Bandura (1986) beskriver att en hög self-efficacy för att klara av att hantera och minska 

smärta, ökar chanserna till att de fortsätter vara aktiva oavsett tidigare färdigheter. För de 

som har en hög self-effcacy minskar även risken för att ge upp snabbare när 

smärtsensationer uppstår och de klarar att hantera smärtan på ett bättre sätt genom att 

avleda uppmärksamheten på smärtupplevelsen till lindrande aktiviteter (Bandura, 1986).  

1.4.1 Beteendeförändring 

Ett beteende innebär allt en person gör och är en respons på yttre och inre händelser (Davies, 

Campbell, Hildon, Hobbs & Michie, 2015). Ett beteende är något som styrs av kognition, 

reflexer, impulser, miljö, omgivning och vanor. Beteendet delas in i inre och yttre beteende 

där det inre beteendet består av tankar, känslor och fysiologiska reaktioner. Det yttre 
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beteendet är något som kan observeras utifrån och sker verbalt eller motoriskt. Ett invant 

beteende kan vara relativt bestående och kräva att en aktiv process påbörjas för att skapa en 

beteendeförändring. För att en patient ska lyckas med en beteendeförändring krävs det att 

patienten medverkar aktivt i processen (Sarafino, 2004). En beteendeförändring innebär ett 

samspel där patientens individuella faktorer, omgivning och miljö har betydelse. När ett nytt 

beteende upprepas, skapas tillslut en vana och beteendet har därmed blivit en ny rutin och en 

beteendeförändring har därmed skett. För patienten kan det innebära att förändra och 

anpassa sin träning under en rehabiliteringsperiod (Faskunger & Nylund, 2014).  

Det finns inga direkta riktlinjer för hur en beteendeförändring bör gå till då omgivande 

faktorer för beteendet är avgörande för hur effektiva åtgärderna är. Därav är det av vikt att 

specificera beteendet som term (Michie & Johnston, 2012). Åtgärder för beteendeförändring 

är svåra att upprepa då de involverar flera samspelade faktorer (Michie et-al., 2013). Michie 

et-al. (2013) beskriver en beteendeförändringsteknik som en intervention som är 

observerbar, replikerbar och har som avsikt att förändra orsaker som styr ett beteende. I en 

hierarkisk taxonomiöversikt för beteendeförändrings tekniker listas 19 olika tekniker. 

Tekniken som klassifieras som socialt stöd delas in i tre underkategorier, vilka innefattar 

förstärkning och uppmuntran, praktisk hjälp och emotionellt stöd för att utföra beteendet 

från omgivningen. Återkoppling och monitorering som intervention används för att 

utvärdera och ge återkoppling på beteendet exempelvis genom en dagbok. Målsättning och 

planering exemplifieras som att bestämma ett specifikt mål och sedan analysera hindrande 

faktorer för att utföra målbeteendet (Michie et-al., 2013). Att använda sig av mål under en 

rehabilitering kan ses ur två perspektiv, att målet är ett önskvärt tillstånd och att målet 

skapar de önskvärda konsekvenser en rehabilitering innebär (Wade, 2009). Wade (2009) 

anser även att en målsättning under rehabilitering bidrar till en beteendeförändring, då 

motivationen ökar för det specifika beteendet. 

 

1.4.2 Målsättning 

Om fler personer än elitidrottaren och fysioterapeuten är involverade i rehabiliteringen och 

skadan kräver en längre tids rehabilitering används en målsättningsprocess. En 

målsättningsprocess innefattar skapande, formulering och utvärdering av mål. Det är 

därmed av vikt att ta hänsyn till vad individen anser som viktigt att klara av, vad 

omgivningen har för förväntningar och därefter utvärdera vad som bör tas i beaktning för 

skapandet av en målsättning (Wade, 2009).  

 

Målsättningen har en stor del i en lyckad rehabiliteringsprocess (Locke & Lathman, 2002). 

Hoover, Vanwye och Judge (2016) menar på att elitidrottarens mål förutom att återgå till 

idrotten, även innefattar att komma till en högre kroppslig funktionell nivå än innan skadan. 

Elitidrottarens mål bör samspela med fysioterapeuten mål med rehabiliteringen. Ett exempel 

på ett fysioterapeutiskt mål kan vara att fysioterapeuten har behovet att ändra i 

elitidrottarens träningsvolym, intensitet, frekvens, aktivitet samt specificitet med den 

övergripande målsättningen att öka funktionen hos elitidrottaren under rehabiliteringen och 

samtidigt öka chanserna för att elitidrottarens rehabiliteringsmål uppfylls (Hoover et al., 
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2016). Mål ska formuleras i samråd med patienten för att skapa delaktighet och bli 

betydelsefulla för individen (Locke & Lathman, 2002). Om det handlar om unga patienter 

bör även familjen involveras i skapandet av mål då det är lätt att dessa viljorna kan skiljas åt 

och bidra till konflikter om vad som anses vara realistiska och viktiga mål (Siegert & Taylor, 

2014).   

 

Mål bör även vara formulerade på ett sätt som ökar engagemanget hos individen. De får 

varken vara för enkla eller för svåra att uppnå (Tomarken & Kirschenbaum, 1982). De 

aspekterna som bör tas hänsyn till för att öka följsamheten hos patienten att nå målet är: hur 

viktigt det är för patienten att nå målet, patientens utfallsförväntningar och self-efficacy för 

att att nå målet (Locke & Lathamn, 2002). Idrottare är vana att sätta upp mål inom sin gren 

och mål används ofta som en motiverande faktor i en rehabiliteringsprocess. Genom en hög 

self-efficacy och god motivation kan realistiska och genomförbara mål skapas utifrån 

idrottarens förutsättningar (Christakou & Lavelle, 2009).  

 

Oberoende på vilket huvudmål som fastställs under rehabiliteringen kan man använda sig av 

delmål som en del i målsättningsprocessen. Delmålen bör vara sammanlänkade med 

varandra och med huvudmålet för att idrottaren ska se den röda tråden i rehabiliteringen 

(Wade, 2009). Delmålen hör ofta ihop med kroppsliga funktioner hos elitidrottare och kan 

användas som ett hjälpmedel i upplägget av rehabiliteringen. Detta kan ske genom att 

veckovis fokusera på olika funktioner som behövs förbättras innan återgång till full aktivitet. 

Exempel på detta kan vara att fokusera på stabilitet under ett visst antal veckor för att sedan 

gå vidare till muskulär kraft när elitidrottaren har uppnått en förbättrad stabilitet (Hoover et 

al., 2016). Mängden av delmål samt svårighetsgraden på delmålen får inte vara för stora i 

början av rehabiliteringsprocessen då det finns risk att motivationen sänks kraftigt om 

idrotten inte klarar av de uppsatta målen. När delmål uppfylls skapas en positiv respons hos 

idrottaren och förutsättningarna för att nå huvudmålet ökar (Christakou & Lavallee, 2009). 

 

Ett annat verktyg för att skapa mål är att använda sig av SMART-modellen vilket är en 

initialförkortning för hur mål ska formuleras: Specifikt, Mätbart, Aktivitetsinriktat, 

Realistiskt och Tidsbestämt. De som dock ställer sig kritiska till SMART-modellen anser att 

målsättning är en dynamisk process som innefattar både delmål och huvudmål inte ett enda 

specifikt mål. Målen bör ständigt kunna förändras och utvecklas under rehabiliteringens 

gång, vilket därmed tillåter en personcentrering och en naturlig integrering av mål i vardagen 

(Siegert & Taylor, 2004). Siegert et al., (2004) ställer sig kritiska till SMART-modellen då de 

anser att SMART-modellen inte tar hänsyn till negativa emotionella reaktioner som kan 

relateras till den initiala målsättningen. De menar att emotionerna kan ses som en 

återkoppling och indikera att målet bör omformuleras under processens gång. 
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2 PROBLEMFORMULERING 

Fysioterapi är en profession som är högst involverad i rehabilitering och fysioterapeuter 

besitter kunskap om skador i rörelseapparaten. Elitidrottare är en grupp som är särskilt 

utsatta för fysiska skador då de presterar på en hög fysisk krävande nivå. En skadad 

elitidrottare har ofta som mål att återgå till sin specifika idrott vilket också är det sista steget i 

en fullgjord rehabiliteringsprocess. Forskning visar på att det finns ett flertal biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer att ta hänsyn till i utformandet av en rehabiliteringsplan 

och rehabiliteringen hjälper elitidrottaren att nå sitt mål. Målsättning och rehabilitering sker 

därmed parallellt. Trots målsättningens betydande roll i rehabiliteringen saknas det underlag 

för vilka specifika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i målsättnings processen. Ett första 

steg för att få en inblick inom området kan vara att ta reda på vilka faktorer kliniskt 

verksamma fysioterapeuter upplever att de tar hänsyn till i målsättningsprocessen. Detta i sin 

tur kan bidra till en ökad kunskap och kvalité på elitidrottarens rehabilitering. 

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka vad fysioterapeuter upplever att de tar hänsyn till i 

målsättningsprocessen vid rehabilitering av elitidrottsskador. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 

Då studiens syfte var att sammanställa och beskriva vad fysioterapeuter upplever sig ta 

hänsyn till i målsättningsprocessen vid rehabilitering av elitidrottares skador antogs en 

kvalitativ design med en induktiv ansats (Malterud, 2009).  

4.2 Urval 

Studiens författare genomförde ett bekvämlighetsurval då legitimerade 

fysioterapeuter/sjukgymnaster i författarnas kontaktkrets och i geografiskt närområde 

tillfrågades med hänsyn till att det var lättillgängligt samt för att begränsa studiens kostnader 

(Jacobsen, 2012). Inklusionskriteriet för medverkan i studien var att de svarande arbetade 

med rehabilitering av skador hos elitidrottare som var aktiva inom sin idrott på högsta eller 
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näst högsta tävlingsnivå i Sverige. Fem fysioterapeuter rekryterades till studien. De hade 

mellan 2 - 30 års klinisk erfarenhet inom elitidrott samt flertalet vidareutbildningar inom 

bland annat idrottsmedicin. Fysioterapeuterna hade under studiens gång 

rehabiliteringsansvar för mellan 5–50 elitidrottare vardera, inom både lag- och individuell 

idrott. De var verksamma inom ett flertal olika idrotter såsom hockey, skidåkning, handboll, 

konståkning, basket, innebandy, simning samt rodd.  

4.3 Datainsamling 

Studiens datainsamling har skett genom fem semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

utfördes under hösten 2017. En intervjuguide användes och utvärderades efter en första 

provintervju. Då intervjuguiden svarade till studiens syfte efterföljdes denna utan korrigering 

under de nästkommande fyra intervjuerna. Intervjuguiden (Bilaga A) inleddes med 

bakgrundsfrågor om deltagarna och utgick därefter ifrån 10 sju större frågor om vad 

fysioterapeuten upplever sig ta hänsyn till i arbetet med målsättning och hur elitidrottaren 

inkluderas i processen. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer gavs möjligheten till 

att ställa följdfrågor beroende på svar från deltagarna (Carter, Lubinsky & Dumholdt, 

2011). Även den andra intervjun ansågs som en provintervju för att få ytterligare möjlighet i 

att öva sig i rollen som intervjuare och om en eventuell korrigering skulle behövas. Båda 

provintervjuerna kom att inkluderas i analysen då de svarande mötte inklusionskriterierna 

och materialet bedömdes hålla god kvalité och inte krävde någon korrigering.  

Intervjuerna öppnades med generella frågor för att få en uppfattning av de svarandes 

erfarenheter och utgick sedan från de större frågorna i intervjuguiden. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och varade mellan 25-45 minuter vardera. 

Diktafonen var igång tills författarna lämnade rummet eller när samtalet lades på. 

Författarna turades om att leda samtalet och att vara bisittare. Den författaren som var 

bekant med fysioterapeuten sedan tidigare agerade bisittare. Bisittaren tilläts att ställa 

följdfrågor om det bedömdes som lämpligt. När författaren som utförde intervjun ansåg att 

de fått utförliga svar lämnades plats åt bisittaren att ställa ytterligare följdfrågor eller be om 

förtydliganden på vissa påståenden. När frågorna var besvarade avrundades intervjun genom 

att tillfråga deltagaren om den hade något att tillägga. Efter att varje intervju var utförd togs 

diktafonen om hand av den författaren som skulle transkribera materialet. Författaren fick 

därmed ansvar att överföra ljudinspelningen till ett usb-minne och radera ljudfilen från 

diktafonen. 

 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Författarna tillfrågade en fysioterapeut i sin kontaktkrets som under studiens gång inte 

arbetade med elitidrottare för att utföra en pilotintervju. Författarna var medvetna om att 
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intervjun inte skulle kunna komma att inkluderas i studien på grund av att deltagaren inte 

mötte inklusionskriterierna. Denna intervju utfördes endast för att öva sig på 

intervjutekniken och för att utvärdera intervjuguiden. Efter detta tillfälle kontaktades 

fysioterapeuter/sjukgymnaster via mail med ett informationsblad om studien (Bilaga B). Tre 

fysioterapeuter meddelande intresse för studien. På grund av för få svarande utökades det 

geografiska området för deltagande i studien och författarna gjorde ett ytterligare utskick av 

mail. Två fysioterapeuter återkopplade och meddelade intresse för medverkan i studien. 

Författarna kontaktade de fem svarande via mail samt erbjöd sig att ta kontakt via telefon om 

deltagarna önskade detta, för att informeras angående studien. Deltagarna informerades 

även om att det var frivilligt att delta och att de när som helst fick avbryta studiens 

medverkan. Fysioterapeuterna som gav godkännande om deltagande bokades in för fysiska 

intervjuer i tre fall och två bokades in för telefonsamtal då det geografiska avståndet blev för 

stort.  

 

4.5 Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys som är en vanlig metod 

inom fysioterapi. En manifest innehållsanalys påvisar det mest uppenbara och explicita 

innehållet i texten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Dataanalysen påbörjades direkt 

efter intervjutillfället då intervjuerna kort sammanfattades och kommenterades av 

författarna angående innehållet. Efter att varje intervju var utförd transkriberades den inom 

de närmsta dagarna utav en av författarna för att möjliggöra fortsatt analys av texten 

(Jacobsen, 2012). Transkriberingarna inkluderade hummande, pauser och skratt men inget 

kroppsspråk antecknades. Författarna fördelade transkriberingen av intervjuerna allt 

eftersom de utfördes och i slutändan hade de transkriberat tre intervjuer var. Den första 

provintervjun transkriberades enbart för att få en fördjupad bild av intervjuguiden. När 

transkriberingarna var genomförda lästes de fem senare intervjuerna igenom ett flertal 

gånger av båda författarna på varsitt håll för att individuellt skapa sig en uppfattning av 

innehållet. Författarna tog enskilt ut meningsbärande enheter i samtliga transkriberingar 

som de ansåg speglade studiens syfte och analysprocessen fortlöpte enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheims (2012) anvisningar (tabell 2).  

 

De utvalda meningsbärande enheterna och citaten jämfördes och diskuterades sedan mellan 

författarna för att sammanställa de meningar som gav relevant data och för att exkludera de 

som inte svarade på syftet. De relevanta meningsbärande enheterna sammanställdes i en 

tabell i ett word-dokument. De meningsbärande enheterna kortades sedan ned i 

kondenserade meningar som sammanfattade det väsentliga i den ursprungliga meningen. 

Författarna delade upp intervjuerna slumpmässigt för att koda två eller tre intervjuer var och 

därefter växlades intervjuerna varpå författarna granskade kodningen som den andra utfört. 

När kodningen var utförd och granskad av båda författarna jämfördes och diskuterades 

koderna. Därefter sammanställdes koderna inför en slutgiltig version.  
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Koderna dokumenterades på färgade post-it lappar där varje intervju fick en egen färg för att 

kunna skiljas åt. Koderna sorterades sedan i underkategorier utifrån vad de hade gemensamt 

och denna process utfördes vid fyra olika tillfällen. För att författarna skulle vara säkra på att 

de skapat underkategorier av meningsenheterna på ett sanningsenligt sätt jämfördes koderna 

med de transkriberade materialet (Jacobsen, 2012). Genom att skapa ett flertal grupper av 

koder kunde dessa sedan sammanfogas till 24 underkategorier som angrep liknande faktorer 

och ämnen men genom skilda infallsvinklar. Skapandet av underkategorier gav författarna en 

överblick av det insamlade materialet och diskuterades utifrån studiens syfte (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Underkategorierna bildade sedan sju övergripande kategorier 

(tabell 3) av faktorer fysioterapeuterna upplevde sig ta hänsyn till i målsättningen vid 

rehabilitering av elitidrottare.  

Tabell 2: Beskrivning av analysprocessens olika steg (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Citat från 

deltagare. 

Förkortning av 

citatet för att ta 

fram det 

väsentliga. 

Kort beskrivning 

av 

meningsenheten. 

Liknande koder 

sorteras under 

en 

underkategori. 

Underkategorier 

sorteras i 

övergripande 

kategorier. 

 

Tabell 3. Exempel på hur analysen har utförts.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 ¨Jag med min 

kompetens får ju 

säga vad som är 

realistiskt utifrån 

ett tidsperspektiv 

och även beroende 

på hur stor skadan 

är om det är 

rimligt att återgå 

till samma 

belastning…¨ 

Fysioterapeutens 

kompetens avgör 

vad som är 

realistiskt 

utifrån 

tidsperspektiv 

och skadans 

omfång om 

samma 

belastning är 

rimligt. 

Fysioterapeutens 

kompetens avgör 

realistiskt 

tidsperspektiv 

utifrån skada. 

Bedömning. Fysioterapeutisk 

kompetens.  

 

 

¨ Specifik tävling 

eller uttagning av 

något slag som de 

ska vara färdiga 

till så har vi det 

som mål …¨ 

Specifik tävling 

eller uttagning 

styr mål. 

Event styr mål.  Tid. Krav för 

återgång.  
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4.6 Etiska överväganden 

Studien följde de riktlinjer och regler som finns för forskningsetik (http://www.codex.vr.se). 

Författarna upprätthöll sig till dessa regler och riktlinjer bland annat genom att 

informationen från informationsbladet (Bilaga B) upprepades ytterligare en gång via mail, 

eller via telefonsamtal på fysioterapeutens önskan. Författarna svarade även på eventuella 

frågor från de fysioterapeuter som visade intresse för studien. Den upprepade information 

och kontakten gavs för att få ett godkännande och samtycke av fysioterapeuterna om 

deltagande i studien samt för att säkerställa att deltagarna förstått studiens syfte, vilket är ett 

krav i Helsingforsdeklarationen (2013), § 26. Under mail och telefonkontakten upprepades 

det även att studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan 

vidare förklaring (Helsingforsdeklarationen, 2013), § 26.  

 

Materialet från diktafonen överfördes omgående till ett usb-minne och raderades från 

diktafonen. Materialet hölls strikt konfidentiellt samt förvarades oåtkomligt för obehöriga. 

När studien har blivit godkänd kommer materialet att raderas från usb-minnet. Med hänsyn 

till Helsingforsdeklarationen (2013) § 24, som ser till sekretess och deltagarnas integritet, 

avidentifierades deltagarna i studien genom att författarna inte lämnade ut deltagarnas 

personuppgifter samt att deltagarna inte sammanfogades med den idrott deltagarens 

patienter var verksamma inom. Valet av att utföra fysiska intervjuer och telefon-intervjuer 

gavs möjlighet att kunna säkerhetsställa att den person som tillfrågades även var den som 

svarade. 

5 RESULTAT 

Under intervjuerna framkom ett flertal faktorer som fysioterapeuter upplever är viktiga att ta 

hänsyn till i målsättningsprocessen. Efter analysprocessen framkom sju kategorier med 24 

underkategorier (tabell 4) som presenteras i löpande text med underkategorier i kursiv stil. 

 

Tabell 4: Underkategorier och kategorier som illustrerar påverkande faktorer som fysioterapeuter 

upplever att de tar hänsyn till i målsättning. 

Underkategori Kategori 

 

Karriär 

 
Fysisk kravnivå 

 
Ekonomi 

 
Tid 

 

 

 

 

Krav för återgång 

http://www.codex.vr.se)/
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Successiv stegring 

 
Idrottsspecifikt 

 
Avsikt 

 

 

Delmål 

Individanpassa 

 
Bedömning 

Klinisk erfarenhet 

 

 

 

Fysioterapeutisk kompetens 

Sinnesstämning 

 
Förståelse 

 
Motivation 

 
Eget ansvar 

 

 

 

 

Idrottarens psykiska 

förutsättningar 

Smärta 

 
Status 

 
Uppföljning 

 
Ålder 

 
Förändring av träning 

 

 

 

 

Idrottarens fysiska 

förutsättningar 

Förväntningar 

 
Samspel 

Kultur i laget 

 

 

 

 

Social omgivning 

Tillit 

 
Dialog 

 

 

Patientrelation 
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5.1 Krav för återgång 

Samtliga fysioterapeuter uttryckte att kraven för återgång till idrotten var viktiga att fundera 

kring och ta hänsyn till under målsättningsprocessen. De uttryckte att elitidrottaren ofta har 

en klar bild av vilken fysisk kravnivå de vill tillbaka till och att de vill tillbaka till sin idrott. 

Denna vision blir ofta det mest centrala fokuset under rehabiliteringsprocessen och 

formuleras ofta som ett huvudmål i samband med rehabiliteringen. Detta uttryckte en av 

deltagarna enligt följande: 

”Det stora målet är alltid att återgå till samma aktivitet, klara samma belastning som innan skadan.” 

(Fysioterapeut 1) 

Fysioterapeuterna upplevde att de ständigt behöver jobba mot klockan, tiden för en realistisk 

målsättning för återgång till idrotten ansågs för kort. Främst på grund utav pressen av att 

rehabiliteringen förväntas gå orimligt fort i perspektiv till skadans omfattning men även att 

det inte är fysioterapeutens beslut att avgöra hur lång tid som avsätts för att uppnå målet. 

Det är därför viktigt att man avsätter tillräckligt med tid och inte rusar på för fort. De beskrev 

att tidspressen för att nå idrottarens huvudmål skiljer sig mellan lag- och individuella 

idrottare då lagidrottare ofta har längre säsonger. De förklarade att detta innebär att de har 

tätare tillfällen som kräver att de är skadefria på, och har därmed högre krav på en snabb 

återgång till skillnad från individuella idrottare som har färre viktiga tillfällen att medverka 

på. Deltagarna uttryckte sig enligt följande: 

”Om jag skulle bestämma målsättningen eller rehabiliteringstiderna skulle det sett annorlunda ut och 

inte vara lika pressat..” (Fysioterapeut 1) 

”Det är ju inte så att de kommer med en klar bild av det alla gånger, i alla fall inte i lagidrotter, de 

individuella då kan jag väl känna att de har det lite mer så, för då är det ju mer till en tävling, inte en 

säsong.” (Fysioterapeut 2) 

Fysioterapeuterna förklarade att en påverkande faktor under målsättningen är vilket stadie i 

karriären elitidrottaren befinner sig i. Befinner sig idrottaren i början av sin karriär eller är 

en ung idrottare uttryckte fysioterapeuterna att det skiljer sig från en äldre idrottarna som 

redan har en lång karriär bakom sig. Vid formuleringen av huvudmålet behöver äldre mer 

erfarna idrottarna överväga om det är värt att gå igenom en hård och tuff rehabilitering för 

att komma tillbaka till idrotten eller om karriären istället borde avslutas. En av 

fysioterapeuterna ansåg att den totala hälsan är en betydande faktor hos de äldre idrottarna 

som borde tas hänsyn till i rehabiliteringens målsättning. Detta belyses i följande citat: 

”..kanske du har några år kvar på toppnivå, att om vi gör såhär så tar det så och så många veckor, 

månader att göra det och du har fortfarande så mycket kvar så det gäller att peppa den personen som 

man ska lägga upp den träningen då..” (Fysioterapeut 5) 

 

”Elitidrottare är ju på väg på något sätt någonstans att bli bäst i någonting..” (Fysioterapeut 3) 
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En av fysioterapeuterna belyste att den ekonomiska aspekten är en betydelsefull faktor att ta 

hänsyn till. För många elitidrottare är sporten deras arbete och de är därmed fullständigt 

beroende av att kunna prestera och återgå till sin idrott. Det visas i följande citat: 

 

”..har en inkomst som är helt beroende på vad de presterar och då kanske det också är svårt att känna sig 

lugn och trygg i sin träning och rehabilitering och man vill påskynda processen mer än det går att 

göra..” (Fysioterapeut 5) 

 

”..en person som är skadad kostar ju pengar, och en spelare i ett lag är ju en artist han ska ju vara på 

banan och visa upp sig, det är då han ger pengar till klubben..” (Fysioterapeut 5) 

5.2 Delmål 

 

Något som ansågs viktigt för målsättningen är att skapa relevanta delmål. Avsikten med att 

skapa delmål är att fysioterapeuterna upplevde att de fyllde en viktig funktion i att dels visa 

för elitidrottaren men även sig själva att rehabiliteringen och träningen går framåt och att de 

närmar sig det stora målet. Det speglas i följande citat:  

 ”Som med vilken patient som helst så är det ju delmål på vägen för att stimulera motivation.”   

(Fysioterapeut 1) 

 

”De här delmålen, utifrån skadan och liksom, skada, funktion och hela tiden jobba sig mot det stora 

målet..” (Fysioterapeut 3) 

Delmålen formuleras på olika sätt och fysioterapeuterna uttryckte att delmålen bör successivt 

stegras i belastning och intensitet. Idrottaren bör först klara av vardagsaktiviteter innan 

delmålen blir idrottsspecifika och en del av processen mot huvudmålet. Genom att dela upp 

idrotten i flera moment skapas delmål som är naturliga rörelsesekvenser för idrottaren. 

Fysioterapeuterna beskriver det enligt nedan: 

”..får plocka ut delar ur sporten och testa det och då blir det delmål..” (Fysioterapeut 1) 

5.3 Fysioterapeutisk kompetens 

Fysioterapeuterna lyfte sin egen kompetens som en påverkande faktor. De förespråkade att 

de har en viktig roll i målsättningsprocessen utifrån uppgiften att hjälpa elitidrottaren. De 

förklarar att de utifrån sin kliniska erfarenhet guidar och råder elitidrottaren under 

processen. Det beskriver de enligt nedan: 
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”Jag är ingen diktator som ska bestämma över en annans liv, utan jag ger färdigheterna och redskapen.” 

(Fysioterapeut 5) 

”Jag kan ju endast råda utifrån min kompetens och säga vad du behöver kunna klara av för att vara på 

den belastningen och vad riskerna är med att gå tillbaka för tidigt.” (Fysioterapeut 1) 

Det framkom även att det behövs en grundlig bedömning av problematiken bakom 

skadeuppkomsten samt vad för sorts skada elitidrottaren har drabbats av för att skapa en 

realistisk målsättning. Fysioterapeuterna uttrycker det enligt följande citat: 

”Utifrån vad skadan är för något, ha ett tankesätt kring läkningen av skadan, hur lång tid tar den här 

skadan ungefär..” (Fysioterapeut 3) 

”Aa men jag måste vara tillbaka till ett visst datum för då har jag en viktig match, och sen kanske det 

inte är rimligt utifrån vad man ser fysiskt och vad de är vid testerna, och då påverkar ju det målet. ” 

(Fysioterapeut 4) 

Samtliga fysioterapeuter var eniga om hur målsättningen bör formuleras och utformas. Varje 

idrottare är en enskild individ och fysioterapeuten behöver därför ha förmågan att kunna 

individanpassa målsättningen utifrån idrottarens specifika behov och önskemål. Det 

beskrivs i följande citat: 

”..alltid anpassar till den och att den känner att det ska vara uppnåeligt att den känner att den hela tiden 

kommer framåt.” (Fysioterapeut 3) 

5.4 Idrottarens psykiska förutsättningar 

Samtliga fysioterapeuterna uttryckte att elitidrottarens psykiska förutsättningar är något som 

tas hänsyn till i formuleringen av mål. Genom att ta reda på idrottarens sinnesstämning 

kring skadan får fysioterapeuterna en uppfattning och en större förståelse av elitidrottarens 

tankar i utformningen av målsättningen. De upplevde även att flertalet av elitidrottarna blir 

nedstämda av att inte kunna utföra sin idrott och att det är viktigt att höra hur det allmänna 

välmående är för att kunna stötta elitidrottaren på bästa möjliga sätt. Nedstämdheten 

upplevde fysioterapeuterna ha en inverkan på idrottarnas krav till snabbare resultat och att 

fysioterapeuterna ibland behöver ta ett steg tillbaka för att ge elitidrottaren tid och andrum. 

Detta för att låta idrottaren landa i och acceptera den förändrade situation skadan innebär 

vilket är ett krav innan idrottaren är redo att fortsätta med nästa steg i målsättningen. 

Följande citat ger exempel på det: 

”Hur den här personen känner och tänker kring besväret, det är ju en jätteviktig faktor, känner man sig 

rädd ja, då kommer jag inte kunna göra de här sakerna, just det här, orolig att det ska bli mer utav 

smärta.” (Fysioterapeut 3) 
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”Är man borta så blir det väldigt liksom frustrerande för spelare och individen och då kan det vara så att 

de vill ha en slags quickfix.”(Fysioterapeut 2) 

”..kan inte spela sporten de här veckorna och det kan ta tid innan det landar och man kan behöva låta 

dem va lite..” (Fysioterapeut 1) 

Att elitidrottaren har en förståelse för sin skada och vad skadan innebär upplevde 

fysioterapeuterna som en grundläggande del i skapandet av en realistisk målsättning. Då 

elitidrottarna har en bristande förståelse och insikt i sin kapacitet tycks de ibland ha 

orealistiska förväntningar och minskad förståelse av delmålens innebörd och önskar istället 

att uppnå huvudmålet omgående. Fysioterapeuterna förklarade att elitidrottare ofta hade en 

tendens till att ha för bråttom att återgå till idrotten och ofta sätter upp för höga mål utifrån 

deras nuvarande fysiska kapacitet. Detta anses som en försvårande faktor i skapandet av 

realistiska målsättningar. Den bristande förståelsen anses även som en riskfaktor för att 

drabbas av ytterligare skador. Ett antal av fysioterapeuterna påtalade förekomsten av att 

unga idrottare ofta har en sämre förståelse för vad en skada innebär och kräver för sorts 

rehabilitering. Det är därför alltid lämpligt att förklara för idrottaren vad som krävs av dem 

för att nå sitt mål. Det framkom att fysioterapeuterna upplevde att individuella idrottare har 

en tendens till en sundare förståelse på synen av sin egen kropp än vad lagidrottare har. 

Citaten visar exempel på detta: 

”I individuella idrottare blir mer, varse om sin egna kropp som ska hålla till tävlingar som kommer 

efteråt..” (fysioterapeut 3) 

”..nästan alltid är så med elitidrottare att de går på lite för fort, så man får liksom backa igen och det 

måste de känna själva..” (Fysioterapeut 3) 

”..inte förstår vad som krävs av dem rent fysiskt för att riskera andra skador om de kör på för tidigt..” 

(Fysioterapeut 1) 

Det framkom att en viktig aspekt i en lyckad målsättning, oavsett hur mycket 

fysioterapeuterna försöker påverka elitidrottaren och medverka i målsättningsprocessen så 

är det elitidrottaren själv som är den som behöver ta eget ansvar för sin rehabilitering och 

genomföra den för att nå sin målsättning. En av fysioterapeuterna ansåg att individuella 

idrottare är mer kapabla till att ta eget ansvar då de ofta är vana att endast behöva se till sig 

själva och sina egna prestationer och inte till ett helt lag som lagidrottare behöver. Det 

beskrivs i följande citat: 

 

”En rehabilitering blir ju sällan bra om inte idrottaren är med på vad som gäller och den måste ha en 

förståelse för sin skada och får ta väldigt mycket ansvar själv.” (Fysioterapeut 1) 

”..väldigt svårt för om idrottaren bestämmer själv att göra något så kan ju inte jag göra någonting åt det 

där..” (Fysioterapeut 5) 
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”..att hantera motgångar och kunna känna att nu är det för mycket, nu måste jag bromsa.” (Fysioterapeut 

4) 

Elitidrottares motivation beskrev fysioterapeuterna både som något underlättande och 

försvårande i målsättningen. De beskrev att elitidrottare har en hög motivation till att nå 

huvudmålet att återgå till sin idrott men att motivationen även i vissa fall bidrar till att steg 

hoppas över och att elitidrottarna behöver bromsas för att inte gå för fort fram. Då 

rehabiliteringen i många fall innebär ett avbrott från den vanliga träningen, krävs det ett 

intensivt arbete, stark målmedvetenhet och en god följsamhet till träningsprogrammet. För 

att elitidrottaren ska bibehålla motivationen genom hela processen behöver de känna sig 

redo att utföra programmet utan avbrott och känna att de klarar av alla moment som 

rehabiliteringen innefattar. När idrottare klarar av de olika momenten upplevde 

fysioterapeuterna att det ökar idrottarens motivation och tilltro till sin förmåga att nå 

slutmålet. Detta beskriv i citaten nedan: 

”..en lång process som det handlar om då måste man vara beredd på att lägga ner ett ganska intensivt 

arbete på att återhämta sig om man nu vill komma tillbaka till sin idrott..” (Fysioterapeut 5) 

”Inom elitidrotten handlar det mer om att kanske bromsa när det gäller målsättningen, litegrann att det 

kanske vill köra på lite för fort. Motivationen är oftast inget problem för dessa patienter. Så man 

behöver inte skapa mål på grund av det.” (Fysioterapeut 4) 

5.5 Idrottarens fysiska förutsättningar 

Vilket fysiskt utgångsläge, såsom ålder och status elitidrottaren har utifrån skadan och hur 

detta påverkar den fysiska förmågan är något som avgör vilken nivå målsättningen påbörjas 

på och beskrivs av en fysioterapeut nedan: 

”..komma igång och känna vad man tål och vad man kan belasta och vad man kan göra och om den här 

idrottaren är beredd att göra det där eller inte..” (Fysioterapeut 5) 

”Hur gammal är personen, vad ska du liksom, vart är du på väg i det stora hela.” (Fysioterapeut 3) 

Då smärta är något som ofta uppstår i samband med en skada ansåg fysioterapeuterna att 

det är en central del av de faktorer som påverkar den fysiska förmågan. Smärtan ansågs även 

som en försvårande faktor i vissa sammanhang. En fysioterapeut förklarade att det kan 

förekomma att lagidrottare spelar trots smärta om idrottaren anser sig ha en viktig funktion i 

laget, vilket innebär ett risktagande som kan försvåra vägen tillbaka till huvudmålet.  

”Många kan ju ändå träna med mycket smärta men det är ju frågan, hur bra är det, hur ska vi tänka kring 

det här.” (Fysioterapeut 3) 

”..svåra är de som har lite ont men jätteont ibland men de tycker ändå att de klarar att göra sin idrott, de 

är svårare att övertala och då blir målsättningen svårare..” (Fysioterapeut 1) 
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Då idrotten hämmas av skadan belyste fysioterapeuterna även vikten av att se över 

träningsupplägget, då det ofta krävs en förändring av träningen för att minska på belastning 

och minimera risker för att målet inte blir uppfyllt och förstärka beteenden som ökar 

chanserna att bli skadefri. Detta kan utföras genom att integrera rehabiliteringsövningar i 

den vanliga träningen. Detta innebär att delvis eller helt utesluta sin vanliga träning för att 

öka chanserna till att uppnå målet. Olika infallsvinklar från fysioterapeuterna belyses i 

följande citat: 

”..inte kan fullgöra fysprogrammet som de har från laget eller från tränarna om man säger, då blir det 

för mycket att köra både rehabprogram och fys.” (fysioterapeut 1) 

”Handlar det om en överbelastningsproblematik kanske man kan testa ett tag, de kanske kan köra fullt 

ut men att de behöver jobba extra med vissa delar och då brukar man ha en dialog att man kanske får 

plocka bort lite granna från övrig gymträning en period de har ju väldigt mycket träning oftast som ska 

in, och rehabträning kan ju bli ytterligare en sak.” (Fysioterapeut 4) 

Fysioterapeuterna uttryckte vikten av en kontinuerlig uppföljning av idrottarens fysiska 

faktorer under rehabiliteringen för att visa för och själv kontrollera att idrottaren är på rätt 

väg för att uppnå målen. 

”Så det är ju jätteviktigt i det här när man träffar patienten att man sätter ett mål, att man följer upp hur 

många du gjort och titta hur du gör.” (Fysioterapeut 4) 

”Testa allting innan och veta liksom att allting funkar rent styrkemässigt i alla moment, innan man 

tycker att målet är uppfyllt”. (Fysioterapeut 1)  

5.6 Social omgivning 

Fysioterapeuterna har en uppfattning om att målsättningen till stor del påverkas av 

förväntningar från omgivningen, vilket inkluderar tränare, lagkamrater, sponsorer samt 

unga idrottares föräldrar. Fysioterapeuterna upplever att de behöver ta hänsyn till att 

flertalet förväntningar kan förekomma samtidigt, bestå av olika karaktärer samt i vissa fall 

vara orimliga då de upplevs grundas i okunskap. Förväntningar från omgivningen kan 

medföra att det uppstod press hos idrottaren vilket beskrivs i följande citat: 

”Social omgivning är en lika viktig faktor fast man kan inte styra lika mycket då, förväntningar från 

fansen, klubben och sponsorer, dom vill ju gärna pressa på, de har ju satsat pengar på den här 

idrottaren.” (Fysioterapeut 5) 

”Beroende på ålder, press från föräldrar, man får ta hänsyn till en hel del faktorer. Jag hade en tjej här 

nu och tränar på en väldigt hög nivå men hon är 10. Och hennes pappa sa att han gav henne en glass om 

hon stod ut hela träningen fast hon hade ont i axeln. Det är sånt här exempel som man också man kan få 

hantera lite grann.” (Fysioterapeut 4) 
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Samtliga fysioterapeuter lyfte betydelsen av kommunikation och att involvera den sociala 

omgivningen i målsättningsprocessen för att skapa ett samspel mellan alla involverade 

parter. Fysioterapeuterna uttryckte att de erbjuder sig att hjälpa idrottaren med att medla 

alla involverande parter om idrottaren önskar. En av fysioterapeuterna uttryckte att det är 

speciellt viktigt att kommunicera med föräldrar om det handlar om unga spelare då de är 

föräldrarna som är ytterst ansvariga för barnen. Fysioterapeuter var överens om att 

målsättningsprocessen underlättar om alla strävar åt samma håll. Citaten nedan beskriver 

detta: 

”Klart att det inte alltid har gått fram ordentligt vad som ska göras så det är ju verkligen viktigt att man 

alltid försöker se till att tränaren får informationen.” (Fysioterapeut 3) 

”..sunt tänkande personer runt omkring så förstår ju alla, samma grej, då håller man ju samma tempo, 

pressar på i rätt lagom mängd, bromsar till i rätt ögonblick, hela gänget runt omkring..” (Fysioterapeut 

5) 

 

Vid en av intervjuer framkom det att lagets kultur är en påverkande faktor i målsättningen. 

Fysioterapeuten uttryckte vikten av att fortfarande vara en del i gemenskapen i laget trots 

skada vilket citatet nedan exemplifierar. Fysioterapeuten nämnde även att det kan 

förekomma en kultur i laget att spelare tränar på som vanligt trots smärta.  

”..och det kan man ju se i kultur i lagen också. Är du skadad och tränar på egen hand eller hemma 

medans vissa lag har att man ska vara nere man ska vara med i gemenskapen och man ska få stöttning 

av spelare, att man upplever att det faktiskt påverkar. Vad har man för stöttning av medspelarna, får 

man vara med, involveras man?” (Fysioterapeut 4) 

5.7 Patientrelation 

Fysioterapeuterna beskriver att relationen till elitidrottaren är viktig för att skapa en tillit 

under rehabiliteringen och målsättningen. De beskriver det som en försvårande faktor för att 

uppnå målen/målet om elitidrottaren inte accepterar eller följer de råd och 

rekommendationer som ges. Dessutom berättade de att relationen är reciprok, 

fysioterapeuten behöver också känna tilltro till elitidrottaren. Det visas i följande citat: 

”..måste försöka få en bra relation med den personen som är under rehabilitering och att den litar fullt ut 

på vad man ger för indikationer och råd och träningsupplägg och så vidare..” (Fysioterapeut 5) 

”..när vi inte är tillsammans i rummet så vet jag ju inte vad den gör, det är ju tilliten till den här 

personen att den ska göra det som är svårt..” (Fysioterapeut 5 

För att uppnå en gemensam grund för målsättningen upplevde fysioterapeuterna att 

dialogen och diskussionen med elitidrottaren är ett av de viktigaste verktygen. Genom att 

föra en dialog involveras elitidrottaren i målsättningen och förutsättningarna för att nå 
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målen ökas då delaktigheten ökas. Dialogen mellan fysioterapeuten och elitidrottaren är 

viktig i både utformande av målsättningen och vid eventuella svårigheter som uppstår längs 

vägen. Följande citat är exempel på detta: 

”Då får man diskutera att kan vi komma vidare till en bättre lösning, och hur tänker du kring det om jag 

säger att det inte är ett rimligt mål exempelvis. Då kanske de får tänka till om målet att omformulera 

målet och vad är realistiskt. Det är viktigt med dialogen med patienten.” (Fysioterapeut 4) 

”Tycker du att det låter orimligt, eller skulle du vilja göra på ett annat sätt eller har du någon annan 

ide?” (Fysioterapeut 3) 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer fysioterapeuter upplever att de tar hänsyn till i 

målsättningsprocessen vid rehabilitering av elitidrottsskador. Genom öppna frågeställningar 

tillfrågades fysioterapeuterna angående deras upplever om att skapa, formulera och följa upp 

mål samt vilka svårigheter som kan uppstå på vägen. I samtliga intervjuer framkom det att 

fysioterapeuterna upplevde att elitidrottare ofta har ett tydligt huvudmål med en 

rehabilitering. Målet uttalas ofta som återgång till idrott samt att klara av samma fysiska 

belastning som innan skadan uppstod. Fysioterapeuterna upplever att det kan förekomma 

tillfällen där de behöver hjälpa idrottaren att omformulera målet om det inte anses realistiskt 

att uppnå. De upplever även att de behöver väga in och ta hänsyn till flertalet påverkande 

faktorer för att idrottaren ska kunna uppfylla målet. Utifrån fysioterapeuternas svar skapades 

en övergripande helhetsbild av att krav för återgång, delmål, fysioterapeutisk kompetens, 

idrottarens fysiska och psykiska förutsättningar, social omgivning samt relationen till 

patienten var faktorer de upplever att de tar hänsyn till under målsättningen.  

6.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat kan tolkas utifrån den socialkognitiva teorins beskrivning av en 

beteendeförändring. Beteendeförändring beskrivs som en konsekvens av ett reciprokt 

samspel mellan faktorerna individ, beteende och omgivning (Bandura, 1986). 

Fysioterapeuternas upplevelser och svar som framkom under intervjuerna går att analyseras 

utifrån dessa tre faktorer. Idrottaren genomgår ofta en inre- och yttre beteendeförändring 

under rehabiliteringen för att öka chanserna att uppnå det uppsatta målet. 

Beteendeförändringen står för beteendet sett ur den socialkognitiva teorin. Yttre beteenden 

kan innebära att idrottaren förändrar sina träningsbeteenden för att nå det uppsatta målet. 

Inre beteenden kan innebära förändrade tankemönster kring skadan och träning för att nå 

målet. Sett ur den socialkognitiva teorin är individen idrottaren. Idrottarens fysiska- och 



24 

psykiska förutsättningar är faktorer fysioterapeuterna upplever att de tar hänsyn till under 

målsättningsprocessen. Laget och tränaren kan ses som omgivningsfaktorer som påverkar 

elitidrottarens målsättning och förutsättningar för att uppnå målet. Fysioterapeutens 

kompetens som tillämpas under skapandet och genomförandet av målsättningen är också en 

betydande omgivningsfaktor. Därmed kan man antyda att målsättningsprocessen påverkas 

av det reciproka samspelet mellan den sociala omgivningen, elitidrottarens beteende och 

individens förutsättningar.  

 

Thomeé et al. (2011) beskriver att ett stort problem inom rehabiliteringen av elitidrottsskador 

är att elitidrottare ofta har en tendens till att återgå till sin idrott för tidigt. Detta står i 

enighet med fysioterapeuternas upplevelse då de menar att det är viktigt att avsätta 

tillräckligt med tid för rehabiliteringen för att idrottaren ska kunna uppnå de bestämda 

målen. Fysioterapeuterna upplever dock att beslutet om hur mycket tid som avsätts för att 

uppnå målen främst styrs av andra individer i den sociala omgivningen eller av idrottaren 

själv.  

 

Fysioterapeuterna berättar att elitidrottaren och fysioterapeutens gemensamma huvudmål 

under rehabiliteringsprocessen oftast är att återgå till samma belastning och aktivitet som 

innan skadan skedde. Detta skiljer sig från Hoover et al. (2016) studie som uttrycker att 

elitidrottaren snarare bör befinna sig på en högre fysisk nivå än de befann sig på innan de 

drabbades av skadan för att förhindra återfall när de återgår till idrotten. En ytterligare 

aspekt Thomeé et al. (2011) förespråkar är att det även kan finnas ett övergripande mål under 

själva rehabiliteringen som innefattar att fysioterapeuten och elitidrottaren gemensamt hittar 

en belastning på träning som den skadade vävnaden klarar av. Dessa olika infallsvinklar kan 

tyda på att huvudmålen kan se olika ut och även att det kan förekomma flera huvudmål 

samtidigt. En annan intressant aspekt är att fysioterapeuterna upplever att det finns en 

skillnad mellan individuell- och lagidrott i hur snabbt de behöver vara tillbaka till idrotten. 

Detta är en ny infallsvinkel som författarna inte funnit tidigare forskning kring.  

 

Fysioterapeuterna beskrev att delmål är ett bra sätt för att påvisa för elitidrottaren, men även 

för dem själva, att idrottaren hela tiden tar steg framåt som för dem närmare det stora målet. 

Delmålen anses skapa motivation för fortsatt rehabilitering och utformas utifrån vilken typ 

av skada och funktion idrottaren har. Det stämmer väl överens med Hoover et al. (2016) då 

de belyser att delmålen hör ihop med kroppsliga funktioner och att delmålen kan ses som en 

hjälp i hur upplägget för rehabiliteringen bör se ut. Christakou och Lavallee (2009) 

poängterar att delmålen till en början bör vara lätta att uppnå och därefter stegras eftersom 

svåruppnåeliga mål medför en risk att idrottaren tappar motivation. När delmål uppfylls 

anser de att idrottarens förutsättningar för att nå slutmålet ökar. Detta påtalas även av 

fysioterapeuterna, då de uttryckte att delmålen bör vara idrottsspecifika och successivt 

stegras under rehabiliteringens gång. I enlighet med Banduras (1999) resonemang om att 

delmål uppmuntrar beteenden som sker i dagsläget och underlättar för att genomföra en 

beteendeförändring ansåg fysioterapeuterna att delmålen hjälper elitidrottaren att nå det 

slutgiltiga målet. 
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Det stora huvudmålet, återgång till idrott, samt delmålen skulle kunna ses ur SMART-

modellens beståndsdelar (Siegert & Taylor, 2004). SMART-modellen är inte ett begrepp som 

fysioterapeuterna specifikt berört under intervjuerna dock resonerar fysioterapeuterna kring 

alla delar var för sig i SMART-modellen när de pratar om delmål. I och med detta kan det 

antas att fysioterapeuterna implementerar SMART-modellen i sitt upplevda arbetssätt.  

Huvudmålet, återgång till idrott, kan ses som ett specifikt, aktivitetsrelaterat, tidsbestämt och 

mätbart mål. Dock anser fysioterapeuterna att återgång till idrott inte alltid är realistiskt 

utifrån idrottarens psykiska och fysiska förutsättningar skiljer sig därmed från SMART-

modellen.  

 

Fysioterapeuterna ansåg att de hade goda verktyg för att guida och råda idrottaren i 

målsättningsprocessen då de utgår både ifrån sin teoretiska utbildning och kliniska 

erfarenhet. Med detta sagt kan en ytterligare parallell till socialkognitiva teorin dras då 

fysioterapeuterna upplever att de tar hänsyn till sin egen fysioterapeutiska kompetens under 

målsättningsprocessen i rehabiliteringen med elitidrottaren. Fysioterapeuterna förklarar att 

de först måste undersöka och göra en bedömning av vilken typ av skada idrottaren har 

drabbats av för att lägga en grund för en realistisk målsättning. Utifrån tidigare erfarenheter 

ansåg de sig därmed ha kunskaper kring läkningstid, vilka tester som bör göras och hur 

målsättningen ska kunna individanpassas. Bahr (2015) påpekar just det faktum att det krävs 

en hög kompetens bland de professioner som har kontakt med idrottare på grund av 

elitidrottsskadornas komplexitet. 

 

Enligt Wiese-Bjornstal et al. (1998) uppkommer flera emotionella reaktioner i samband med 

att en idrottare drabbas av en skada. Detta är gemensamt med vad fysioterapeuterna 

uttryckte då de förklarade att det är vanligt att idrottaren blir nedstämd, rädd och frustrerad i 

samband med att de drabbas av en skada. Fysioterapeuterna reflekterade att det kan bero på 

att idrottaren inte kan utföra sin idrott och inte vet när de kan vara tillbaka till idrotten. 

Fysioterapeuterna beskriver att idrottarens psykiska välmående och deras tankar och känslor 

kring skadan är ytterst påverkande faktorer i samband med målsättningen vilket Wiese-

Bjornstal et al. (1998) samtycker till. Även Christakou och Lavalleé (2017) bekräftar att 

idrottarens tankar påverkar deras sinnesstämning som i sin tur påverkar idrottarens 

beteende under rehabiliteringsprocessen. Fysioterapeuterna uttrycker även att elitidrottarens 

sinnesstämning i förhållande till skadan kan leda till att de önskar en snabb lösning på 

problemet vilket fysioterapeuterna ofta bedömer som orealistiskt. De förklarar att genom att 

ställa frågor om idrottarens välmående får de en ökad förståelse för vilka tankar som är 

grund för elitidrottarens önskade målsättning och de kan på så sätt ge elitidrottaren ett bättre 

stöd. Även Eriksson (2011) lyfter betydelsen av att teamet runt idrottaren bör ha insikt i vad 

kraven och skadan innebär för idrottaren. Fysioterapeuterna nämner även att de kan behöva 

ge idrottaren utrymme för att landa i de förändrade omständigheterna som en skada för med 

sig innan de kan påbörja första steget mot att uppnå målsättningen.  

 

Christakou och Lavalle (2009) anser att en god motivation och hög self-efficacy skapar goda 

förutsättningar för realistiska och mätbara mål utifrån idrottarens förutsättningar. Därför 

skulle idrottarens starka motivation kunna korreleras till en hög self-efficacy för att klara av 

sitt mål men det behöver inte alltid betyda att målet är realistiskt utifrån idrottarens 
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befintliga fysiska kapacitet. Denna spekulation stärks utav Thomeé et al. (2011) 

rekommendationer om att en hög self-efficacy för att återgå till idrotten bör vara det sista 

steget i en fullgjord rehabiliteringsfas. Inget föregående steg får utebli för att öka chanser till 

att en riskfri återgång. Önskan om att vara tillbaka snabbare än realistiskt bedömer 

fysioterapeuterna även som att elitidrottare i vissa fall har en bristande förståelse kring sin 

skada. Denna förståelse är något som fysioterapeuterna bedömer som en faktor de behöver 

hjälpa idrottaren med. Att skapa en ökad förståelse belyser Thomeé et al. (2011) i modellen 

för rehabilitering av motions- och idrottsskador som det första steget i en rehabiliteringsfas 

innan man kan gå vidare med något annat. Fysioterapeuternas upplevelse av betydelsen av 

att förklara och hjälpa idrottaren om det finns en bristande förståelse samspelar med SBUs 

(2010) sammanställda rapport där man kan läsa att patientens tankar ses som en 

betydelsefull faktor för en effektiv rehabilitering. Fysioterapeuterna förklarar även att 

idrottaren behöver förstå innebörden av de träningsövningar som utförs och vilken effekt 

övningarna ger och hur de förhåller sig till idrottarens målsättning. Att skapa en förståelse är 

ytterligare en koppling utifrån den socialkognitiva teorin att individens tankar om effekten 

relateras till utfallsförväntningar av ett specifikt beteende och hur det i sin tur relaterar till att 

nå det specifika målbeteendet och målsättningen (Bandura, 1986).  

 

Fysioterapeuterna berättade att det egna ansvaret dels handlar om att utföra det som 

faktiskt bestäms samt att lära känna när man går på för tufft i rehabiliteringen. I enlighet 

med Dhillon et al. (2017) förespråkas vikten av att idrottaren tar ett eget ansvar under 

rehabiliteringen för att kunna nå sitt mål. En av fysioterapeuterna lyfte specifikt att hen 

kunde se en skillnad mellan individuella- och lag idrottare i den egenskapen. Individuella 

idrottare har en tendens till att lättare kunna ta eget ansvar då de inte behöver ta hänsyn till 

lagkamrater och är vana att själva ansvara för sina egna prestationer. En annan intressant 

infallsvinkel är att flertalet fysioterapeuterna beskrev att individuella idrottare har en 

sundare relation till sin egen kropp. Hen anser att de individuella idrottarna förstår 

betydelsen av att hålla sig skadefri under en längre period än enbart för en specifik match. 

Utifrån författarnas vetskap saknas det i dagsläget forskning som kan stödja ovanstående 

uttalanden.  

 

Andra aspekter att ta hänsyn till för målsättningen som lyftes fram av fysioterapeuterna var 

vilka idrottarens fysiska förutsättningar är. De nämnde att idrottarens ålder och fysiska 

status avgör vilken nivå målsättningen påbörjas. Genom att börja med att undersöka hur 

mycket belastning den skadade vävnaden tål och påbörja rehabiliteringen på en acceptabel 

nivå minskar risken för återfall. Detta överensstämmer med Thomeé et al. (2011) som anser 

att en felaktig stegring av belastning är en riskfaktor för återfall. Det framkom dessutom att 

ett flertal av fysioterapeuterna var noggranna med att följa upp hur de fysiska faktorerna 

förändras under rehabiliteringen för att kontrollera att målsättningen går framåt. Att utföra 

dessa kontinuerliga uppföljningar skulle kunna vara ett sätt att öka idrottarens 

utfallsförväntningar och på det sättet påverka att rehabiliteringen blir utförd på ett 

tillfredställande sätt. Stajkovic och Luthans (1979) diskuterar begreppet mastery experience, 

vilket kan kopplas till dessa uppföljningar då idrottaren ser att hen förbättrar sin fysiska 

förmåga genom att utföra de specifika övningarna. Detta ökar tilltron till den egna förmågan 

(self-efficacy) att klara av nästa steg i målsättningen. 
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Då en skada i de flesta fall innebär en smärtsensation för idrottaren, upplevde 

fysioterapeuterna att smärtan var en viktig men svår faktor att ta hänsyn till. Då 

idrottsskador är vanligt (Conn et al., 1997-99) skulle det kunna antas att de flesta idrottare 

har tidigare erfarenhet, antingen från en egen skada eller att någon i den närmsta 

omgivningen har drabbats av någon typ av skada. Enligt Bandura (1986) kan en hög self-

efficacy för att hantera smärta bidra till att en idrottare fortsätter att vara aktiv oavsett 

tidigare erfarenheter. Detta kan jämföras med att fysioterapeuterna uttryckte en svårighet 

med att sätta mål när elitidrottare fortsätter träna trots smärta. Fysioterapeuterna 

reflekterade att orsaken till att fortsätta vara aktiv trots smärtsensationer kan bero på att 

idrottaren anser sig ha en viktig funktion i laget. De nämnde också att kulturen i laget i vissa 

fall påverkar idrottaren att spela trots smärta eller dölja en skada, vilket även stärks av 

Wiese-Bjornstal et al. (1998). 

 

Lagets kultur och hur stöttningen och gemenskapen fortlöper för den skadade idrottaren 

uttryckte en av fysioterapeuterna påverkar målsättningen och var något hen upplevde sig ta 

hänsyn till. Fysioterapeuten upplevde att hur väl målsättningen uppnås kan skilja sig om den 

skadade idrottaren får fortsätta vara en del av lagets gemenskap trots skadan eller behöver 

utföra rehabiliteringen på egen hand. Att kulturen i laget har en stor inverkan på känslan av 

gemenskap kan kopplas till den socialkognitiva teorin (Bandura, 1986) som en påverkande 

omgivningsfaktor för individen. Att få vara en del av laget trots skada skulle exempelvis 

kunna ses som ett sätt att stärka inlärningen av nya beteenden. Trots att det inte nämnts 

specifikt av fysioterapeuterna kan det ses som ett användande av den socialkognitiva teorins 

modellinlärning. Genom att se andra i laget utföra det nya eller önskvärda beteendet eller 

övningarna stärks den skadade idrottarens förmåga att påbörja en rehabilitering (Stajkovic & 

Luthans, 1979). 

  

Att behöva ta hänsyn till den sociala omgivningen påpekade fysioterapeuterna som både 

försvårande och förenklande för att skapa mål. Den sociala omgivningen, bestående av 

föräldrar, tränare, lagkamrater eller andra involverade kan exempelvis skapa stress under 

målsättningsprocess. De uttryckte att förväntningarna från omgivningen i ett flertal fall är 

orimliga och i vissa fall missvisande på grund av bristande kunskap. Att involvera den sociala 

omgivningen i målsättningen ansågs viktig för att skapa en förståelse och gemensam plan, 

vilket även överensstämmer med Wade (2009). Genom att fysioterapeuterna inkluderar den 

sociala omgivningen, exempelvis tränare, i diskussionen kring vilka mål som är realistiska att 

arbeta mot kan möjligtvis idrottarens self-efficacy öka. Detta på grund av att self-efficacyn 

påverkas av hur stöttande omgivningen är (Bandura, 1986). I likhet med Johansson (2008) 

som menar att de flesta skadade idrottare söker socialt stöd ansåg fysioterapeuterna att det är 

viktigt att ha en stöttande omgivning. 

 

För de yngre idrottarna ansåg fysioterapeuterna att föräldrarna är de speciellt viktiga att 

involvera då de har det yttersta ansvaret. Det är även föräldrarna som har ansvar att 

vidarebefordra informationen som framkommer hos fysioterapeuten till de berörda tränarna. 

Dock påtalade alla fysioterapeuter att de uppmuntrar till att få kontakt eller bli kontaktade av 

tränarna om det uppstår frågor kring målsättningen. Uttalandena stärks av Siegert och 
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Taylor (2014) som påtalar att det kan uppstå konflikter om familjen inte involveras i 

målsättningen. Konflikter angående målsättningen upplevde fysioterapeuterna främst 

uppstår om idrottaren inte accepterar eller följer de råd fysioterapeuten ger. Relationen 

mellan fysioterapeut och idrottare behöver därför vara baserad på en gemensam tillit och 

öppenhet. Detta kan kopplas till det andra steget i patientfasen Thomeé et al. (2011) belyser i 

sin modell för rehabilitering av motions- och idrottsskador. Fysioterapeuten behöver 

övertyga patienten att fysioterapeutens målsättning är den som är mest lämplig att applicera. 

Detta eftersom fysioterapeutens utbildning bland annat inbegriper hur rehabilitering av 

elitidrottsskador bör utföras och har kompetens som idrottaren eventuellt saknar 

(Fysioterapeuterna, 2017). 

 

Att behålla en öppen dialog under rehabiliteringen ansåg fysioterapeuterna vara viktigt för 

att öka idrottarens känsla av delaktighet i målsättningen. Att lyssna på och ta hänsyn till 

idrottarens önskemål angående eventuella förändringar av målsättningen eller 

omformulering av målen under rehabiliteringens gång ansågs vara viktigt för tilliten. 

Fysioterapeuterna nämner att tilliten behöver vara ömsesidig där idrottaren behöver lita på 

fysioterapeutens kompetens och fysioterapeuten behöver lita på att idrottaren utför det som 

bestäms. I och med detta kan tilliten ses som en utmaning då de endast kan råda hur 

idrottaren bör agera men inte kan kontrollera vad som sker utanför behandlingsrummet. 

Att tilliten bör vara ömsesidig mellan fysioterapeuten och idrottaren kan relateras till den 

socialkognitiva teorin. Omgivningen, i detta fall fysioterapeuten och individen, idrottaren, 

samspelar och påverkar varandra reciprokt enligt den social kognitiva teorin (Bandura, 

1986). 

 

En sista viktig aspekt att diskutera är att det förekommer olika definitioner 

av begreppet idrottare i den litteratur som författarna refererat till i 

bakgrunden. Benämningen har bland annat varit elitidrott, idrottare och atleter. En 

minoritet av litteraturen handlar även om patienter i allmänhet. Att dessa ändå refererats till 

i studien beror på att författarna haft svårigheter att finna forskning som specifikt syftat 

till elitidrottare. Trots olika definitioner och populationer stämmer de refererade studiernas 

resultat  väl överens med denna studies resultat.  

6.2 Metoddiskussion 

Då det centrala i en kvalitativ analysmetod är att skapa förståelse för deltagarnas subjektiva 

erfarenheter, uppfattningar och ord (Malterud, 2009) ansågs en kvalitativ innehållsanalys 

vara mest lämplig att använda utifrån studiens syfte. Detta på grund av att det var 

fysioterapeuternas subjektiva upplevelser av påverkande faktorer vid målsättning som 

undersöktes. Nackdelen med att använda en kvalitativ metod är att svaren tolkas, vilket kan 

innebära att deltagaren menar en sak men författarna uppfattar det på ett annat sätt (Patton, 

1990) vilket kan leda till att informationen inte framkommer helt korrekt (SBU, 2014). Att 

använda en induktiv ansats bidrog till att materialet analyserades och sammanställdes 

förutsättningslöst och inte utifrån en förutbestämd teori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Innehållsanalysen resulterade i sju kategorier med 24 underkategorier. Noterbart 
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under analysprocessen var att författarna vid vissa tillfällen upplevde det problematiskt att 

utifrån deltagarnas svar skilja på faktorer som enbart upplevdes påverka 

målsättningsprocessen och inte rehabiliteringen generellt. Målsättningen är en del av 

rehabiliteringen och samspelar på en nivå som gör det nästintill omöjligt att särskilja dem 

från varandra. Författarna var dock noga med att alltid uttala att de syftade på målsättningen 

vid intervjutillfällena. Det är däremot svårt att avgöra om deltagarna tolkade frågorna på 

samma sätt. Studiens giltighet kan därmed ifrågasättas då författarna utförde en viss grad av 

tolkning av det insamlade materialet (Jacobsen, 2012) utifrån om de ansåg att svaret 

fysioterapeuterna gav syftade till målsättningen.  

 

Att använda semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt gav deltagarna möjlighet att 

svara utförligt på frågorna och för författarna att ställa följdfrågor (Carter et al., 2009). 

Vid ett intervjutillfälle ges den svarande möjlighet att reflektera över sina svar och 

situationen bidrar till att svaren kommer spontant till skillnad från exempelvis en skriftlig 

enkät. Att utföra intervjuer kan både vara en styrka och en svaghet då det krävs att den 

svarande hinner reflektera och formulera sig på ett informativt sätt. Eftersom 

semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor kan ändå nyanser belysas och 

förklaras vid ett senare tillfälle under intervjun om det inte framkommit tidigare. Förmågan 

att ge relevant och riktig information under intervjuerna var varierande. All information var 

förstahandsinformation då de svarande beskrev hur de själva går tillväga och hur de 

reflekterar och tar ställning. Det går dock inte att förlita sig helt på att informationen är fri 

från social reaktivitet då fysioterapeuterna kan ha modifierat sina svar utifrån vad de anser är 

informativt för studien (Jacobsen, 2012). 

 

Utifrån det aktuella syftet hade det inte varit möjligt att tillämpa en kvantitativ metod. 

Intresset med studien var att ta reda på fysioterapeuters upplevelser där de tilläts att fritt 

dela med sig av sina tankar och erfarenheter vilket inte hade varit möjligt genom en 

kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod hade författarna istället exempelvis kunnat 

utveckla en enkät med slutna frågor med exempelvis ja, nej och ¨instämmer helt¨ svar utifrån 

en redan förutbestämd ram. Genom den kvantitativa metoden prövas ofta en existerande 

teori, vilket i denna studie hade krävt en omformulering av syftet för att vara möjligt. Att 

använda observation som undersökningsmetod kan tillämpas i både kvantitativ och kvalitativ 

forskning, vilket även hade varit möjligt i denna studie för att undersöka vad 

fysioterapeuterna tar hänsyn till. På det sättet får man reda på hur det ser ut kliniskt men kan 

gå miste om vad fysioterapeuterna upplever och deras uppfattning av vad de tar hänsyn till 

(Jacobsen, 2012).  

 

Polit (1999) förklarar överförbarhet som hur väl en studies resultat kan överföras eller 

generaliseras till andra populationer. Författarna valde att presentera resultatet generellt för 

elitidrottare utan att specificera om det involverade enbart lag- eller individuell idrott om 

inte fysioterapeuterna specifikt lyft en påtaglig skillnad mellan dessa grupper under 

intervjuerna. Därav kan det förekomma fler skillnader mellan lag- och individuell idrott som 

inte har lyfts i studien, vilket gör att resultatets överförbarhet kan ifrågasättas. En annan 

faktor som ifrågasätter studiens överförbarhet är antalet utförda intervjuer. Antalet deltagare 

kan anses som för lågt för en tillförlitlig överförbarhet av studiens resultat. Hade 
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deltagarantalet varit större finns möjligheten att ytterligare nyanser av upplevelser inom 

studiens område hade kunnat lyftas fram (Carter, et al., 2011). Valet av att endast utföra fem 

intervjuer togs efter en diskussion med handledaren där det bedömdes att tidsramen var för 

kort för att utföra ytterligare intervjuer med god kvalitet.  

 

Ingen respondentvalidering har utförts i det avseendet att deltagarna fått ta del av sitt egna 

material innan studien sammanställts (Jacobsen, 2012). Det ansågs inte vara lämpligt då 

studien skulle skildra faktorer som fysioterapeuterna upplever att de tar hänsyn till i 

målsättningen och hade även varit en för tidskrävande process. Giltigheten har istället styrkts 

med hjälp av andra studenter, handledare och tidigare studier, dock innebär inte detta att 

resultatet i denna studie är sanna. Deltagarnas svar korrelerade med tidigare studier vilket 

innebär en hög intersubjektivitet och stärker därmed studiens giltighet (Jacobsen, 2012). På 

grund av studiens bekvämlighetsurval och att deltagarna i studien aktivt tackade ja via 

förfrågan om deltagande kan det dock ifrågasättas om fysioterapeuterna varit de mest 

informativa eller om de är representativa för studiens syfte (Jacobsen, 2012). Däremot hade 

alla fysioterapeuter vidareutbildning inom idrottsmedicin samt liknande upplevelser trots att 

det skiljer sig i hur många år de varit kliniskt verksamma, vilket stärker resultatets 

tillförlitlighet.  

 

Ingen kontroll av att deltagarna mötte inklusionskriterierna för studien har utförts mer än att 

författarna specificerade att de ska arbeta med elitidrottare på högsta eller näst högsta 

tävlingsnivå i Sverige i informationsbrevet (Bilaga B). Därmed har författarna förlitat sig på 

att deltagarna varit ärliga angående sitt arbetsområde. Eventuellt skulle de som inte samtyckt 

till att medverka i studien kunna ha fler värdefulla nyanser att bidra med, vilket är en fråga 

som i dagsläget enbart kan spekuleras kring. 

 

Att de svarande angav information som är sanningsenlig eller om de angav information de 

upplevde att författarna ville höra kan diskuteras. Då författarna har kunskaper inom 

beteendemedicin och en del av deltagarna var medvetna om detta kan informanterna 

medvetet eller undermedvetet använt begrepp som speglar och är centrala inom 

beteendemedicin. En annan möjlig påverkande faktor att ta hänsyn till för att diskutera 

studiens trovärdighet är att författarnas tidigare kunskaper kring målsättning och 

elitidrottsskador kan ha speglats under analysprocessen. Författarna var dock medvetna om 

denna risk under analysprocessen och försökte aktivt bortse från förutfattande meningar och 

tidigare erfarenheter under intervjuer och analysprocessen. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) är studiens trovärdighet något som speglar hur väl material och analys 

förhåller sig till studiens syfte. Trovärdigheten i studien fastställs genom att författarna hade 

fortlöpande diskussioner under analysprocessen för att kontrollera att de meningsbärande 

enheterna, koderna och kategorierna svarade till studiens syfte. De transkriberade intervjuer 

lästes även ett flertal gånger av båda författarna och jämfördes med de meningsbärande 

enheterna för att kunna säkerställa att all väsentligt data inkluderats i studien samt att 

irrelevant data exkluderats.  

 

Då författarna genomförde en pilotintervju gavs möjlighet att justera intervjuguiden i 

efterhand och därmed utveckla metoden vid behov. Då pilotintervjun inte mötte 
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inklusionskriterierna sågs den endast som ett träningstillfälle för att öva sig på intervjuteknik 

och för att utvärdera intervjuguiden. Intervjuguiden upplevdes ge utförliga svar utifrån 

studiens syfte och behövde därför inte justeras utan användes vid de kommande 

intervjuerna. Genom att författarna övade på sin intervjuteknik har det ökat möjligheterna 

att fånga upp det väsentliga i en intervju och få informanterna att känna den trygghet som 

behövs vid ett intervjutillfälle stärker det studiens tillförlitlighet.  

 

Valet att utföra både fysiska intervjuer och telefonintervjuer är något som har kunnat komma 

att påverka och skilja sig i kvalitén på resultatet. Fördelen med en fysisk intervju är att 

författarna kan ta del av deltagarens kroppsspråk vilket kan ge en djupare förståelse för det 

som sägs. Fysiska intervjuer kan även leda till mer tillförlitliga svar då det är svårare att 

undanhålla sanningen när man sitter framför intervjuaren. Fysiska intervjuers nackdel är att 

de kan vara kostnadskrävande och tidskrävande att ta sig till deltagaren. Detta är dock 

fördelen med en intervju via telefon då författarna har kunnat undvika resor och ekonomiska 

utlägg. Både vid telefon- och de fysiska intervjuerna hade deltagaren själv möjlighet att välja 

en lämplig tid och plats för det specifika tillfället för intervjun. Detta för att författarna ansåg 

att det kunde skapa en känsla av trygghet och möjliggöra att deltagaren hade de bästa 

förutsättningarna för att vara sanningsenlig under intervjun. Valet att utföra individuella 

intervjuer istället för gruppintervjuer gav fysioterapeuterna även möjlighet att lägga fram 

sina egna åsikter och upplevelser utan att behöva ta hänsyn till eller bli påverkade av någon 

annan svarande vilket ökar trovärdigheten för materialet (Jacobsen, 2012).   

 

Då analysprocessen skedde fortlöpande och transkriberingen påbörjades innan alla 

intervjuer var utförda kan det ha påverkat författarna undermedvetet då de redan visste vad 

andra deltagare svarat på frågorna. Genom att författarna delade upp transkriberingarna och 

tog ut meningsbärande enheter självständigt på olika håll och sedan jämförde och 

diskuterade dem skapades dock förutsättningar för att öka giltigheten.  

6.3 Etikdiskussion 

Studien har följt de etiska riktlinjer som finns (http://www.codex.vr.se) samt tagit hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen (2013). Studiens inklusionskriterium var att fysioterapeuterna 

skulle arbeta med elitidrottare inom ospecificerad idrott på högsta eller näst högsta 

tävlingsnivå i Sverige vilket öppnade upp för att ett flertal olika sorters idrotter kunde belysas 

i studien. Dock valde författarna att inte publicera specifikt vilka idrotter eller kön som 

inkluderats i studien med respekt för de svarandes personliga integritet 

(http://www.codex.vr.se). Genom att ha tagit ställning till möjliga etiska överväganden innan 

studien påbörjades har inga ytterligare etiska dilemman uppstått under studiens gång. 

Informanterna informerades innan studiens start att medverkan var konfidentiell men att 

deras intervjuer skulle komma att spelas in. Genom att koda materialet vid transkriberingen 

och analysen säkerställdes informanternas anonymitet inför obehöriga. Då intervjuerna 

raderades och överfördes till ett usb-minne från diktafonen kunde den lämnas tillbaka för 

andra studenters användning efter säkerställande av båda författarna om att den var tom. 

Författarna har även i det transkriberade materialet och i analysen valt att benämna 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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namngivna klubbar och specifika idrotter som “laget” eller “idrotten” för att försäkra att de 

tillfrågade ej kan komma att bli identifierade. Materialet från den första pilotintervjun 

exkluderades från studien, vilket enbart berodde på att den svarande inte uppfyllde 

inklusionskriteriet och därmed var inte informationen väsentlig i relation till studiens syfte, 

vilket bör noteras att det alltså inte var på grund av etiska skäl.  

7 SLUTSATS 

Studiens resultat tyder på att när de deltagande fysioterapeuterna, som arbetar inom 

elitidrott, utformar en målsättning upplever de att de tar hänsyn till ett flertal faktorer. 

Elitidrottsskadornas komplexitet påvisas genom att idrottarens och omgivningens beteenden 

samspelar i målsättningsprocessen och upplevs som viktiga att ta hänsyn till. 

Fysioterapeuterna nämner omgivningsfaktorer, främst den närmsta sociala omgivningen 

som är involverad i elitidrottarens satsning, idrottarens psykiska- och fysiska förutsättningar 

och sin egen (den behandlande fysioterapeutens) kompetens. Fysioterapeuternas upplevda 

hänsynstagande påvisar på så sätt ett reciprokt samspel mellan individen, beteendet och 

omgivningen. Individen ses som den skadade elitidrottaren medan den behandlande 

fysioterapeuten anser sig vara en omgivningsfaktor. Beteendet som avses är både det inre- 

och yttre beteende elitidrottaren har under målsättningsprocessen. Då en kvalitativ analys 

har tillämpats är det endast subjektiva upplevelser som tolkats, vilket medför att vidare 

slutsatser om det kliniska arbetssättet inte kan dras. Studiens överförbarhet till andra 

fysioterapeuter inom området är dessutom svag på grund av få deltagare.  

8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

De resultat som framkommit belyser att det krävs ett brett perspektiv för att skapa en 

godtagbar och framgångsrik målsättning. Att använda sig av ett biopsykosocialt synsätt i 

utformningen av mål inbegriper de faktorer kliniskt verksamma fysioterapeuter upplever att 

de tar hänsyn till. Då elitidrottarens beteende under rehabiliteringen avgör om målen 

uppfylls är det även viktigt att ha kunskaper inom beteendemedicin. Vidare forskning bör 

utföras för att tydliggöra vilka av de flertalet faktorer, som nämnts i denna studie, som har 

störst effekt på målsättningen. Då skillnader påtalats för individuella- och lagidrottare är 

även det ett område som bör undersökas vidare, vad de mer specifika skillnaderna är och 

varför de finns. En annan infallsvinkel för vidare forskning är om det finns en skillnad på 

faktorer som tas hänsyn till i målsättningen beroende på kön då det ej specificerats i denna 

studie. 
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

·       När gick du grundutbildningen och vilka vidareutbildningar har du efter 

grundutbildningen? 

·       Hur länge har du varit verksam i arbetet med elitidrottares rehabilitering? 

·       Hur många elitidrottare har du rehabiliteringsansvar för, och inom vilka idrotter? 

·       Hur ser rehabiliteringsförloppet vanligtvis ut i ditt arbete med elitidrottare? 

  

Frågor: 

·       Berätta hur du tänker kring målsättning i rehabiliteringen av elitidrottares skador? 

·       Hur tillämpar du målsättning i ditt arbete med elitidrottares rehabilitering? 

·       Vilka strategier använder du för att skapa mål? 

·       Hur förs diskussionen kring formuleringen av målet med elitidrottaren? 

·       Vilka faktorer anser du påverkar målsättningsprocessen? 

·       Hur formuleras målet? 

·       Berätta hur teamet runt elitidrottaren är med i målsättningsprocessen? 

·       Vilka utmaningar möter du som fysioterapeut i målsättningsprocessen? 

·       Om det uppstår svårigheter gällande rehabiliteringsplanen och målsättningen, hur går 

du vidare? 

·       Upplever du att det är någon skillnad på hur du använder målsättning i rehabiliteringen 

av elitidrottare och andra patienter? 

  

Följdfrågor: 

·       På vilket sätt? 

·       Kan du berätta/beskriva mer? 

·       Kan du förklara varför? 

·       Hur många/mycket? 

·       Hur tänker du då? 

·       Hur gör du? 

·    Hur påverkar elitidrottarens sociala omgivning och fysiska miljö 

målsättningsprocessen? 

·    Hur påverkar individens föreställningar, tankar och känslor målsättningsprocessen? 

·    Hur påverkar elitidrottarens fysiska förutsättningar målsättningsprocessen? 
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BILAGA B 

informationsbrev 

  

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter från Mälardalens högskola i Västerås som skriver ett 

examensarbete inom fysioterapi. Studiens syfte är att undersöka hur fysioterapeuter upplever 

sig tillämpa mål i rehabiliteringen av elitidrottare som tävlar på högsta eller näst högsta 

division eller tävlingsnivå inom sin idrott i Sverige. 

Vi har fått kontaktuppgifter till dig via gemensamma kontakter. Du tillfrågas om deltagande i 

studien då vi skulle vilja utföra en intervju med Dig där Du kommer att få berätta om hur Du 

som fysioterapeut arbetar med målsättning i rehabiliteringen av elitidrottare. Intervjuerna 

kommer ske fysiskt eller via telefon och pågå i max 60 minuter. 

Att medverka i studien är självfallet frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan vidare förklaring. Allt material som samlas in kommer avidentifieras och 

därmed inte kunna ledas tillbaka till Dig och Du kommer inte heller kopplas ihop med 

idrotten/idrotterna Du är verksam inom. Du kommer däremot inte kunna vara helt anonym 

under själva intervjuerna då vi studenter kommer träffa Dig eller ringa Dig på telefon. 

Ditt medverkande i studien kommer inte innebära risker för Dig utan vi önskar endast att du 

är villig att dela med Dig av Dina erfarenheter och upplevelser kring målsättning hos 

elitidrottare. 

Studien kommer att redogöras och bedömas av en examinator i form av ett examensarbete 

vid Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola. 
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