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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att flera unga alpina skidåkare drabbas av muskuloskeletala 
skador under åren på idrottsgymnasium. Kroppsliga förändringar under ungdomsåren gör 
dem mer benägna för skador. Att förstå hur dessa ungdomar upplever 
rehabiliteringsprocessen samtidigt som de går på ett riksidrottsgymnasium är viktigt för att 
kunna erbjuda en rehabilitering med gott resultat. 
  
Syfte: Syftet var att undersöka unga alpina skidåkares upplevelse av 
rehabiliteringsprocessen och samverkan med fysioterapeut på distans parallellt med studier 
på ett idrottsgymnasium och elitsatsande träning. 
  
Metod: Ett bekvämlighetsurval gjordes av fem ungdomar från ett alpint skidgymnasium. 
Två pojkar och tre flickor intervjuades. En semistrukturerad intervjuguide användes. 
Intervjuerna transkriberades och en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 
användes.  
  
Resultat: Analysen resulterade i åtta underkategorier som fördelades i tre kategorier; 
omgivningens påverkan på-, vårdens roll i- och individfaktorers påverkan på 
rehabiliteringsprocessen 
 
Slutsats: Deltagarna hade fått förtroende för de fysioterapeuter som individanpassade 
rehabiliteringen och som tog hänsyn till individens omgivning. Engagemang från 
fysioterapeuten och kort avstånd till fysioterapeut upplevdes positivt för 
rehabiliteringsprocessen. Det sociala stödet var en framträdande omgivningsfaktor. 
Gemenskapen och det sociala stödet varierade beroende på om deltagaren befann sig på 
skolan eller i sin hemort. Deltagarna upplevde att de utvecklade sin självreglering och 
copingstrategier utifrån tidigare erfarenheter av rehabiliteringsprocessen. 
 
Nyckelord: Alpin skidåkning, beteendemedicin, fysioterapeut, idrottsgymnasium, 
ungdomar 



ABSTRACT 

Background: Research has shown that several young Alpine skiers suffer from 
musculoskeletal injuries while attending a sports high-school. Bodily changes during 
adolescence make them more prone to damage. Understanding how these young people 
experience the rehabilitation process while attending a sports high-school is important in 
order to facilitate optimal rehabilitation. 
  
Purpose: The aim of this study was to examine how young alpine skiers attending a sports 
high-school experience the rehabilitation process and the collaboration with a 
physiotherapist on distance, parallel with studies and elite training. 
  
Method: Five students attending an Alpine skiing high-school were recruited through 
convenience sampling. Two boys and three girls were interviewed. Data was collected 
through semi-structured interviews, and qualitative content analysis with an inductive 
approach was used. 
  
Result: The analysis resulted in eight subcategories divided into three categories; 
environmental influence, healthcare factors, and individual factors in relation to the 
rehabilitation process. 
 
Conclusion: The participants gained confidence in the physiotherapists who individualized 
the rehabilitation and took into consideration the individual's environment. Engagement 
from the physiotherapist and short distance to the physiotherapist was perceived positively 
for the rehabilitation process. Social support was representative prominent environmental 
factor. The companionship and social support varied depending on whether the participants 
were in school or in their hometown. The participants perceived that they developed their 
self-regulation and coping strategies based on experiences from previous rehabilitation 
processes. 
 
Keywords: Adolescents, alpine skiing, behavioral medicine, physiotherapist, sports high-
school 
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1 BAKGRUND  

Den alpina skidkulturen är stor i Sverige och det finns idag cirka 700 alpina skidåkare med 
tävlingslicens i ålder 16–60 år. Nästan alla i åldrarna 16–20 år med tävlingslicens väljer att 
kombinera elitsatsning i alpin skidåkning med gymnasiestudier genom att gå på ett av 
Sveriges riksidrottsgymnasium (RIG) (Westin, 2015). Svensk idrott vill ge alla ungdomar som 
väljer att gå på ett RIG möjlighet att kunna nå en nationell eller internationell nivå inom sin 
idrott och samtidigt få gymnasial utbildning (Riksidrottsförbundet, 2017). 

1.1 Idrottsgymnasium och ungdomar 
I Sverige finns det idag tre RIG som inriktar sig på alpin skidåkning (Svenska skidförbundet, 
2017). Genom att gå på ett RIG med inriktning mot alpin skidåkning finns det möjlighet att 
kombinera elitsatsande träning med gymnasiestudier och därigenom få ett fullständigt 
gymnasiebetyg. RIG har riksintag vilket betyder att ungdomar från hela landet har möjlighet 
att söka in på de utbildningarna. Det medför att ungdomar kan behöva flytta från sin hemort 
i samband med skolstarten. RIG med inriktning mot alpin skidåkning har som standard att 
erbjuda första årselever boende vid skolan för att underlätta eventuell flytt. Resurser såsom 
kompetens och träningsmöjligheter varierar beroende på vilket RIG eleven studerar på, men 
alla elever ska ha en möjlighet att nå nationell eller internationell nivå (Gymnasium, 2017; 
Riksidrottsförbundet, 2017). Alpin skidåkning är en individuell idrott och Svenska 
skidförbundet (2017) försöker ge varje elev en individuell och utvecklande träning. Träningen 
ska ha en stegrande progression som anpassas efter individens fysiska och tekniska 
prestationsförmåga. Trots den individuella träningen är det viktigt med gruppdynamiken och 
att träningen även utvecklas i grupp. Under det första året i skolan sker en inskolning för att 
ge eleverna en kunskap om vad elitidrottsträning innebär. Under resterande åren utvecklas 
eleverna och under sista året ska de själv kunna vara med att utforma sin egna träning samt 
kunna analysera sina styrkor och svagheter. Under försäsong har eleverna grundläggande 
träning 6–7 gånger i veckan, samtidigt som de har möjlighet att träna grenspecifikt genom 
att åka på alpina träningsläger. Under vintersäsongen läggs två till tre dagar i skidbacken för 
grenspecifik alpin träning parallellt med grundläggande fysisk träning (Svenska 
skidförbundet, 2017). 
  
Riksidrottsförbundet (2017) har tagit fram stadgar som följer FN:s barnkonvention. Dessa 
ska tillämpas vilket innebär att barnets åsikter, välmående och positiva utveckling ska 
respekteras och följas. Svenska skidförbundet (2017) har gjort en åldersindelning på barn och 
ungdomar som är 0–12 år samt 13–16 år. De har valt att inte lägga fokus på den kronologiska 
åldern utan förhåller sig istället till att individer genomgår olika perioder i livet så som 
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puberteten. Istället har de valt att fokusera på deras fysiologiska, psykiska och sociala 
utvecklingsnivå för att kunna uppfylla varje individs behov av utveckling inom den alpina 
skidåkningen (Svenska skidförbundet, 2017). Kronologisk ålder står för individens faktiska 
ålder. Det finns även en biologisk ålder hos individer som det behövs ta hänsyn till vid 
träning exempelvis skelettets utvecklingsfas och fas i puberteten som individen är i. Under 
puberteten sker en hormonell förändring som påverkar både kroppens tillväxt och effekten 
av fysisk aktivitet. Människans skelett växer snabbare under puberteten och är färdigväxt 
ungefär vid 22 års ålder för killar och några år tidigare för tjejer (Kenney, Costill & Wilmore, 
2012). Skador under skelettets utvecklingsfas kan vara riskabel då skador kan orsaka att 
skelettets tillväxt stannar av. En studie på unga idrottare visar att det sker mer 
överbelastningsskador på denna grupp än hos vuxna idrottare. En orsak till att fler 
överbelastningsskador sker hos unga idrottare kan vara att de väljer att fokusera på en idrott 
i ung ålder. Därmed finns det en risk för enformig belastning (Brenner, 2016). I åldern 13–19 
utvecklar ungdomar sin personliga identitet. Olika inre och yttre faktorer som låg självkänsla, 
perfektionism, idrottsidentitet, skador samt ofrivilliga karriäravslut kan orsaka en 
psykosocial stress (Åkesdotter & Kenttä, 2015, april). En studie har visat att prefrontala 
cortex i hjärnan utvecklas och mognar senare än vad andra delar av hjärnan gör. Prefrontala 
cortex är inte färdigutvecklad förrän runt 22 års ålder. Det betyder att det sker en 
neurobiologisk utveckling under puberteten som är till grund för personens kognitiva, sociala 
och emotionella beteende (Yurgelun-Todd, 2007). Därför saknar ungdomar ett fullständigt 
hämmande system från hjärnan. Det kan leda till att ungdomar har större benägenhet till 
risktagande och ett större behov av att ha en social tillhörighet samt en social acceptans 
(Griffin, 2017). 

1.2 Skador inom alpin skidåkning 
För att nå eliten i alpin skidåkning krävs det mycket och hård träning samt att den alpina 
skidåkaren håller sig skadefri (Westin, 2015). Knät är den vanligaste kroppsdelen att skada 
hos både kvinnliga och manliga alpina skidåkare. Knäskador motsvarar cirka 70% av alla 
ligament och ledskador som förekommer hos alpina skidåkare. Andra vanliga kroppsdelar 
som skadas hos alpina skidåkare är underben och rygg (se fig. 1). Näst vanligaste typ av skada 
hos alpina skidåkare är frakturer som oftast sitter i händer och underben. Vanligaste typen är 
ligament och ledskador som motsvarar nästan hälften av alla skador och utav dessa är främre 
korsbandsskador det mest frekventa (Flørenes, Bere, Nordsletten, Heir & Bahr, 2009). 
Svenska korsbandsregistret (2016) visar också att alpin skidåkning är den näst vanligaste 
aktiviteten efter fotboll för korsbandsskador och att korsbandsskador förekommer oftare hos 
kvinnor än män. En studie på unga alpina skidåkare från ett idrottsgymnasium visade att 315 
av 431 deltagare ådragit sig skador under gymnasiet som krävt rehabilitering för att återgå till 
sin idrott. Hälften av de som skadades tvingades till träningsuppehåll i minst 28 dagar vilket 
klassas som en allvarlig skada (Westin, 2015). 
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Figur 1: Visar en fördelning på områden som var skadade i procent hos 191 skidåkare i världscupen 
(Flørenes et al., 2009, s. 975). 

1.2.1 Rehabilitering 

Fysioterapeutens uppgift är att rehabilitera skador hos individer för att de ska klara av sina 
egna krav på vardagen (Broberg & Lenné, 2017). Socialstyrelsen (2010) beskriver 
rehabilitering som olika insatser som bidrar till att en individ med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån individens behov och förutsättningar, ska kunna återvinna och 
bibehålla den bästa möjliga funktionsförmåga. Insatserna ska även skapa goda 
förutsättningar för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället (Socialstyrelsen, 
2010). Fysioterapeuter arbetar med olika interventioner inom prevention och rehabilitering 
som exempelvis fysisk aktivitet, fysisk träning och manuella behandlingar (Broberg & Lenné, 
2017). Främre korsbandsskada är en av de vanligaste skadorna hos alpina skidåkare och en 
studie har visat att tidig insats av fysioterapi efter främre korsbandsoperation har en positiv 
effekt på både smärta och rörelsefunktion (Villalta & Peiris, 2013). En randomiserad 
kontrollerad studie på 50 idrottare med akut skada i lår eller vadmuskel visar att tidig insatt 
rehabilitering har en positiv effekt på utfallet vid en muskelskada. Studien visade att de som 
startade sin 12 veckor långa rehabilitering efter två dagar kunde återgå till sin idrott på full 
nivå tre veckor tidigare än de som började rehabiliteringen nio dagar efter skadan. (Bayer, 
Magnusson & Kjaer, 2017). 
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Ett bra förtroende för sin fysioterapeut som gjort en individuell bedömning och en aktiv 
behandling förbättrar ungdomars upplevelse av sin skada. Oavsett vilken behandlingsmetod 
som valts eller om träningen var övervakad av en fysioterapeut (Ahlqwist, Hagman, Kjellby-
Wendt & Beckung, 2008). Forskning har visat att patienter som fick information om olika 
valmöjligheter till behandling, samt var aktiva i beslutet om vilken behandling som skulle 
sättas in fick ökat förtroende för fysioterapeuten. Patientens förtroende för fysioterapeuten 
ökade också när fysioterapeuten visade ett tydligt engagemang i behandlingen. Studien visar 
också att patienter med muskuloskeletala smärtor har högre förtroende för fysioterapeuters 
kompetens att välja en lämplig behandling (Bernhardsson, Larsson, Johansson & Öberg, 
2017). Det finns både psykosociala och biologiska faktorer som spelar in för att lyckas komma 
tillbaka till sin idrott efter en skada. Psykosociala faktorer som stöd från familj och tillgång 
fysioterapeut är viktiga för att kunna hantera stressade situationer i samband med 
rehabilitering (Czuppon, Racette, Klein, & Harris-Hayes, 2014; Nordahl, Sjöström, Westin, 
Werner & Alricsson, 2013). 

1.2.2 Skadeförebyggande träning 

Skadeprevention är annan viktig uppgift i fysioterapeutens arbete (Broberg & Lenné, 2017). 
Genom att lägga 15 minuter två gånger i veckan på ett träningsprogram specificerat för 
knäkontroll har visat varit skadeförebyggande. Incidensen på skador sänktes hos de kvinnliga 
fotbollsspelarna i åldrarna 12 till 17 år genom att den neuromuskulära knäkontrollen 
förbättrades (Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner & Hägglund, 2012). Westin (2015) 
utvecklade en preventionsvideo på fyra steg till unga alpina skidåkare på idrottsgymnasium i 
Sverige. Resultatet av videon visade på 45% färre korsbandsskador under tiden studien 
pågick. Stegen gick ut på att öka medvetenheten om skadeuppkomst hos alpina skidåkarna 
och tränarna genom skadeprofil, riskfaktorer, preventiva strategier och tillämpning av 
resultatet. Studien visade också att de som drabbades av knäskador var de som hade en stor 
muskulär sidoskillnad i vänster och höger kroppshalva (Westin, 2015). 
  
Att en individ skadas kan bero både på inre och yttre faktorer. Inre faktorer som kan påverka 
kan exempelvis vara ålder, tidigare skador och kroppskonstitution. Yttre faktorer som 
påverkar kan vara underlag, material och klimat. Andra faktorer som kan inverka på 
individen gällande skador är kost, mental styrka, krav på prestation och sömnbrist (Westin, 
2015). Studier visar att själva sömnbristen inte primärt leder till skador. Sömnbrist kan 
negativt påverka en individs självkänsla, mental hälsa och fysisk hälsa som i sin tur kan leda 
till en skada (von Rosen, 2017). För att hitta funktionella svagheter hos alpina skidåkare på 
idrottsgymnasium får de inför varje säsong utföra screening tester. Elever kan sedan 
tillsammans med tränare förebygga uppkomsten av skador genom att arbeta med de 
svagheter som testerna eventuellt hittat (Frohm, Flodström & Kockum, 2013). 
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1.3 Beteendemedicin 
Beteendemedicin handlar om människans beteende, sociala, psykologiska och medicinska 
faktorer och hur dessa interagerar med individens hälsa och sjukdomar (Denison & Åsenlöf, 
2012). Beteendemedicin innefattar även tvärprofessionell forskning som inbegriper flera 
vetenskapsområden med fokus på utveckling, integrering och tillämpning av kunskap kring 
psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska områden för prevention, etiologi, 
diagnos, behandling och rehabilitering (ISBM, 2011). En individs beteenden kan bestå av 
både inre och yttre beteenden. Inre beteenden definieras som individens tankar och känslor. 
Yttre beteenden definieras som det en individ gör och kan observeras utifrån (Denison & 
Åsenlöf, 2012). Fysioterapeuter med beteendemedicinsk inriktning arbetar med den 
biopsykosociala-modellen med fokus på beteende (Broberg & Lenné, 2017; Denison & 
Åsenlöf, 2012). Det är ett perspektiv av hur naturvetenskapligt, humanvetenskapligt och 
samhällsvetenskapligt perspektiv integrerar och samverkar med varandra. Fysioterapeuter 
använder teorier inom beteendemedicin för att få en djupare förståelse om 
beteendeförändringar och hur inre och yttre beteenden uppstår hos en individ. Dessa 
beteenden hos en ung alpin skidåkare som är skadad kan vara träning, behandling, 
rehabilitering och skadeförebyggande åtgärder (Broberg & Lenné, 2017). 

1.3.1 Socialkognitiva teorin 

Social kognitiva teorin (SCT) används inom fysioterapin för att få ett perspektiv över hur 
individ, beteende och omgivning samverkar med varandra (McAlister, Perry & Parcel, 2008). 
SCT kallades från början social inlärningsteori, men Albert Bandura (1986) beskrev att 
externa faktorer som påverkar en individs beteende även styrs av kognitiva processer. 
Processerna styr hur en företeelse i omgivningen uppmärksammas, vilken koppling och 
budskap den har samt hur den informationen kommer att användas i framtiden. För att få en 
bättre förståelse för hur en individ tar in information och vilka delar i omgivningen som 
påverkar processen valde Bandura att lägga till det kognitiva konceptet i den sociala 
inlärningsteorin. SCT beskriver att det är ett dynamiskt samspel mellan individ, beteende och 
omgivning och att det samspelar i en triad (se fig. 2). Omgivningen kan vara en betydande 
faktor för att ett beteende ska ske hos en individ. Beteendet påverkas av inre eller yttre 
förstärkningar från omgivningen som kommer i samband med beteendet. Om omgivningen 
stödjer ett nytt beteende förstärker det chansen för en beteendeförändring hos en individ. 
Individfaktorer som påverkar ett beteende är exempelvis individens tidigare erfarenheter 
samt kognitiva, sociala och beteendemässiga färdigheter (Bandura, 1986). 
 

 
Figur 2: SCT triad på sampel mellan omgivning, individ och beteende (Bandura, 1986, s. 24). 
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I SCT beskrivs begrepp som både tillsammans och individuellt stödjer en 
beteendeförändring. Två centrala begrepp i SCT är utfallsförväntningar och självreglering 
(Bandura, 1986). Utfallsförväntningar står för vad en person har för förväntningar på vad 
som kommer ske utav utförandet av ett beteende. Olika individ-, omgivning- och 
beteendefaktorer hjälper individen att nå ett önskat beteende. Utfallsförväntningarna för 
beteendet styrs av hur individen tror att beteendets resultat kommer bli och hur viktigt 
resultat är för individen att uppnå (Bandura, 1986; Dension & Åsenlöf, 2012). Självreglering 
beskrivs som en individs förmåga att kontrollera eller utveckla ett beteende utan hjälp av 
exempelvis förälder, tränare eller fysioterapeut. Självreglering uppkommer genom att en 
individ genomgår tre olika steg. Stegen är att en individ sätter egna mål, utvärderar sin 
prestation och ändrar sitt beteende för att nå sitt mål (Bandura, 1986). En studie visar att 
bättre självreglering har bättre utfall inom prestation i utbildning, interpersonell förmåga och 
fysisk hälsa. Samma studie visar att ungdomar med bra självreglering är bättre på att utföra 
och vidmakthålla ett beteende som rehabilitering (Lansing & Berg, 2014). Mann, de Riddler 
och Fujita (2013) beskriver att självreglering och målsättning har en betydande del hos en 
individ för att en beteendeförändring ska ske. 

1.3.2 Omgivningsfaktorer 

Omgivningsfaktorer bildar den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning vilken en 
individ lever och verkar i. Fysiska omgivningsfaktorer kan vara tillgång till fysioterapeuter, 
kurator, tränare, lärare och gym. Sociala omgivningsfaktorer kan exempelvis vara stöd från 
familj, kompisar eller andra i en omgivning (Socialstyrelsen, 2015). Omgivningen och det 
sociala nätverket kan ha en betydelse på hälsan hos en individ. Socialt kapital är ett begrepp 
som innefattar en individs sociala nätverk, sociala delaktighet, socialt förtroende och social 
tillit (McAlister et al., 2008). Socialt kapital är individer i grupp och deras påverkan på en 
individuell individ. Det finns en korrelation mellan bättre fysiskt och psykiskt välmående hos 
individer med ett större socialt kapital (Nieminen, Prättälä, Martelin, Härkänen, Hyyppä, 
Alanen & Koskinen, 2013). En studie på unga idrottare har visat att det sociala i idrotter är 
viktigt för att vidmakthålla utövandet av en idrott. Alpin skidåkning som är förhållandevis en 
individuell idrott gynnas av att kombineras med idrotter eller andra sammanhang som har 
ett större socialt kapital (Myer, 2016). 
  
Socialt stöd är en del i socialt kapital som beskriver det stöd en individ får från omgivningen 
(McAlister et al., 2008). House (1981) beskriver att det finns fyra olika delar av socialt stöd. 
Emotionellt stöd som involverar empati, kärlek, tillit och omtanke. Instrumentellt stöd som 
handlar om resurser eller praktisk hjälp som direkt assisterar individen i behov. Informativt 
stöd som innebär att en individ får stöd genom information, råd och förslag som de sedan 
kan använda för att hantera sitt problem. Värderande stöd är möjligheten att få konstruktiv 
kritik för att själv kunna hantera sitt problem. Forskning gjord på amerikanska studenter 
visar ett samband mellan socialt stöd och psykisk hälsa (Bíró, Ádány & Kósa, 2011). Hos 
professionella alpina skidåkare har forskning belyst att det sociala stödet från vänner, familj 
och tränare är en fördel för återgången till sin idrott (Bianco, 2001). 
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1.3.3 Transaktionell modell för stress och coping 

Stressorer är inre eller yttre faktorer som påverkar en individs fysiska eller psykologiska 
hälsa. Transaktionell modell för stress och coping (TM) beskriver att människan skapar olika 
sätt att återfå en balans och välmående i stressande och känslomässiga situationer (Lazarus 
& Cohen, 1977). Skador och sjukdomar är två exempel på stressande och känslomässiga 
situationer. Hantering av situationen kan vara avgörande för hur utfallen blir (McAlister et 
al., 2008). Under skador kan idrottsutövaren tvingas möta olika scenarier som obligatorisk 
vila, kirurgiska ingrepp samt brist på kontroll över sin livssituation. Idrottare med attityden 
att det inte går att nå framgång utan smärta kan ha en nackdel i återgången till sin idrott. 
Den attityden kan skapa stressande situationer och psykosociala hinder som nedstämdhet 
eller depression (Smith, Scott & Wiese, 1990). Det framkom hos alpina skidåkare på elitnivå 
att rädsla för att skada sig igen påverkade återgången till sin idrott. Stress och negativa 
tankar om framtiden påverkade också deltagarna negativt (Bianco, 2001). Von Rosen (2017) 
visar att skador i ett tidigt skede i rehabiliteringsprocessen ofta förknippas med negativa 
tankar och nedstämdhet. Under rehabiliteringsprocessen övergår de sedan till positiva 
utfallsförväntningar om att kunna återgå till sin idrott. Dessa tankar styrs av copingstilar 
eller copingstrategier som i sin tur inverkar på det fysiska och psykologiska resultatet av 
återhämtning (Von Rosen, 2017). 
 
Det finns olika faktorer som påverkar en alpin skidåkares återgång till sin idrott efter en 
skada. Individens copingstil eller copingstrategier påverkar hanteringen av dessa situationer 
(Nordahl et al., 2013). Copingstil är något en individ har som personlighet och är deras sätt 
att medvetet eller omedvetet hantera stressande situationer som skador. Copingstrategier är 
individens olika strategier som kan tillämpas vid dessa situationer (McAlister et al., 2008). I 
TM beskriver Lazarus och Folkman (1984) begreppen primär värdering och sekundär 
värdering som är en individs sätt att värdera en situations hot i två olika steg. 
Problemhantering, emotionell reglering och meningsbaserad hantering är tre 
copingstrategier där individen försöker ändra situationen eller tankar om situationen. Med 
copingstrategier strävar individen efter att de ska bli så bra utfall som möjligt av de 
stressande situationerna. Copingstilarna optimism och informationssökande är två begrepp 
som beskriver om en individ har en positiv eller informationssökande personlighet för att 
hantera stressande situationer (Lazarus & Folkman, 1984). Miller (1987) myntade begreppet 
blunter som är en copingstil där individen undviker informationen för att klara av en 
stressande situation. Miller (1996) drar slutsatsen i en studie att blunters lättare undviker 
förutsägbar ångest och påträngande tankar. De löper dock en större risk att inte uppsöka 
vård som ökar risken för nedsatt hälsa (Miller, 1987). Alpina skidåkare som genomgått en 
främre korsbandsskada hade en bättre återgång till sin idrott när de hade optimism och en 
högre tilltro till sin egna förmåga. De åkare som hade en sämre återgång upplevde att de inte 
litade på sin egna förmåga. Två av tre berättade även att de hade en tendens till en passiv 
copingstil, blunting (Nordahl et al., 2013). 
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2 PROBLEMFORMULERING 

Forskning har visat att flera unga alpina skidåkare skadar sig under tiden de går på ett RIG 
och att omfattningen av skadorna kan leda till långa träningsuppehåll. Under gymnasiet 
genomgår ungdomar stora kroppsliga förändringar som gör dem mer benägna för skador. 
Forskning visar att tidig insatt rehabilitering vid skadans uppkomst tillsammans med 
fysioterapeut är en faktor som positivt påverkar idrottarens återgång till idrott. Förtroendet 
för fysioterapeuten och de rehabiliterande åtgärderna har en påverkan på behandlingens 
utfall. Forskning har visat att olika beteendemedicinska teorier är betydande för återgången 
till sin idrott. Arbetet med skadade unga alpina skidåkare och deras återgång kan ha hjälp av 
att tillämpa beteendemedicinska teorier. Det finns forskning gällande hur skador hos alpina 
skidåkare ska rehabiliteras. Däremot saknas det forskning om hur unga alpina skidåkare 
upplever en rehabiliteringsprocess ledd av en fysioterapeut samt vilka biopsykosociala 
faktorer fysioterapeuten kan tillämpa i samband med rehabilitering. Att undersöka hur 
alpina skidåkare upplever en rehabiliteringsprocess kan ge en ökad förståelse för vilka 
faktorer som kan underlätta men även försvåra rehabiliteringen medan idrottaren 
fortfarande genomgår gymnasiala studier.  

3 SYFTE 

Syftet var att undersöka unga alpina skidåkares upplevelse av rehabiliteringsprocessen och 
samverkan med fysioterapeut på distans parallellt med studier på ett idrottsgymnasium och 
elitsatsande träning. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 
Studiens design är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. En kvalitativ 
innehållsanalys användes i syftet att djupgående undersöka deltagarnas upplevelse av en 
rehabiliteringsprocess. Den kvalitativa metoden valdes med hänsyn till att studiens material 
samlades in via intervjuer och då metoden lägger värde vid analys av text och ord. En 
induktiv ansats användes då analysen av resultatet baserades på deltagarnas egna 
upplevelser och med hänsyn till att materialitet tolkades förutsättningslöst av författarna 
(Granskär, & Höglund-Nielsen, 2017, kap. 11). 
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4.2 Urval 
Via svenska skidförbundet fick författarna en kontaktperson på ett RIG i Sverige med 
inriktning på alpin skidåkning. Ett bekvämlighetsurval gjordes då författarna fick hjälp att 
hitta lämpliga deltagare till studien. I studien inkluderades fem deltagare, två pojkar och tre 
flickor i åldrarna 18 och 19 år. Deltagarna gick tredje eller fjärde året på ett RIG i Sverige och 
hade flyttat från sin hemort. Samtliga deltagare hade genomgått rehabilitering hemma och på 
skoltid med varierande skador som skett under eller utanför den alpina skidåkningen. 
Deltagarna hade träffat eller haft kontakt med fysioterapeut i sin hemort. På grund av skadan 
hade deltagarna missat allt från tre veckor till en hel säsong av den alpina skidåkningen. 
 
Inklusionskriterier för att delta i studien var att eleven gick på ett idrottsgymnasium för alpin 
skidåkning samt hade ådragit sig en skada som lett till rehabilitering. Eleven ska ha haft 
kontakt med en fysioterapeut som befann sig på en annan ort än gymnasieskolan.  

4.3 Datainsamling 
Intervjuerna skedde muntligt via en träff eller över telefon. Fyra intervjuer skedde via ett 
personligt möte och platsen för intervjun bestämdes av deltagaren tillsammans med 
författarna. Det gjordes för att få en miljö där deltagarna skulle känna sig bekväma i. En 
intervju skedde på deltagarens skola och tre stycken på olika caféer i Mellansverige. Intervjun 
som skedde över telefon utfördes från hemmet hos en av författarna. Intervjuerna tog mellan 
20–25 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. Båda författarna medverkade vid 
intervjuerna och hade uppdelade uppgifter som var lika vid varje intervju. Författare A ledde 
huvudsakliga intervjun och ställde intervjuguidens frågor. Författare B skötte diktafonen och 
följde intervjuguiden för att kunna följa upp med följdfrågor. Direkt efter intervjuerna la 
författarna in ljudfilerna på ett USB minne som förvarades inlåst hos en av författarna. 
 
De två första intervjuerna var testintervjuer och gjordes på deltagarna i studien. Författarna 
bedömde att intervjuguiden (bilaga A) svarade på studiens syfte och korrigerades därför inte. 
De två testintervjuerna inkluderades i studien. För att deltagarna skulle kunna utrycka sig 
fritt med liknande förutsättningar valde författarna att använda en semistrukturerad 
intervjuguide. Frågorna syftade till att ta reda på hur deltagarna uppfattade och upplevde 
rehabiliteringsprocessen. Intervjuguiden utformades i fem bakgrundsfrågor som handlade 
om familj, nuvarande och tidigare skador samt fakta om skadan. Dessa frågor följdes upp 
med fyra huvudfrågor. I den första frågan undrade författarna hur deltagarna upplevde att 
rehabiliteringen fungerat i samband med studier och elitsatsande träning. I fråga två sökte 
författarna svar på hur de upplevde att samarbetet med fysioterapeuten fungerade. Fråga tre 
handlade om hur deltagarna hanterade tankar och känslor som uppkom i samband med 
skadan. I den sista frågan undrade författarna om deltagarna hade velat att rehabiliteringen 
skulle ha gått till på något annat sätt. Alla huvudfrågor hade följdfrågorna ”hur, var och när” 
och även mer specificerade öppna eller slutna följdfrågor som författarna kunde ställa för att 
få ett tydligare svar. 
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4.4 Tillvägagångsätt 

4.4.1 Rekrytering 

Kontaktpersonen på RIG delgav författarna e-postadresser och telefonnummer till elever 
som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Författarna fick godkännande av skolans rektor 
om att kontakta och tillfråga eleverna om deltagande i studien. Ett informationsbrev (bilaga 
B) om studien skickades ut via e-post till eleverna och tillfrågan om deltagande. En vecka 
efter utskicket av e-posten kontaktades eleverna över telefon då författarna inte fått en 
respons på mailet. Eleverna frågades över telefon om de hade läst mailet med 
informationsbrevet för att sedan tillfrågas om att deltagande. Eleverna som valde att delta i 
studien fick informationsbrevet uppläst över telefon av författarna för att sedan ge ett 
muntligt samtycke om att delta i studien. Eleverna befann sig på träningsläger utanför 
Sverige när kontakten på telefon togs. Det bestämdes att kontakt skulle återupptas över sms 
när de kom hem till Sverige för att boka i en passande tid och plats för intervjun. Sju elever 
tillfrågades varav fem stycken valde att delta. En elev svarade inte och en elev valde att avstå. 

4.5 Dataanalys 
I materialet tittade författarna med en kvalitativ innehållsanalys efter mönster utifrån 
deltagarnas egna ord och tolkningar. Författarna hade inte någon hypotes eller teori som de 
ville testa utan valde att analysera materialet neutralt med en induktiv ansats. Med en 
induktiv anats var syftet var att analysera materialet och identifiera mönster 
förutsättningslöst (Granskär, & Höglund-Nielsen, 2017, kap. 11). Intervjuerna delades upp 
mellan författarna och transkriberades individuellt från tal till text. Författare A 
transkriberade tre intervjuer och författare B transkriberade två intervjuer. En transkriberad 
intervju kallas för en analysenhet. Varje analysenhet skrevs ordagrant ner på ett Word 
dokument som sedan skrevs ut på papper. Efter utskriften förvarades Word filerna på ett 
USB minne tillsammans med de inspelade intervjuerna inlåsta hemma hos en av författarna. 
Båda författarna läste varje analysenhet flertal gånger för att skapa sig en helhet. Därefter 
bildade författarna en bas tillsammans i analysen med hjälp av meningsenheter. 
Meningsenheter är meningar som innehåller relevant information utifrån studiens syfte. 
Författarna plockade först ut meningsenheter individuellt i varje intervju. Sedan granskades 
och sammanställdes utvalda meningsenheterna tillsammans. Med hjälp av kondensering av 
meningsenheterna bröt författarna tillsammans ner informationen till kondenserade 
meningsenheter och sedan mindre centrala begrepp som bildade koder. Författarna skrev 
ner koderna på post-it lappar för att lättare skapa en överblick av materialet. Post-it lapparna 
flyttades runt, grupperades och skapade underkategorier som sedan delades in i kategorier. 
Allt från analysen till kodningen skedde i små steg för att hitta latenta delar i materialet. 
Grupperingen av koder, underkategorier och kategorier har reviderats en gång för att 
framställa ett tydligare resultat.  Det analyserande materialet lades i slutet av processen in i 
en tabell. Tabell 1 visar ett utdrag av det sammanställda resultatet och hur processen av 
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kondensering och kategorisering av meningsenheter utformade sig (Granskär, & Höglund-
Nielsen, 2017, kap. 11). 

Tabell 1: Utdrag av det sammanställda kondenserade och kategoriserade meningsenheter. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

“…ganska 
splittrat jag såg 
nästan aldrig 
mina 
klasskompisar 
eller någon på 
skolan.” 

Såg nästan 
aldrig mina 
klasskompisar 
  

Träffade 
inte 
klassen 
pga 
rehab 
hemma 

  
Socialt stöd 

  
  
  
Omgivningens påverkan 
på 
rehabiliteringsprocessen 
  

“Vi har ju 
världens bästa 
gym på skolan… 
För att kunna 
utföra den mesta 
rehaben har vi 
det perfekta 
gymmet.” 

Perfekt gym på 
skolan för 
rehab 

Perfekt 
gym för 
rehab 

Resurser för 
att utföra 
rehabilitering 

4.6 Etiska överväganden 
Deltagarna fick ett informationsbrev via e-post med information om studien och hur den 
kommer gå till. Via informationsbrevet fick deltagarna information om att intervjun och 
studien var helt frivillig. Deltagarna informerades även om att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande utan motivering (Helsingforsdeklarationen, 2013). I anslutning till 
intervjun fick deltagarna samma information som framgick i informationsbrevet som 
förtydligande. Intervjun innebar ingen större risk vid deltagande. Intervjuerna krävde dock 
att deltagarna delade med sig om sin upplevelse av rehabilitering på skolan som eventuellt 
kunde medföra känslomässiga konversationer. Författarna förberedde sig på att bemöta 
känslomässiga situationer med respekt.  
  

Intervjuerna var inte anonyma då träffen med deltagarna skedde personligen. Deltagarna 
kunde däremot försäkras om att allt som sades i intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt 
och ingen obehörig skulle få ta del av informationen. Intervjuerna spelades in på en diktafon 
där materialet avidentifierades via kodning och behandlades konfidentiellt under hela 
processen. Materialet fördes direkt över till ett USB-minne som sedan förvarades inlåst hos 
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en av författarna. När studien examinerats och godkänts förstörs samtlig information för att 
ingen obehörig ska få tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5 RESULTAT 

Utifrån vår analys av intervjuerna framkom det åtta underkategorier som delades in i tre 
kategorier som presenteras i tabell nedan (se tabell 2). Kategorier och underkategorier 
skapades utifrån studiens syfte. Resultatet presenteras i löpande text med kategorier som 
rubrik och underkategorier i kursiverad stil. 

Tabell 2: Resultatet indelat i kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Omgivningens påverkan på 
rehabiliteringsprocessen 

Resurser för att utföra rehabilitering 

Socialt stöd 

Vårdens roll i rehabiliteringsprocessen 

Fysioterapeutens delaktighet i 
rehabiliteringen 

Individanpassad behandling 

Förtroende för vården 

Individfaktorers påverkan i 
rehabiliteringsprocessen 

Upplevda stressande situationer 

Sätt att hantera motgångar 

Egenkontroll 



 13 

5.1 Omgivningens påverkan på rehabiliteringsprocessen 
 
Omgivningen visade sig vara en central del hos deltagarna. Vid frågan om vad deltagarna 
upplevde underlättade rehabilitering framkom det olika resurser för att utföra 
rehabiliteringen. De nämnde att det underlättade att skolan hjälpte till så att de kunde 
studera hemma samtidigt som de rehabiliterade. Deltagarna hade fått hjälp med att byta 
kurser om det inte fungerade med skolans upplägg och de gavs även möjligheten att få skriva 
prov på sin hemort. Deltagarna upplevde att det fanns gott om tid för rehabilitering även när 
de befann sig på skolan. Rehabilitering skedde mestadels när resten av klassen hade sin 
vanliga träning. Det fanns också möjlighet att göra schemaändringar för att underlätta 
rehabiliteringen på skolan. Skolan hade ett gym som innebar att deltagarna inte behövde 
lämna skolan för att utföra sin rehabilitering. Deltagarna upplevde att det främjade deras 
rehabiliteringsprocess. Det framkom att skolan nyligen satt in en resurs i form av 
samtalsstöd vilket nämndes som något positivt och som de kunde tänka sig utnyttja.  
 

De kunde till och med fixa prov och sånt som jag behövde göra i matte som skickades upp till 
XXXX. Så jag åkte dit och gjorde provet sen skickade dem tillbaka det. Det funkade väldigt 
bra. (Deltagare C) 

 
Vi har ett jättebra gym och vi har träningsmöjligheter hela tiden och vi kan anpassa schemat 
med träning och så. Så det funkar jättebra! (Deltagare D) 

 
Det negativa som framkom om resurser för att utföra sin rehabilitering var att deltagare 
upplevde att de saknade närheten till en person med kunskap kring idrottsskador. 
Deltagarna uttryckte att de hade uppskattat om kunskap kring idrottsskador hade funnits 
närmare till hands och att de i ett tidigt skede kunnat komma i kontakt med personen. Det 
fördes spekulationer om att skador hade kunnat förebyggas om det funnits en person med 
kunskap om idrottsskador närmare till hands. 
 

Jag har ju ja haft känningar i 2–3 år och då hade jag kunnat prata om dem innan jag fick ont 
och jag hade kunnat få de här övningarna innan det small till liksom… Så jag hade kunnat 
förebygga att det inte skulle hända alls. (Deltagare A) 

 
Under intervjuerna framkom det att deltagarna upplevde olika former av stöd och att det 
sociala stödet varit en påverkande faktor under rehabiliteringsprocessen. Ett stort stöd kom 
särskilt från de familjemedlemmar som själva varit alpina skidåkare. Trots att vissa föräldrar 
hade bakgrund inom den alpina skidåkningen upplevde deltagare att de hade svårt att prata 
om skadan med sina föräldrar. Det gällde främst den första gången de skadade sig. Deltagare 
förklarade att de stängt in sig vid sin första skada. Deltagare upplevde att de inte förrän vid 
den andra skadan hade haft en dialog med sina föräldrar om skadan. De upplevde att vid de 
vid den andra skadan hade lärt sig av sina tidigare misstag och fört en dialog med sina 
föräldrar. Det hade resulterat i en bättre rehabiliteringsprocess vid deras andra skada. 
Tränarna på skolan var ett påverkande stöd då de engagerade sig i sina elever. Exempelvis 
hörde de av sig genom telefonsamtal för att stötta och höra hur det gick med rehabiliteringen 
under tiden de befann sig hemma, vilket uppskattades. Deltagare hade upplevt att vid sina 
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skador gick det från att vara väldigt mycket till väldigt lite på kort tid som skapade en tom 
känsla. Så här uttryckte sig en deltagare om vart i sin omgivning hen funnit ett bra stöd vid 
den situationen: 
 

…Det är ju lite segt och det kan man ju må lite dåligt över… Jag pratar mycket med min XXXX 
(familjemedlem) om sånt. Det är väl egentligen bara hen. Hen känner igen sig själv och har 
varit i samma sits och hen har ju lite medicinsk bakgrund också, det är väl så jag löser det. 
(Deltagare E) 

 
Även om telefonkontakt skedde med tränare påtalade deltagare att det hade varit skönt om 
telefonkontakten hade skett med tätare intervaller. När det gick för lång tid mellan samtalen 
var det lätt att känslan av att ha blivit bortglömd uppkom. När deltagarna varit hemma 
upplevde de att de distanserades från sin skola och klass. Det medförde i sin tur att 
sammanhållning med klasskamraterna blev sämre. När deltagarna väl var tillbaka på skolan 
var klasskamraterna ett stöd som inkludera deltagarna trots deras skador. Exempelvis 
uppmuntra de deltagarna att följa med till träningarna i backen trots att de inte kunde åka. 
Det fanns även möjlighet till rehabilitering under tiden klasskamraterna tränade vilket i sin 
tur ökade sammanhållningen. Under tiden deltagarna rehabiliterade på skolan upplevde de 
ett stöd från deras tränare. Tränarna var noggranna med att följa utvecklingen och kom även 
med tips på nya övningar och feedback.  
 

Det var nog lite jobbigt att jag inte hade så mycket kontakt med skolan och tränarna där, att jag 
fick sköta mig själv. (Deltagare A) 

 
Sen kommer tränaren som sagt och tittar till en och försöker motivera en att göra rehab och gör 
den, ordentligt du kommer komma tillbaka. Alla säger att man kommer tillbaka starkare men 
någonstans i mörkret ser man ju inte riktigt det alla dagar. Men då är det skönt med en klapp i 
ryggen och det tycker jag att det gör bra. (Deltagare D) 

5.2 Vårdens roll i rehabiliteringsprocessen 
Deltagarna hade utfört en intensiv rehabiliteringsperiod i sin hemort tillsammans med en 
fysioterapeut som de hade sökt upp själva. Fysioterapeutens delaktighet i 
rehabiliteringsprocessen upplevdes påverka rehabiliteringen. Den täta kontakten med 
regelbundna träffar som skedde i början av processen skapade en trygghet för deltagarna. De 
kunde då komma i gång med träningen och visste att övningarna utfördes korrekt och att de 
var doserad på rätt nivå. När de senare tränade utan sin fysioterapeut på skolan upplevde de 
ändå att det fanns ett stöd från dem. Fysioterapeuterna hade fortsatt att engagera sig i deras 
rehabilitering genom telefon- och videosamtal. Fysioterapeuterna kunde även då introducera 
nya övningar samt utvärdera resultat av rehabiliteringen. Deltagare uppskattade 
fysioterapeuternas engagemang med de menade dock att ett samtal aldrig kunde bli lika bra 
som ett personligt möte och att det var något som de saknade. Eftersom att fysioterapeuterna 
befann sig i hemort och inte i skolans ort medförde det att deltagarna inte kunnat träffa dem i 
lika stor utsträckning som de hade önskat. 
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Senaste samarbetet med han (fysioterapeuten) med XXXX (skada) är jättebra eftersom han 
ringer och kollar och smsar, så jag har verkligen kontakt med honom hela tiden. Så det är 
väldigt skönt. (Deltagare D) 

 
Flera av deltagarna beskrev vikten av individanpassad behandling. Fysioterapeuterna 
konstruerade övningar som passar just dem, skolans schema och deras alpina skidåkning 
vilket upplevdes positivt. Det var av stort värde att träningsprogrammen utformades på så vis 
att rehabiliteringen fungerat med skolans tid för träning. Deltagare hade haft fysioterapeuter 
som varit inriktade mot andra idrotter och då upplevt att det inte blev en individanpassning 
mot deras alpina skidåkning. Det framkallade en negativ känsla hos deltagarna. En deltagare 
uttryckte under intervjun vad hen hade velat förbättra med rehabiliteringen: 
 

… Kanske lite mer individanpassat, alla gör ju samma övningar vid XXXX-skador även om det 
är fotbollsspelare eller inte. Så det gör att jag typ inte fått tillbaka min baksida än och jag kan 
inte träna de på samma sätt som jag gjorde förut, så mer noggrann och mer individanpassat, 
det hade jag nog velat göra om första skadan. (Deltagare D) 

 
Hon försöker efterlikna mina rehab övningar med min alpinåkning och så lägger hon till va 
som är bra för skidåkning. Hon anpassar sig väldigt mycket efter mig och det är väldigt kul. 
(Deltagare B) 

 
Deltagare uttryckte att de under åren hade byggt upp ett förtroende för vården. Det framkom 
i intervjuerna att de vände sig till samma läkare och fysioterapeut som de visste hade 
kompetens inom alpin skidåkning. Det framkom att många vårdkontakter som deltagarna 
hade förtroende för fanns på deras hemorter. Om skador uppstod när fysioterapeut fanns på 
plats upplevde deltagarna att de fått hjälp direkt vilket upplevts positivt. Fanns inte 
förtroendet hos den fysioterapeuten deltagarna vänt sig till valde de att byta fysioterapeut. 
 

Jag har väldigt svårt att gå till läkare och fysioterapeuter som inte är insatta i idrott medans om 
jag känner honom och han vet vad som gäller då får jag mer direkta och exakta beskrivningar på 
vad jag måste göra för att bli bra igen. (Deltagare C) 

5.3 Individfaktorers påverkan i rehabiliteringsprocessen 
I intervjuerna framkom det att deltagarna hade olika erfarenheter av upplevda stressande 
situationer som påverkat deras rehabiliteringsprocess. De berättade att det var påfrestande 
och tråkigt att missa tid från sin elitsatsande träning och från idrottsgymnasiet. Deltagare 
berättade att de någon gång under rehabiliteringen tränade för hårt eller började åka skidor 
för tidigt. Det kunde ge en ökad smärta eller försenad återgången till sin idrott. Det ledde i 
sin tur till att de inte kunde delta i tävlingar eller att de missade större delar av den alpina 
skidsäsongen. Deltagarna upplevde att det var stressande och ångestframkallande. 
 

Det är väldigt tufft särskilt när man går på ett idrottsgymnasium som det här där verkligen 
alla satsar på att bli bäst, det känns som man förlorar tid varje dag. (Deltagare D) 
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Jag var lite för på för jag ville åka skidor direkt, tidigt. Också gick jag på snö lite för tidigt. Det 
var en chansning och då gick jag bakåt i rehaben vilket betydde att jag missade ett läger som 
jag kanske skulle åkt på. Det var lite tråkigt. (Deltagare B) 

 
Tankar och känslor är individfaktorer som upplevts påverkat rehabiliteringsprocessen. 
Deltagare som hade skadat sig under första året på skolan berättade att de har stängt in sig 
och hållit sina känslor för sig själva. Deltagare hade utvecklat sätt att hantera motgångar 
från tidigare rehabiliteringar som gjorde att de kände sig mentalt starkare andra gången de 
gick igenom en rehabiliteringsprocess. Deltagare lärde sig att hantera sina tankar och känslor 
genom att de hade ett positivt tankesätt. Ett bakslag eller ett misslyckande som att inte nå ett 
delmål i rehabiliteringen upplevdes inte lika påfrestande om de hade satt upp långsiktiga 
mål. Det gav dem drivkraft att fortsätta att rehabilitera. Ett annat sätt de hanterade 
motgångar var genom att göra tankestopp och sedan börja om. Deltagare som missade stora 
delar av försäsongsträning hade bra tankesätt genom att de sänkte kraven på sig själv inför 
tävlingssäsongen. De upplevde då mindre press på sig själva att prestera vilket ledde till 
bättre resultat.  
 

Jag va stressad samtidigt som jag tänkte att jag ändå har missat jättemycket mer än dem 
andra så jag behöver ju inte ha någon press på mig själv under tävlingar för att jag ska 
prestera bättre än dom andra för alla vet ju att jag vart borta under halvåret och då kunde jag 
ändå slappna av mer vilket gjorde att jag mådde bättre. (Deltagare A) 

 
Deltagarna berättade att egenkontroll som att sköta rehabiliteringen och studier i sin hemort 
uppskattades under den intensiva rehabiliteringsperioden. Även om deltagarna hade 
stöttning från fysioterapeut och tränare tog de även egna beslut och planerade när de skulle 
börja åka skidor eller tävla igen. De lärde sig att ha egenkontroll då de tidigare hade gjort 
misstag som att börja åka skidor för tidigt. Efter den intensiva rehabiliteringsperioden 
utförde deltagarna mycket rehabilitering själva på skolan. De upplevde att det var skönt att få 
planera sin egna rehabilitering då de lärt känna sin skada, kropp och dagsform. Deltagare 
upplevde att det var positivt att få vara en länk mellan fysioterapeut och tränare då 
deltagaren var huvudpersonen. 
 

Jag vet ju vad jag ska göra också oftast har jag ju träffat och gjort rehab innan så jag har koll 
på vad jag ska göra. Och jag vet ju hur ont det för göra, hur mycket det får svälla upp och inte, 
så det går framåt och inte går bakåt. (Deltagare B) 
 
Men jag går till fysioterapeuten och pratar sen till tränarna. det hörs inte direkt eller de går 
liksom genom mig… Det är ganska skön länk för jag är lite såhär att jag vill ha kontroll över 
mitt egna. (Deltagare D) 



 17 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att på ett idrottsgymnasium undersöka unga alpina skidåkares upplevelse 
av rehabiliteringsprocessen i samband med skada. Resultatet visar att faktorer som 
omgivning, individ och vård hade påverkat deltagarnas upplevelse av 
rehabiliteringsprocessen. Det framkom att fysiska omgivningsfaktorer och socialt stöd hade 
underlättat men också saknats under rehabiliteringsprocessen. Vården hade haft en inverkan 
på deltagarnas rehabilitering genom individanpassning och delaktighet. Det framkom att 
förtroende för vården påverkade deltagarnas val av vård. Deltagarna hade upplevt att 
individfaktorer påverkade rehabiliteringen. Individfaktorer hade utvecklats med åren och 
deltagarna hade fått erfarenheter från tidigare rehabiliteringsprocesser om hur de kunde 
hantera stressande situationer som nya skador eller bakslag. 

6.1 Resultatdiskussion 
Författarna fann att socialt stöd var en av de faktorer som upplevdes påverka deltagarna mest 
under rehabiliteringsprocessen. Deltagarna nämnde att möjligheten att kunna rehabilitera 
hemma underlättade. Dock upplevde deltagarna att de blev distanserade från skolan i 
samband med rehabilitering hemma. De saknade kontakten med tränare och 
sammanhållningen med klassen. Enligt SCT är dessa kontakter omgivningsfaktorer som 
klassas som ett emotionellt stöd. Bianco (2001) tar upp i studien om alpina skidåkare att stöd 
är en betydande faktor för en bra återgång till sin idrott. Emotionellt stöd är ett stöd som ofta 
kommer från familj och vänner. Deltagarna uttryckte att det kunde vara svårt att prata om 
känslor kring skadan med föräldrar. Det betyder att deltagarna hade haft det svårt att få stöd 
från sina familjer. Det framkom att deltagare känt sig bortglömda när kontakten med skolan 
och tränare inte varit regelbunden. Deltagarna hade då haft mindre socialt stöd vid 
rehabilitering hemma vilket skulle kunna ge en försämrad fysisk och psykisk återhämtning 
(Yang, Schaefer, Zhang, Covassin, Ding & Heiden, 2014). Enligt Bíró et al. (2011) finns det ett 
samband mellan socialt stöd och psykisk hälsa. Det innebär att mer socialt stöd hemma hos 
deltagarna skulle kunna förbättra upplevelsen av rehabiliteringsprocessen. 
 
Deltagarna uttryckte fler former av socialt stöd på skolan vilket skulle kunna betyda att det 
var en skillnad på socialt kapital hemma jämfört med skolan. Det framkom fyra delar av 
socialt stöd på skolan under intervjuerna. Emotionellt stöd i form av vänskap, instrumentellt 
och informativt stöd i form av tränare samt värderande stöd från samtalsstöd (House, 1981). 
Fysioterapeuter kan ge instrumentellt, informativt och värderande stöd i 
rehabiliteringsprocesser. Det skulle kunna öka deltagarnas sociala kapital ifall de gått till en 
fysioterapeut i samma ort som skolan. Som nämnt ovan är klasskamrater ett emotionellt stöd 
och kan vara till hjälp vid återgången till sin idrott. Att sammanhållningen med klassen 
upplevts försämrad kan vara ett negativt utfall från att deltagarna utfört rehabiliteringen 
hemma (Bandura, 1986). Det framkom att deltagare upplevde mer socialt stöd från 
klasskamrater på grund av förbättrad gemenskap i slutet av skolåren jämfört med det första 
året. Författarna tolkar det som att deltagarna eventuellt skulle vara i större behov av socialt 



 18 

stöd från omgivningen vid skador i början av skolgången. Inga deltagare hade utnyttjat det 
samtalsstöd som skolan nyligen satt in. Det framkom under intervjuerna och det var en 
resurs som deltagarna skulle ha utnyttjat om den hade funnits i samband med deras skador. 
Samtalsstöd kan vara ett givande socialt stöd att använda under alla skolår. Framförallt i 
tidiga skolår då det eventuellt fanns mindre socialt stöd från klasskamraterna. Både Bíró et 
al. (2011) och Bianco (2001) visar i sina studier att socialt stöd är en viktig del i återgången 
till sin idrott. Andra betydelsefulla omgivningsfaktorer var skolans hjälp med studier i 
deltagarnas hemorter. Deltagarna upplevde mindre stress under rehabiliteringsprocessen när 
skolan hjälpte till med studier hemma. Det skulle kunna betyda att deltagarna eventuellt 
påverkades av färre stressorer på grund av skolans hjälp. Rehabilitering med färre stressorer 
skulle betyda att deltagarna haft en bättre fysisk eller psykisk hälsa (Lazarus & Cohen, 1977). 
 
Deltagarna hade upplevt god delaktighet från sina fysioterapeuter på sin hemort. De 
upplevde även en bra delaktighet med fysioterapeuterna när de var på skolan. Genom att 
fysioterapeuterna hade ett engagemang och höll kontakt över telefon eller videosamtal. Dock 
saknade deltagarna den fysiska kontakten med fysioterapeuten vid rehabilitering på skolan. 
Ett kortare avstånd skulle kunna medföra att deltagarna hade fler fysiska möten med sin 
fysioterapeut. Forskare har lyft att ett kort avstånd till vården leder till en bättre återgång till 
sin idrott (Van Rijn, van Ochten, Luijsterburg, van Middelkoop, Koes & Bierma-Zeinstra, 
2010). Deltagarna berättade att de hade tidigare sökt upp en fysioterapeut eller läkare om de 
haft ett kortare avstånd till vården. De upplevde att tidig kontakt med vården skulle kunna 
förhindra att vissa skador uppstod. Det skulle vara betydelsefullt för återgången till sin idrott 
med kortare avstånd till vården, om det skulle medföra att rehabilitering med fysioterapeut 
sätts in tidigare vid skadetillfället (Bayer et al. 2017). Att uppmärksamma symtom i ett tidigt 
skede skulle kunna förebygga uppkomsten av skador. Genom att kunna sätta in specifika 
övningar kan incidensen för skador minskas (Westin, 2015). Deltagare valde att byta 
fysioterapeut om de inte upplevde ett förtroende för och individanpassning från deras 
fysioterapeut under rehabiliteringen. Fysioterapeuter kan bygga upp patienters förtroende 
genom att visa kunskap, individanpassa och bjuder in patienten till att vara aktiv i val av 
behandling (Bernhardsson et al. (2017). Författarna uppfattar det som att deltagarnas 
fysioterapeuter hade misslyckats med dessa faktorer när de valde att byta fysioterapeut. Det 
finns studier som visar att ökat förtroende för fysioterapeut och behandlingen leder till bättre 
utfall för rehabilitering som sker över distans (Ahlqwist et al., 2008). Det tyder på att 
förtroendet är en viktig faktor för deltagarna i den här studien som utfört rehabilitering på 
distans. 
 
De skador som skedde under första året på skolan innebar att deltagarna inte hunnit lära sig 
strategier för hur skador kan hanteras. Enligt skolans studieplan sker det parallellt under alla 
åren och det sista året ska eleverna vara fullärda (Svenska skidförbundet, 2017). Det 
bekräftade deltagare då de hade upplevde att det var svårare att hantera skador som skedde 
under första året i gymnasiet. Deltagarna upplevde att de i slutet av gymnasietiden utvecklat 
sina sätt att hantera motgångar samt copingstrategier från tidigare erfarenheter och skador. 
Skador är ett exempel på stressande och känslomässiga situationer där utfallet påverkades av 
hur deltagarna hanterade situationerna (McAlister et al., 2008). Skador som deltagare 
hanterade med att ha stängt in sig på rummet och bevarade sina känslor för sig själva kan 
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tyda på copingstilen blunting. Då dessa situationer skedde under de tidigare åren på skolan 
kan det vara så att deltagarna inte hade copingstrategier för att hantera situationen. Utan 
erfarenhet och kunskap finns det en chans att deltagarna hanterade situationer utan 
copingstrategier och hanterar situationen med sin copingstil. En individ som har en blunting 
som copingstil kan underlätta situationer då de har lättare att undvika förutsägbar ångest och 
påträngande tankar. Dock har individer med blunting tendenser till att inte söka upp vård 
(Miller, 1996). Det kan betyda att för deltagare som inte hanterar skador med en 
problemhanterande copingstrategier och som har en informationsundvikande (blunting) 
copingstil fördröjdes uppsökandet av vård. Långsiktigt skulle det kunna leda till en försenad 
återgång till idrott om påbörjandet av rehabilitering med fysioterapeut fördröjts (Bayer et al., 
2017; Miller, 1996). Deltagarna som verkar ha haft en informationssökande copingstil skulle 
kunna ha en tendens till att söka vård till skillnad mot de med blunting då studier har visat 
att individer med informationssökande copingstil lättare väljer att söka vård (Miller, 1996). 
Deltagarna hanterande situationer som när de stängde in sig på rummet eller bevarade 
känslorna för sig själva med emotionella copingstrategier som förnekande och undvikande. 
Deltagarna upplevde att de under gymnasietiden ändrade sina copingstrategier från 
emotionella till problemhanterande copingstrategier, vilket gynnade rehabiliteringen då de 
valde att börja rehabilitera eller söka upp socialt stöd för att hantera situationen. Forskning 
visar att snabbare insatt rehabilitering och socialt stöd positivt påverkar 
rehabiliteringsprocessen (Bayer et al., 2017; Bianco, 2001). 
 
 
Deltagarna nämnde att de hade gått för fort fram i rehabiliteringsprocessen som resulterade i 
bakslag i rehabiliteringen. En förklaring kan vara att prefrontala cortex inte är 
färdigutvecklat vid deltagarnas ålder och att det är då är lättare att ta risker (Yurgelun-Todd, 
2007). Deltagarna nämnde att de kände en stress i att de ville utnyttja all tid de kunde få på 
RIG för att öka möjligheten till att nå elitnivå. Det skulle kunna öka chansen till att 
deltagarna tog risker som resulterade i bakslag i rehabiliteringen. Inre beteenden hos 
deltagarna kunde vara en övertro på sin förmåga och viljan att åka skidor som gjort att det 
hade för höga utfallsförväntningar. Det har i sin tur lett till ett yttre beteende hos deltagarna 
som då väljer att åka skidor för tidigt. Fysioterapeut med ett beteendemedicinskt arbetssätt 
skulle kunna uppmärksamma dessa beteenden med beteendemedicinska teorier och arbeta 
med en beteendeförändring. Det arbetssättet skulle kunna hjälpa deltagarna att undvika 
bakslag i rehabiliteringen (Broberg & Lenne, 2017). Deltagarna upplevde stressorer som 
exempelvis bakslag under rehabiliteringen. För att hantera bakslag och stressande 
situationer använde de olika copingstrategier som att stanna upp och ta ett djupt andetag. Att 
deltagarna väljer att söka upp fysioterapeuter eller byta fysioterapeuter på egenhand kan tyda 
på en informationssökande copingstil eller att de hade använt problemhanterande 
copingstrategier. Deltagarna upplevde att tankar och känslor kunde hanteras med ett positivt 
tankesätt. Deltagarna hade använt emotionell reglering som copingstrategi för att vända 
dessa tankar och känslor till något bättre. Det positiva tankesättet kan också tyda på att 
deltagarna hade en optimistisk personlighet vilket kan ha förbättrat deras rehabilitering. Då 
forskning har visat att idrottare med optimistisk personlighet hanterar stressande situationer 
bättre än idrottare med pessimistisk personlighet. De idrottare som var optimistiska 
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tenderade till att använda emotionella reglerande och problemhanterade copingstrategier 
som ledde till att de förkortade tiden för sin rehabilitering (Ford, Eklund & Gordon, 2000). 
 
I denna studie har deltagare både upplevt inre och yttre stressorer. En inre stressor var att 
deltagare känt att de inte uppfyllt sina egna mål. En yttre stressor var att de fått sämre 
ranking (startplaceringar) vilket påverkade möjligheten till ett bra resultat. Skolan var en 
omgivning där deltagarna hade upplevt yttre stressorer som exempelvis stress från att alla 
satsar nationellt och internationellt. Deltagarna upplevde att all tid de kunde få för att 
förbereda sig för en framtida karriär på skolan var värdefull. Detta kan i samband med en 
skada ha upplevts som ytterligare en stressor för deltagarna. De uttryckte också att de hade 
upplevt att det varit ångestframkallande att missa delar av säsongen. En studie gjord på 
idrottare med hjärnskakning visade att det som upplevdes jobbigast med 
rehabiliteringsprocessen var att inte kunna vara aktiv i sin idrott (Stein, Macdougall, 
Quatman-Yates, Myer, Sugimoto, Dennison & Meehan, 2016).  
 
Deltagarna upplevde sig ha förbättrat sin egenkontroll genom skolans gång. De lärde sig att 
reglera sina mål, stå över skidtävlingar och hoppa över träningar som inte kändes bra. 
Självreglering är ett begrepp i SCT som innefattar en individs målsättning, utvärdering av sin 
prestation eller ändring av beteende för att nå sitt mål (Bandura, 1986). Deltagarna 
uppskattade tiden de rehabiliterade på skolan för att de själv fått stegra övningar och 
framföra information från fysioterapeut till tränare. Den självregleringen kan ha förbättrat 
deltagarnas återgång till sin idrott om detta medförde att de följt rehabiliteringen bättre. Det 
har visats i en studie att elever med mer självreglering får en mer följsam rehabilitering 
(Lansing et al., 2014). Deltagarna hade upplevt att de förbättrade sin självreglering med åren 
och att de blev bättre på att hantera motgångar genom att fokusera på långsiktiga mål 
(Bandura, 1986). Om de kortsiktiga målen blev för svåra att uppnå hade det upplevts som ett 
misslyckande. Men genom att de hade satt upp långsiktiga mål kunde de ändra på känslan till 
det bättre och hantera känslan av misslyckande. På så sätt använde deltagarna självreglering 
som en emotionsreglerande copingstrategi. De reglerade sina känslor och satte nya mål för 
att hantera situationen. 

6.2 Metoddiskussion 
Analysen gjordes med en induktiv ansats. Designen var en kvalitativ intervjustudie då syftet 
med studien var att undersöka hur unga alpina skidåkare på ett idrottsgymnasium upplevde 
rehabiliteringsprocessen. Med en kvalitativ design var det lättare att undersöka upplevelser 
och för att samla in materialet gjordes intervjuer. Det finns kvalitativ och kvantitativ 
forskning på unga alpina skidåkare om vilka faktorer som gör att idrottare skadar sig (von 
Rosen, 2017). Det finns dock inget forskat på hur elever på RIG upplever 
rehabiliteringsprocessen och vad som påverkar rehabiliteringsprocessen. Författarna ansåg 
att en kvalitativ studie skulle svarade bäst på detta. Författarna valde att använda en induktiv 
ansats eftersom de ville analysera materialet förutsättningslöst (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2017, kap. 11). Med en induktiv ansats kunde författarna låta intervjuernas material 



 21 

styra vilka underkategorier och kategorier som bildades. Med denna metod var det lättast att 
utan värdering analysera intervjuerna, men det kan också vara svårt att inte ha några egna 
värderingar i intervjuerna. En nackdel med kvalitativ design är att det inte går att 
generalisera resultatet till en specifik population (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). I en 
kvalitativ studie går det dock att se en överförbarhet i resultatet till andra situationer. 
Resultatet i denna studie skulle kunna överföras till andra RIG då elever även där satsar på 
en elitkarriär och har en liknande miljö som deltagarna i den här studien. Dock är det läsarna 
som avgör om resultatet kan överföras till en annan population (Granskär & Höglund-
Nielsen 2017, kap. 11). Graneheim och Lundman (2004) skriver att en studiens överförbarhet 
och trovärdighet ökar med en noggrann beskrivning om tillvägagångssättet i studien. 
Författarna har därför beskrivit utförligt hur metoden och studien har gått till. Ett sätt att öka 
giltigheten i den här studien var genom att använda citat i resultatet. Författarna upplevde 
att vissa deltagare hade lättare att formulera sig under intervjuerna vilket resulterade i att 
deras citat användes mer för att stärka upp resultatet. Det kan ha medfört att det har blivit ett 
resultat med mindre variation. Författarna försökte fördela citaten jämnt mellan deltagarna 
och citat från alla deltagare har presenterats i resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen 2017, 
kap. 11). 
 
Fem deltagare med olika skador deltog i studien och de hade olika upplevelser av en 
rehabiliteringsprocess. Deras rehabiliteringsprocess hade pågått allt från tre veckor till 
missade tävlingssäsonger. Författarna rekryterade endast deltagare över 18 år av etiska skäl 
och kunde därför inte inkludera de yngre eleverna. Det viktiga i en kvalitativ studie är att inte 
antal deltagare, utan deltagarnas olika erfarenheter inom ämnet (Henricson & Billhult, 
2012). Genom en kontaktperson på skolan gjordes ett bekvämlighetsurval. Författarna kunde 
välja deltagare som fanns nära till hands som samtidigt passade in i studien (Trost, 2010). 
Nackdelen med att studien har ett bekvämlighetsurval enligt Yin (2013) var att det finns en 
risk att materialet fått en oönskad vinkling eller att materialet blivit bristfälligt. Fördelen med 
att en kontaktperson hjälpte författarna att hitta deltagare var att hen kände eleverna och 
därmed kunde välja ut deltagare med varierande skador och erfarenheter inom 
rehabilitering. Det bidrog i sin tur till en variation i berättelserna och därmed också en ökad 
giltighet. Genom att författarna fått hjälp av en kontaktperson med att hitta deltagare till 
studien sparades tid (Granskär & Höglund-Nielsen, 2017, kap. 11). 
 
Innan intervjuerna utformade författarna en semistrukturerad intervjuguide med öppna 
frågor och följdfrågor för att kunna skapa liknande intervjuer till alla deltagarna (Maturo, 
Hošková-Mayerová, Soitu & Kacprzyk, 2017). Författarna strävade efter att hålla sig så 
neutrala möjligt. I efterhand har författarna observerat att vissa följdfrågor upplevts slutna 
och ledande. Författarna har bakgrund inom alpin skidåkning vilket kan ha påverkat och gett 
dem förutfattade meningar inom ämnet. Det kan ha gett studien och resultatet en oönskad 
vinkel och att intervjun inte blivit neutralt framställd. Yin (2013) skriver att det är viktigt att 
intervjufrågorna är öppna för att deltagarna ska kunna svara utförligt. Kvale och Brinkman 
(2014) anser däremot att ledande frågor inte alltid är negativt då det kan testa 
tillförlitligheten hos intervjupersonens svar och styrka intervjuernas tolkningar. Båda 
författarna var med och utförde intervjuerna. Enligt Trost (2010) får intervjuerna ut en större 
informationsmängd när två personer är med och hör samtalet och skapar samma 
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förutsättningar för tolkning av materialet. En nackdel med att vara två var att det fanns en 
risk att deltagaren som blev intervjuad upplevde att hen hamnade i ett underläge (Trost, 
2010). Författarna upplevde dock att det inte skedde under någon intervju. Författarna 
saknar erfarenhet i att utföra intervjuer i forskningssyfte vilket kan ha orsak att författarna 
snubblade på orden och ställde ibland två frågor i följd på varandra. Det kunde ibland 
förvirra deltagaren. Författarna fick då ställa om frågorna för att få ett svar. Författarna 
försökte förhindra att det skulle ske i stora drag genom att ha samma uppgifter i varje 
intervju. Författarna upplevde att det blev bättre desto fler intervjuer de utförde. Yin (2013) 
beskriver att erfarenhet från intervjuer gör att resultaten blir enhetlig bättre. 
 
Under tiden författarna kunde utföra intervjuerna hade deltagarna i studien ett fullsatt 
schema. De var iväg på träningsläger vilket innebar att deras tid var begränsad. Författarna 
anpassade sig efter deltagarna och åkte dit de befann sig för att utföra intervjuerna. Tre 
intervjuer utfördes på ett café i deras hemort, vilket enligt Trost (2010) inte är en bra miljö 
att utföra intervjuer i. Eftersom att deltagaren kunde ha känt sig hindrad att berätta relevant 
information för att det fanns personer runt omkring som kunde ha hört samtalet. Det finns 
också risk att deltagaren kunde blivit distraherad av andra människor eller av hög musik 
(Trost, 2010). Genom att låta deltagaren vara med i valet av café försökte författarna minska 
det negativt påverkande faktorerna och öka chansen att valet blev en plats där deltagarna 
skulle känna sig bekväm. En intervju skedde i ett grupprum på skolan vilket var en lugn och 
trivsam miljö. En intervju skedde över telefon och författarna bokade tid med deltagaren för 
att öka chansen att deltagaren valde en lugn och bekväm plats. Det gick dock ej att 
kontrollera. Författarna upplevde att platsen för intervjun inte påverkade deltagarna. Snarare 
påverkade tidsbrist hos några deltagare att intervjuerna upplevdes stressade. Det kan ha lett 
till att intervjuerna inte blev så djupgående som de skulle kunnat ha blivit om det inte fanns 
en tidsbrist. 
 
Författarna valde att dela upp intervjuerna och transkribera hälften av materialet var. 
Författarna läste igenom det transkriberande materialet enskilt flera gånger för att skapa en 
god förståelse av varje intervju. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att 
författare gör en noggrann analys för att öka studiens trovärdighet. Båda författarna har 
medverkat vid samtliga intervjuer och granskat det transkriberade materialet och på så sätt 
haft samma villkor för tolkningen av dataanalysen. Meningsenheterna markerades ut enskilt 
i varje analysenhet. För att minska att författarnas bakgrund påverkade analysen diskuterade 
de valet av meningsenheter. Slutligen plockades meningsenheterna som motsvarade syftet ut 
tillsammans. Den resterande analysen utfördes under diskussion tillsammans av författarna 
för att öka studiens trovärdighet. Författarna har gått tillbaka och granskat materialet under 
hela processen samt reviderat analysen en gång. Under hela processen har författarna blivit 
handledda av en handledare samt haft gruppträffar med kurskamrater. Handledare och 
kurskamrater har noggrant läst igenom arbetet och kritiskt granskat analysen. Det har hjälpt 
författarna framställa resultatet och på det sättet ökat trovärdigheten i studien (Granskär & 
Höglund-Nielsen 2017, kap. 11). 
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6.3 Etikdiskussion 
De etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationens (2013) har tagits hänsyn till i studien.  
Deltagarna rekryterades via kontaktperson på skolan som var tränare till deltagarna i studien 
och därför visste hen vilka elever som tillfrågats. Dock visste inte kontaktperson vilka elever 
som slutligen deltog. Genom att avidentifierad deltagarna i intervjuerna minskades risken för 
igenkännande. Att kontaktpersonen var tränare till deltagarna gjorde att författarna inte 
kunde presentera det resultat som upplevts eventuellt kunna peka ut eller kränka någon part. 
Intervjuerna behandlades konfidentiellt enligt personuppgiftslagen för att säkerställas 
deltagarnas integritet (SFS 1998:204). Innan intervjuerna påbörjades fick författarna 
deltagarnas godkännande. Deltagarna reste mycket och det krävdes planering för att hitta 
tillfällen och lokaler där intervjuerna kunde utföras. Upprepande kontakt togs med 
deltagarna vilket kunde upplevts pressande. Det skulle kunna ha orsakat att några elever 
valde att avstå deltagande eller kände sig pressad till att delta i studien. Enligt Trost (2010) 
kunde författarna i intervjuerna ställa vissa frågor som kunde väcka tankar och funderingar 
hos deltagarna som de inte hade reflekterat över. Att prata om sin skada och 
rehabiliteringsprocess kan vara ett känsligt ämne då deltagarna kunde vara tvingad till 
uppehåll i sin elitsatsande träning. Eventuellt kan det utlösa stressorer hos deltagarna. 
Författarna var förberedda på att samtalen kunde bli känslomässiga och hade förberett sig på 
att möta känslorna med respekt. Om önskan för avhopp fanns så var studien frivillig och 
deltagarna kunde avsluta utan att ifrågasättas och vidare motivering. 

7 SLUTSATS 

Denna kvalitativa intervjustudie om upplevelsen av rehabiliteringsprocessen hos fem 
ungdomar på ett alpint skidgymnasium omfattade faktorer från socialkognitiva teorins alla 
huvuddelar individ, omgivning och beteende. Resultatet visar att deltagarna fått förtroende 
för de fysioterapeuterna som individanpassade rehabilitering och som tog hänsyn till 
individens omgivning. Detta påverkade rehabiliteringen positivt och upplevde deltagarna 
inget förtroende för fysioterapeuten valde de att byta. Engagemang från fysioterapeuten vid 
rehabilitering på distans upplevdes positivt av deltagarna. Resultatet visar att möjligheten att 
rehabilitera på den egna hemorten samt ett kortare avstånd till fysioterapeuten upplevdes 
positivt för deltagarnas rehabiliteringsprocess. Resultatet visar att det sociala stödet var en 
viktig omgivningsfaktor som positivt påverkat upplevelsen av rehabiliteringen. Det sociala 
stödet kunde saknas av deltagarna och upplevdes vara olika beroende på om deltagarna 
befann sig på skolan eller på sin hemort. Gemenskapen med klasskamrater och det sociala 
stödet upplevdes bättre på skolan de sista gymnasieåren. Resultatet visar att deltagarna 
utvecklade sin självreglering och copingstrategier för att hantera motgångar de upplevt under 
tidigare rehabiliteringsprocesser. De individfaktorer och omgivningsfaktorer resultatet 
omfattar har påverkat deltagarnas beteende och deras upplevelse av 
rehabiliteringsprocessen. 
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8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Studiens resultat visar på vilka faktorer som upplevs ha påverkat rehabilitering för unga 
alpina skidåkare. Genom denna information kan studien få klinisk betydelse för utformandet 
av rehabiliteringsprocessen för målgruppen. Fysioterapeuter kan använda resultatet för att 
förstå vilka beteendemedicinska teorier som kan tillämpas vid behandling av denna 
målgrupp. Studien hade deltagare i åldersgruppen 18–19 år och kan ligga till grund för vidare 
forskning om hur yngre alpina skidåkare upplever en rehabiliteringsprocess. För framtida 
forskning skulle det vara givande med en randomiserad kontrollerad studie för att se skillnad 
på effekten av att ha en fysioterapeut nära till skolan eller på distans i hemort. 
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BILAGA A 

INTERVJUGUIDE  
 
Bakgrundsfrågor 

• Nuvarande eller tidigare skador? 
• Skador i familjen? 
• Kontakt med fysioterapeuten idag? 
• Vilken årskurs skadade du dig? 
• Hur länge höll skadan dig borta från snö? 

 
Huvudfrågor 

• Hur upplever/upplevde du rehabilitering fungerar på skolan i samband med studier 
och elit-satsande träning?  
- Vilket stöd fick du? 
- Upplevde du att redskap, lokal och tid fanns på skolan för att utföra din 

rehabilitering? Något som underlättade? Något som försvårade? 
• Hur upplever du att samarbetet med fysioterapeuten fungerar/fungerade vid din 

rehabilitering? 
- Upplevde du att fysioterapeuten anpassade sig efter dig och din alpin-åkning? 
- Hur lång tid tog det tills du kom i kontakt med fysioterapeuten efter skadan och 

hur långt efter skadan började rehabiliteringen? 
- Hur upplever du situationen med att utföra rehabilitering på egenhand? 
- Fick du hjälp att dosera rehabilitering? Hur gick det annars att dosera på 

egenhand? Kände du att du kunna progressera på egenhand? 
• Hur hanterade du dina känslor eller tankar som uppstod vid och efter skadan? 

- Rädsla? 
- Upplevde du några motgångar? Hur hanterade du de? 
- Hur har du upplevt att din sammanhållning har varit med klassen när du varit 

skadad? 
• Hur skulle du önska att rehabiliteringen hade gått till? 

- För- och nackdelar? 
- Vilket upplägg upplever du passar dig? 

Följdfrågor som kan tänkas komma: 
• Hur, var och när? 
• Hur tycker du det har påverkat dig som person? Och i din rehabilitering?
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BILAGA B 

INFORMATIONSBREV 
Du blir härmed tillfrågad att delta i en intervjustudie. 
Hej! 
Vi är två Fysioterapeutstudenter som ska skriva ett examensarbete och är intresserade av att 
studera rehabiliteringsprocessen på en skola med satsning på alpint. Studiens syftet är att 
undersöka unga alpina skidåkares upplevelse av rehabiliteringsprocessen och samverkan 
med fysioterapeut på distans parallellt med studier på ett idrottsgymnasium och elitsatsande 
träning. 
 
Du blir tillfrågad för att du går på ett idrottsgymnasium som passar in på inkluderande 
kriterier för studien. Vi söker de elever som genomgått en rehabilitering och haft kontakt 
med en fysioterapeut under skolgången. 
  
Intervjun kommer att ta 30–45 minuter och innehålla områden om rehabilitering, elit-
satsning, skador, rädsla och oro. Några av dessa ämnen kan vara känsliga och du avgör vad 
du känner att du vill berätta. Studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering och ingen kommer att kunna veta vad du har sagt. Om du väljer 
att delta kommer vi att kontakta dig via telefon och planera in en passande tid då vi kan 
mötas personligen på XXXX gymnasium för att genomföra en intervju. 
Intervjun kommer att spelas in och dina svar och resultat kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket betyder att allt material avidentifieras och hanteras endast av 
studieförfattarna. Materialet kommer att raderas så fort examensarbetet är examinerat och 
godkänt. 
 
Ni kommer kunna ta del av studiens resultat då studien kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola. 
Meddela erat deltagande till en av oss studenter senast fredag, 20/10. Ring om ni har några 
frågor eller funderingar. 
Kontaktperson: XXXXXX. 
Ansvariga:  
Studenter 
Kajsa Ramsing 
Krg15001@student.mdh.se 
070 – 359 86 57 
Mathias Sunding 
Msg14009@student.mdh.se 
072 – 232 05 18 
Handledare 
Johan Moberg 
Johan.moberg@mdh.se 
021 – 10 14 88  
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