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Fatima Malic och Jenny Norkvist 

Resultat från tidigare studier visade att långtidsskador inom idrott har en 
stor inverkan på det psykiska välbefinnandet och fann ett behov av mer 
forskning kring de psykosociala aspekterna vid skador i idrott. Studiens 
syfte var att studera emotionella omställningar vid elithandbollsspelares 
långtidsskador och dess samspel med emotioner, självbild och socialt stöd. 
Deltagare var 7 kvinnor och 3 män inom nordisk elithandboll. Intervjuer 
utfördes, transkriberades och tematiserades med avseende på mening utifrån 
ett hermeneutiskt perspektiv. I resultatet redovisades 33 centrala emotioner 
som t.ex. känslor av chock vid besked av skadans allvar, ångest över att inte 
prestera och deppighet över skadan. Resultat för självbild och socialt stöd 
visade på en stor identifikation med handbollsrollen, minskat egenvärde och 
betydelsen av det handbollsrelaterade stödet. Det verkade råda ett hårt 
klimat inom elithandbollen och vår studie skulle kunna användas till att 
skapa mer förståelse och bättre behandlingsalternativ för skadade individer 
inom elithandbollen.  

Keywords: athletic injury, self- identity, emotion, psychosocial support, 
psychological responses 

 
Handboll är en inomhussport som spelas av både kvinnor och män. Spelet spelas på liten yta i 
hög hastighet som tillåter kroppskontakt och kroppspositioner som kan leda till skador, vilket 
har blivit ett allt större problem inom handbollen (European Handball Federation, i.d.; 
Langevoort, Myklebust, Dvorak, & Junge, 2006; Myklebust, Maehlum, Engebretsen, Strand, 
& Solheim, 1997).  

Forskning har visat att idrottares upplevelser vid skadors inträffande domineras av chock 
och fysisk smärta (Wadey, Evans, Hanton, & Neil, 2012). Detta följs sedan upp av känslor 
som förnekelse av skada, ilska, irritation, frustration och isolation (Van Wilgen, Kaptein, & 
Brink, 2010; Wadey et al., 2012). Konsekvenser som uppstår speciellt bland elitidrottare i 
samband med en skada är relaterade till det sportsliga deltagandet så som att inte kunna träna 
eller delta i de sportsliga aktiviteterna och känslan av att lämnas utanför laget (Van Wilgen et 
al., 2010). Att inte kunna vara med i gemenskapen, träna och tävla leder till tankar om att ge 
upp, känna sig låg, förlora identitet samt en avundsjuka på de andra som kan vara med. Dessa 
upplevelser har visats främst hos individer med ett mindre bra socialt stöd. Stöd från familj 
och vänner bidrar till bland annat att sänka intensiteten av dessa känslor (Wadey et al., 2012).  

I en studie av Van Wilgen et al. (2010) har skadade idrottare inte uppvisat några tecken på 
medvetenhet om skadans allvar och dess konsekvenser. Idrottare med mer långvariga skador 
har upplevt psykologiska faktorer som stress, ångest och oro som var kopplade till deras 
skador men har däremot tyckts förneka att dessa psykologiska faktorer har sin uppkomst från 

                                                           
*
 Vi vill ge ett stort tack till deltagarna som gjorde denna uppsats möjlig genom att så öppet dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter. 
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skadan. Även i en studie av Carson och Polman (2009) var förnekelse av skadans allvar och 
frånvaro från spel en del av upplevelsen. Känslor av depression och frustration kunde av 
skadade spelare upplevas i situationer då de tvingats se på matcher från åskådarplatser. 
Tidigare forskning har funnit att idrottare med korsbandsskador har upplevt högre nivåer av 
depression under en längre tid än idrottare med hjärnskakning. De med hjärnskakning 
rapporterade skillnader i depression och affektiva störningar, medan korsbandsskadade endast 
har visat skillnad i depression jämfört med kontrollgrupper bestående av individer som inte 
var skadade. Forskarna menar att detta tyder på att det inte är typen av skada som leder till 
depression utan att det istället är att vara borta från spel som leder till depressiva symptom 
(Mainwaring, Bisschop, Comper, Richards, & Hutchison, 2010). Det fanns ett signifikant 
samband mellan den upplevda tillfredsställelsen av det sociala stödet och affektiva störningar 
då de individer som var mer nöjda med det sociala stödet har upplevt mindre störningar i 
affektioner (Green & Weinberg, 2001; Mainwarin et al., 2010). 

Skador som liknar varandra inträffar hos olika individer med olika situationella faktorer, 
vilket enligt Green och Weinberg (2001) också leder till olika upplevelser av skadan. De 
menar också att det är viktigt att tänka på den atletiska identiteten, då den anses vara 
avgörande för att bedöma känslomässiga reaktioner efter skada. Detta påstående stödjer även 
Day, Bond och Smith´s (2012) studie, som menar att olika individer reagerar och hanterar 
samma situation på olika sätt och tillskriver olika betydelser av en och samma händelse.  

Enligt en teori av Oatly och Bolton (1985) är depression ett resultat av en händelse som 
stör rollen som en individ identifierar sig med om inga andra roller eller alternativa källor för 
identifikation finns för individen. Om en individ identifierar sig endast med en specifik roll så 
kan depression utvecklas vid en händelse som stör eller tar ifrån individen den rollen i vilken 
den identifierar sig med. Brewer (1993) har testat Oatly och Boltons teori om sambandet 
mellan depression och rollidentifikation. I fyra studier har det upptäckts ett positivt samband 
mellan depression och atletisk identitet. Studiernas resultat innebär att en högre grad av 
identifiering med den atletiska rollen bidrar till högre grader av depression vid skada som kan 
vara karriärshotande och som stör individens roll. 

Oalty och Bolton (1985) definierar rollen som en känsla av sitt själv som ger en identitet 
bunden till personliga mål, planer och förväntningar. När en individs rollförväntningar inte 
uppfylls enligt plan och personliga mål så ökar risken för depressiva symptom. Höga 
personliga mål kan förstås i relation till tävlingsidrott där prestationer är en förutsättning och 
där kompetensutveckling och resultaten av prestationerna är nödvändiga känslor av framgång 
och kompetens (Puente-Diaz, 2013). Enligt Van Wilgen et al. (2010) har högpresterande 
idrottare en svårighet att bromsa sig när det gäller fortsatt träning trots skada. Dessa idrottare 
har uppfattningar om att de kan komma att förlora sin plats och måste nå sina mål. Därför 
ignorerar dessa individer smärtan och har svårt för att vila.  

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att ju mer komplex ens egen självbild är och ju 
fler roller och olika relationer vi har desto mindre stress och påverkan utsätts vi för vid 
eventuella motgångar och förluster. De menar att uppfattningen som individen har om sig 
själv fungerar som en lins för hur den även ser på andra människor runt omkring sig, vilket 
innebär att det individen ser hos någon annan egentligen kan vara en bild av något hos en 
själv, ens egna drifter, behov och rädslor.  

Enligt tidigare forskning är brist på socialt stöd en sårbarhetsfaktor för att hamna i 
depressiva reaktioner efter en skada (Armstrong & Oomen-Early, 2009; Brewer, Linder & 
Phelps, 1995; Oatly & Bolton, 1985). Sådant socialt stöd innefattar att få känna ett förtroende 
och övertygelse från arbetskamrater att individen kommer kunna övervinna skadan och 
emotionellt stöd från familj och vänner (Hackfort & Kleinert, 2007) men också en kontroll 
över sin rehabilitering anses viktig för att undvika stressfyllda reaktioner (Brewer et al., 
1995).  
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Idrottare som är högt prestationsorienterade är enligt Rees, Mitchell, Evans och Hardy (2010) 
mer beroende av socialt stöd vid stressorer än idrottare som är lågt prestationsorienterade. I en 
liknande studie på idrottare som varit skadade i tre månader har Manuel et al. (2002) funnit att 
en hög atletisk identitet tillsammans med brist på positiv stress associerades till tidiga 
depressiva symptom men höga nivåer av socialt stöd associerades med lägre nivåer av 
depressiva symptom. Idrottare socialiseras in i en kultur som värdesätter sportsliga 
prestationer. Individer som har råkat ut för skador som varit nära på att splittra den sportsliga 
drömmen har oavsett smärta och skada en stark ovilja att sluta med idrotten (Wiese-Bjornstal, 
Smith, Shaffer, & Morrey, 1998). 

Van Wilgen et al. (2010) föreslår ytterligare forskning om idrottares psykologiska 
upplevelser särskilt vid långvariga skador, då de menar att det måste ha en stor påverkan på 
det psykiska välbefinnandet. Även Yang, Peek-Asa, Lowe, Heiden och Foster (2010) menar 
att skadade idrottare förmodligen behöver mer stöd under rehabiliteringen än skadade 
individer som inte är aktiva inom idrotten. Anledningen till varför individer inom idrotten 
skulle kunna behöva mer stöd är att de är frånvarande från träning och tävling och har en 
större oro över läkeprocessen än vad andra skadade individer utanför idrotten har. Det finns 
inte så mycket forskning om de olika aspekterna av socialt stöd inom idrottsskador menar 
Yang et al. (2010) vilket också stöds av deras studie där de fann ett angeläget behov av att 
upptäcka de psykosociala behoven hos skadade elitidrottare.  

Vi anser att en kvalitativ studie som undersöker emotionella upplevelser, påverkan på 
självbilden och vilket behov som finns av att få socialt stöd under en långtidsskada är viktig 
då det inte finns tillräcklig forskning om hur alla dessa aspekter samspelar. Mer kunskap om 
detta skulle kunna ge nya behandlingsmöjligheter samt ökad förståelse för skador hos 
elitsatsande individer inom idrotten.  

Emotioner definieras som ett känslotillstånd som inkluderar ett upphetsat tillstånd, 
subjektiva upplevelser och beteendemässiga uttryck (Kowalski & Westen, 2009). Emotionellt 
stöd avser andras stöd och säkerhet under skadeperioden som leder den skadade individen till 
att känna sig älskad och omhändertagen (Rees et al., 2010). Självbild är enligt Nilsson och 
Waldemarson (2007) den förhållandevis stabila bild vi har av vilka vi är och består av 
aspekter som den vi innerst inne är, den vi tror att vi är, hur vi tror att andra uppfattar oss och 
den vi borde eller skulle vilja vara. 

Syftet med studien var att studera den emotionella omställningen hos elithandbollsspelare 
under och efter långtidsskador som har förhindrat träning och tävling. Våra frågeställningar 
var: 

a) Vilka är de subjektiva emotionella upplevelserna? 
b) På vilket sätt kan de emotionella upplevelserna påverka individens självbild? 
c) Vilken betydelse kan det sociala stödet ha för de emotionella upplevelserna?  

 
 

Metod 

Deltagare 

Urvalet skedde genom ett strategiskt kriteriebaserat urval. Deltagarna bestod av tio personer 
varav sju kvinnor i nordisk elithandboll som var mellan 20 och 40 år gamla (M = 25.5, SD = 
6.0). Samtliga hade varit långtidsskadade under sin elithandbollskarriär och kom från nio 
olika lag i norden. Deltagarna valdes utifrån kriterierna att skadan skulle ha hållit dem borta 
från träning och tävling i minst fyra månader och att skadan skulle ha inträffat under träning 
eller tävling på elitnivå. Med elitnivå menas att idrottsutövaren befinner sig på nationellt eller 
internationellt på högsta eller näst högsta nivån i sin idrott (Johansson, 2012). Genom 
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deltagarnas gemensamma kriterier uppkom även en viss homogenitet i urvalet. Deltagarnas 
variation i kön, ålder, typ av skador och erfarenheter bidrog till ett heterogent dimensionellt 
urval. De olika typer av skador rörde sig främst om knäskador varav fem stycken 
korsbandsskador och två stycken broskskador. Resterande skador var två stressfrakturer i 
fötterna samt en hjärnskakning. Erfarenheterna skilde sig åt när det gällde längden på 
karriären, antalet tidigare skador individerna har haft samt längden på skadorna. 
Heterogeniten i urvalet hjälper till att fånga så mycket som möjligt av de olika aspekterna av 
tänkbara emotionella upplevelser, självbild och socialt stöd vid långtidsskador.  
 
 
Material 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide som bestod av öppna frågor 
kring de områden som frågeställningarna syftar till, det vill säga emotionella upplevelser, 
självbild och socialt stöd. För att fånga emotionella upplevelser fördjupades frågorna kring de 
känslomässiga reaktionerna, hur individen kom till insikt om skadan och jämförelser mellan 
olika emotioner i olika sammanhang. För att fånga känslomässig reaktion ställdes till exempel 
frågan ”Vilka var de starkaste känslorna du kände när skadan inträffade?” En av frågorna som 
rörde självbild var ”Förändrades synen på dig själv något under din skadeperiod?”, och utöver 
det ställdes andra frågor om individens egenvärde, självkänsla och andra människors 
påverkan. Efter att ha fått fram utifall det fanns något speciellt stöd hos individen, och isåfall 
från vilka, frågades ”Bidrog deras sociala stöd till andra emotionella upplevelser under 
skadeperioden?”. Det frågades också andra frågor kring hur det sociala stödet uppfattades, 
vad som de skulle önskat mindre respektive mer av. Intervjuerna var öppna och fokus låg på 
deltagaren som fick fritt utrymme att tala om sina subjektiva upplevelser och vad som 
individuellt ansågs mest centralt. Därför fanns inga direkt förbestämda följdfrågor i 
intervjuguiden då upplevelserna kunde variera kring varje individ. Vid utformandet av 
intervjuguiden bestämdes det dock ändå att frågor om bland annat ämnen gällande synen och 
värdet på individen skulle följas upp för att öka förståelsen och klargöra eventuella 
osäkerheter och tolkningar samt att ge svar på redan existerande frågeställningar. Ämnet 
kunde för vissa vara emotionellt laddat och därför ansågs det viktigt att hålla dialogen fri och 
trygg. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och transkriberades sedan till text på datorn.  
 
 
Procedur 

Vi började med att skriva ett missivbrev där vi förklarade att syftet med studien var att 
undersöka den emotionella omställningen under långtidsskador på elitnivå. Vi gav 
information om tillvägagångssättet det vill säga att datainsamlingen skulle ske genom 
intervjuer som skulle spelas in och transkriberas. Vi gav också information om de etiska 
kraven (Vetenskapsrådet, 2002). Då förkunskap om lämpliga deltagare redan fanns tack vare 
insatthet inom handbollen kunde vi kontakta dem via telefon och andra sociala nätverk. De 
deltagare som kontaktades via telefon fick informationen muntligt och missivbrev gavs vid 
intervjutillfället. De andra som kontaktades via sociala nätverk fick missivbreven bifogade 
direkt.  

Vi stämde träff med deltagarna på platser och tider som passade dem bland annat deras 
idrottsanläggning, kaféer samt lugna privata miljöer. På plats informerades återigen vad som 
gällde för studien och de etiska kraven. Innan intervjuerna påbörjades sågs det till att få ett 
tydligt informerat samtycke till deltagande. Konfidentialitet utlovades framförallt genom att 
tala om att privata data inte kommer att avslöjas, att deltagande är frivilligt och alltid kan 
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avbrytas. Det gjordes klart för deltagarna att om någon fråga kändes jobbig att besvara var 
även det frivilligt att välja att inte besvara frågan samt att avbryta intervjun om det kändes 
nödvändigt. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 40 till 60 minuter per intervju och 
transkriberades sedan till ordagrann text inför analysprocessen.  
 
 
Databearbetning  

Vi utgick ifrån en kvalitativ induktiv ansats där slutsatserna drogs delvis utifrån empirin. Då 
förförståelsen hade en stor roll i tolkningsprocessen kan det inte påstås att slutsatserna enbart 
drogs utifrån empirin. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv var studien deskriptiv om 
individernas subjektiva upplevelser. Förförståelsen har en viktig roll utifrån det hermeneutiska 
synsättet (Westlund, 2009). Därför har den aktivt använts i tolkningsprocessen och 
reflekterandet för att skapa en medvetenhet samt få en intersubjektiv förståelse. Till en början 
arbetade vi med det inomtextliga momentet (Ödman, 2007) genom att varje intervju 
analyserades enskilt för att inte förlora meningen av sammanhanget samt att ha vetskap om 
individers olika förutsättningar såsom ålder, kön etc. Enligt det utomtextliga momentet 
tolkades sedan meningarna utifrån vår egen förförståelse där det var viktigt att se delen till 
helheten och vice versa (Ödman, 2007). Genom ett aktivt reflekterande och diskuterande 
mellan oss författare skapades en intersubjektiv förståelse. Analysstegen gjordes enligt Kvale 
och Brinkmanns (2009) intervjuanalys med fokus på meningen. Transkriptionerna bestod av 
116 sidor utskrivet datamaterial. Första steget i analysprocessen var att plocka ut det 
manifesta innehållet ur materialet i form av meningsenheter som berörde deltagarnas 
självbild, sociala stöd och emotionella upplevelser av långtidsskador. Detta gjordes för varje 
enskild intervju innan nästa steg påbörjades. I nästa steg omformulerades dessa 
meningsenheter till koder för att få en tydligare bild av ett uttalande. Alla koder samlades 
sedan ihop och processen att föra ihop liknande begrepp och innebörder av koder började. För 
att inte förlora delen ur helheten märktes alla kodningar så att vi vid behov kunde gå tillbaka 
till förgående steg då samma kod kunde ha olika innebörder beroende på sammanhanget det 
togs ifrån. Vidare gjordes en tematisering av koderna, där koder som kunde innebära eller stå 
för liknande processer fördes ihop till gemensamma teman som gav en tolkning av 
meningsenheternas innebörd. Exempel på koder var tillhörighet och livsstil som kom utifrån 
meningsenheten ”Det är en livsstil, det är det man gör, det är det man kan.” samt koden 
identitetsknuff från meningsenheten ”Det är faktiskt en identitet och då kommer en kris, vem 

är jag nu då?”. Dessa fördes ihop med flera andra koder till temat identifikation som blev ett 
av resultaten under rubriken självbild, som var en av studiens frågeställningar.  

Som Ödman (2007) beskriver kan tematiseringen liknas vid ett pussel där många bitar 
väntar på att läggas på sin plats. Detta tillvägagångssätt genomsyrade vår process av 
tematisering av koderna, då arbetet krävde att fram och tillbaka jobba med pusslet innan det 
slutligen blev en sammanhängande helhet. Under detta sammanfogande dök det upp nya 
upptäckter som tidigare inte lagts lika stor vikt på, men som då kunde reflekteras över och få 
en ny innebörd i pusslet. Vi arbetade fram och tillbaka med vår förförståelse och tolkning för 
att komma åt det hermeneutiska tillvägagångssättet.   

Alla teman som kom fram under analysprocessen blev studiens slutresultat för den andra 
och tredje frågeställningen. Processen för första frågeställningen var något annorlunda då det 
kom fram en större mängd olika emotioner som nästan alla hade olika innebörd och därför 
blev svåra att tematisera. Emotionerna abstraherades i viss mån genom att föra ihop de 
liknande emotionerna med varandra, precis som i de övriga frågeställningarna. De 
emotionella upplevelserna återfinns i en tabell och har inga övergripande teman då de alla är 
väldigt centrala för de subjektiva upplevelserna av skadan. 
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Resultat 
 

Resultateten presenteras utifrån samtliga deltagarnas intervjudata, då de hade många 
gemensamma upplevelser och berättelser som liknade varandra. Resultaten är uppdelade 
under rubriker utefter frågeställningar i form av löpande text och tabeller med exempel på 
meningsenheter och koder från tematiseringen och analysen.  
 

Emotionella upplevelser av långtidsskador  

Från de tio deltagarna angavs 33 emotionella upplevelser (se Tabell 1). Återkommande hos 
majoriteten av deltagarna var upplevelser av chock, deppighet, frustration, förnekelse, inre 
kamp, ovisshet, prestationsångest, rädsla och uppgivenhet. För att få en bättre förståelse för 
emotionerna som uppkom hos individen under skadeperioden sammanfattas här processen av 
den omställning som skett och som emotionerna uppkommit från.  

För elithandbollsspelare i denna studie innebar en skada att hamna utanför laget och inte 
känna sig delaktig på samma sätt som vid spel och prestation. Trots att de var med under 
träningar befann de sig alltid vid sidan av och kände sig därmed isolerade och exkluderade 
från laget och tillhörigheten. Att vara ensam innebar att få sitta bredvid utan att kunna bidra 
och prestera, vilket för deltagarna upplevdes som väldigt jobbigt mentalt. Att få vara med 
beskrevs som en slags mental ventil där spelarna kunde få utlopp för sina känslor under 
träning och tävling. När skadan inträffade så blev den mentala ventilen inte längre tillgänglig 
och alla känslor byggdes istället upp inombords. Deltagaren tappade utvecklingen som de 
andra handbollsspelarna fick. Deltagarna upplevde att de ville och kunde men inte fick vara 
med och därmed förlorades bekräftelsen på att de var en del av något.  
 
Tabell 1 
Emotionella upplevelser under skada

 
ovisshet                                                 kaos i huvudet                                        deppigt                             

lugn                                                       sitta fast                                                  uppgivenhet                               

bortglömd                                             frustration                                               osäkerhet 

förnekelse                                             förbannad                                                rädsla                                   

chock                                                    förvirrad                                                  desperat                         

oro                                                        hopplöshet                                               liten 

ledsenhet                                              meningslöshet                                         känslig                      

förtvivlan                                             självömkan                                              besvikelse                         

knäckt                                                  orättvisa                                                   skam 

ångest                                                  prestationsångest                                      stress                                  

inre kamp                                            skuldkänslor                                             skör och trasig 
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Vid skadans inträffande upplevde samtliga deltagare först en förnekelse. Att inse skadans 
allvar och att de över huvud taget var skadade upplevdes som svårt för deltagarna. ”Jag 

försökte liksom, nej, allt är bra, typ övertyga mig själv om att allt är bra.” Chocken uppkom i 
samband med tankarna kring den handbollsmässiga framtiden och oron inför den kommande 
perioden. ”Så det var väl typ när smällen kom (..) då dog det lite.” Många emotioner uppkom 
i samband med att de skadade sig och för stunden förlorade det som betydde mest för dem. 
Känslor som till exempel ledsenhet, förtvivlan och ångest blandades med inre kamp som 
ledde till ett upplevt mental kaos hos deltagarna. När de inte längre fysiskt klarade av att få 
göra det som de helst av allt ville uppkom en känsla av att sitta fast, vilket var väldigt 
frustrerande för deltagarna och ledde till förvirrade känslor av hopplöshet, meningslöshet och 
självömkan.  

Enligt deltagarna ledde deras starka vilja till en känsla av orättvisa över att det var just de 
som hamnade i den situationen. Att inte längre kunna prestera ledde till en prestationsångest 
som byggdes på väldigt höga krav från dem själva men också krav de trodde att omgivningen 
hade på dem. Detta blev en jobbig press för individen och gav skuldkänslor gentemot bland 
annat laget och klubben för att individen inte kunde vara med och bidra. ”Man kände sig så 

jävla, tänk om jag hade kunnat vara den skillnaden till att det gick bättre. Så man kände på 

något sätt att man svek klubben, och dem hade räknat med mig.” Det kom fram att 
prestationsångesten hade en nära koppling till att individerna såg sitt värde i sina prestationer.  

Under skadans period kunde deltagarna uppleva att fysiska framgångar gav positiva 
mentala effekter. Men detta gällde då även åt andra hållet, när deltagarna inte upplevde att det 
gick framåt fysiskt så blev det värre mentalt. Detta ledde till känslor av deppighet men även 
en uppgivelse, självtvivel och en osäkerhet på om det var värt att fullfölja karriären. Trots att 
en glädje och lycka uppstod ju mer det närmade sig slutet av skadeperioden så uppstod även 
rädsla och återigen en prestationsångest då det fanns förväntningar på att den skadade skulle 
vara i samma form som innan skadan. ”Det är tufft. Man vill egentligen bara ställa sig och 

skrika någonstans att jag inte är bra än, det känns fortfarande jobbigt, jag känner mig lite 

skraj.” 

 

 

Självbilden 

 

”Vad händer nu? Var det här allt som man blev?” 

 
De teman som arbetats fram i analysen för självbild är identifikation, rollens betydelse, eget 
värde och fasaden (se Tabell 2). Deltagarna i studien visade generellt sett en stark 
identifikation med handbollen. Handbollen sågs som en livsstil som betydde allt för individen. 
Livsstilen innebar en slags säkerhet och tillhörighet där laget var ens närmaste omgivning och 
därmed uppfattades som en familj. Samtliga deltagare uppvisade vid inträffandet av skadan en 
stark vilja att komma tillbaka som var starkare än tankar på framtida konsekvenser utanför 
handbollen. Då handbollen var allt de gjorde, visste och kunde så uppvisade deltagarna tecken 
på en identitetskris under skadan. Krisen innebar bland annat återkommande tankar om sin 
egen identitet och vad de nu skulle göra och vilka de nu var, då många inte såg sig som något 
annat än handbollsspelare. Tankar som uppkom handlade om en osäkerhet kring den egna 
personen samt vad andra individer tyckte och tänkte om en. Individens tankar om sitt eget 
värde reflekterades över med varierade slutsatser i form av att både vara mindre värd i andras 
och egna ögon samt att värdet inte förändrades.  
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Tabell 2 
Tematisering av självbild 

 

Exempel meningsenheter                                                                                 Exempel koder         Tema 

Handbollen var verkligen allt för mig                                                                Allt man har               Identifikation 
 
Det är faktiskt en identitet och då kommer en kris, vem är jag nu då?              Identitetsknuff 

Får inte vara handbollsspelare, måste jag bli någon annan nu? (..) hitta           Rollen fallerade          Rollens 
en ny roll                                                                                                                                                betydelse 
 
Man blir som en förbrukningsvara                                                                     Ej sedd som människa 
 
Man har en viktig roll i laget, då är man betydelsefull. Nu hade man ju           Mindre roll � 
ingenting, allt va uppstyrt efter handbollen                                                        Mindre värd 

Mindre värd, ingen som ser en                                                                           Mindre värd               Eget 
                                                                                                                                                               värde 
Känner sig väldigt liten och osäker på sig själv                                                 Brist på 
                                                                                                                            självkänsla  
Då börjar man skylla på sig själv, var det jag som hade gjort fel?  
Eller kunde jag ha gjort något annorlunda?                                                       Självanklagelser 
 
Är jag för dålig nu?                                                                                            Självtvivel 

Gå och titta på matcher var ju hemskt, man håller ju skenet uppe,                   Skenet uppe                Fasaden 
va roligt att det går bra för laget   
 
Typ övertyga mig själv om att allt är bra, att prata om det gjorde det bara       Dölja 
värre. För då, man tillät sig vara ledsen och då var det inte, i min hjärna         känslor 
var det inte okej  
 
Det är nog en liten stolthet, det är man nog lite rädd för,                                  Visa sig stark 
vad som ska komma fram   

 
Två av deltagarna upplevde inte samma grad av identifikation med handbollen och i deras fall 
blev då inte identitetskrisen lika omfattande. Dessutom upplevdes inte någon betydande 
prestationsmässig roll i respektive lag för dessa deltagare. Det kom fram under analysen att en 
viktig roll i laget påverkade vilket värde de ansåg sig ha. Rollen hörde nära ihop med vilka 
prestationer individerna kunde bidra med och när de då i och med skadan inte kunde prestera i 
samma utsträckning så fallerade rollen och individen försökte hitta och acceptera en ny roll.  

I samband med att rollen fallerade och identitetskrisen uppkom så uppstod självtvivel och 
funderingar kring handbollskarriären, om det var värt för individen att fortsätta. Dessutom 
fick självförtroendet sig en törn vilket ledde till att individen brottades med tankar kring 
självanklagelser om skadans uppkomst och konsekvenser. En känslighet kring andras åsikter 
var en återkommande upplevelse och därmed även en inbillning om andras åsikter. Bland 
annat antogs det att andra människor i omgivningen upplevde dem som ett problem, en 
belastning och en besvikelse. I och med detta ansågs det av deltagarna bättre att hålla skenet 
uppe och inte visa sina känslor utåt, utan att istället visa sig stark på grund av dels en rädsla 
för vad som kunde komma fram men också på grund av stolthet.  
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Det sociala stödet  
 

De teman som utarbetats kring det sociala stödet är tre olika typer av stöd i form av det 
mentala stödet, det krävandet stödet och det oönskade stödet (se Tabell 3).  
 
Tabell 3 
Tematisering av socialt stöd 

 

Exempel meningsenhet                                                                                     Exempel koder           Tema 

Henne jag lutade mig mot när det är jobbigt, även när det är bra                       Bra stöd                       Det mentala 
                                                                                                                                                                  stödet 
Det var ju dem runt omkring en, dem närmsta som är dom som stöttar             Närmsta omgivningen 
mest 
 
Dom tycker ju om dig som människa                                                                 Sedd som individ 
 
Det var ju att ha någon att prata med om annat än handboll,                              Annat fokus 
inte så mycket fokus på det   
 
Han har haft tuffa tider (..) så vi har försökt hjälpa varandra (..)                        Någon som förstår 
lufta ur sig lite grann  
 
Familjen har varit viktig (..) klivit ut handbollsvärlden lite                                Släppa handbollsbubblan 
 
Kommer alltid och kollar hur det är med en (..) det tycker jag är                       Kommunikation  
viktigt. Det ska man alltid göra. Alltför ofta som man kommunicerar               önskas 
för lite, speciellt med skadade   

Sjukgymnasten (..) det var där jag hittade min säkerhet                                     Säkerhet                      Det  
                                                                                                                                                                 krävande 
Kontakt med sjukgymnasten, sätta upp en plan med                                          Kontakt och plan         stödet 
det här ska jag göra (..) det tror jag är jätteviktigt 
 
Någon som bromsar en själv                                                                               Bromskloss 
 
När man ser glädjen i deras, när dom peppar en,                                                Lagets pepp 
känner man ju någonstans att det finns en vilja att 
komma tillbaka. Den betyder ju allt (..) utan det stödet  
då så hade det krävts så mycket att komma tillbaka 

Det blev jobbigt med allas tips, vem skulle man lyssna på?                               Jobbigt med åsikter      Det 
                                                                                                                                                                   oönskade 
Vännerna utanför, dem har ju inte riktigt den förståelsen om                             Svårt med förståelse     stödet 
vad som krävs                                                                                                      utanför 
 
Hon vill så gärna hjälpa till så det blev för mycket omtanke, jag ville att          För mycket omtanke 
hon skulle gå och låta mig vara   
 
Men dem är ju så på hela tiden, det var ju fruktansvärt jobbigt (..)                    Oönskat stöd 
och så är dem ju familj och då blir det ju bara men inte du också  
 

 
Generellt önskade samtliga deltagare mer organisering och ett bättre mentalt stöd under 
skadeperioden från laget och föreningen. Det handlade främst om att få olika slags 
uppmärksamhet, bekräftelse och kommunikation med skadade spelare. Under skadeperioden 
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upplevdes också en del krav på att komma tillbaka till handbollen och vissa deltagare 
upplevde därför att det var skönt att komma bort från handbollsbubblan till familj och annan 
vardag där de blev värderade utifrån annat än enbart prestationer inom handbollen och sågs 
mer som människa än som en förbrukningsvara. Där släppte kraven och de kunde lägga fokus 
på annat som de vanligtvis inte fick tid för. Det varierade dock eftersom andra deltagarna 
upplevde precis tvärtemot där identifikationen med handbollen var så stark att de inte ville 
koppla bort.  

När deltagarna talade om det sociala stödet under skadeperioden så lades störst fokus på 
det handbollsmässiga stödet, i form av sjukgymnaster, tränare och lagkamrater. Det stöd som 
ansågs vara viktigt var att få bra feedback från laget och uppmärksamhet det vill säga någon 
som kollade upp hur det var med den. I och med att deltagarna upplevde en sådan stark vilja 
att komma tillbaka till handbollen så var kontakten med sjukgymnasten tillsammans med en 
konkret plan för rehabiliteringen bidragande till en positiv upplevelse av det sociala stödet. 
Sjukgymnasten var någon som hjälpte dem framåt så att det blev en form av bromskloss för 
att hålla dem tillbaka när viljan var för stark så att de riskerade överträning, vilket var ett 
problem för vissa deltagare. Samtidigt innebar stödet en push framåt i rehabiliteringen. Då 
handbollslaget uppfattades som en förstående familj för individen så uppfattades andras stöd 
utanför handbollsvärlden som stressande och mindre förstående. En annan anledning till 
varför personer utanför handbollen uppfattats som stressande var för att den omtanken ledde 
till att individen påmindes om skadan och kände det som att folk lade sig i. Deltagare som 
hade någon som förstod och delade upplevelsen av skadan med, till exempel någon som hade 
varit i liknande situation, hade en bättre upplevelse. När laget peppade och gav bekräftelse till 
den skadade individen så stärktes viljan att komma tillbaka och känslan av delaktighet 
återkom.  
 
 

Diskussion 
 
Syften med studien var att ta reda på den emotionella omställningen hos långtidsskadade 
elithandbollsspelare som förhindrats från träning och tävling. Frågeställningarna inom syftet 
var de subjektiva emotionella upplevelserna, självbildens påverkan och betydelse av socialt 
stöd. Det vi lade märke till genom vår studie var att våra frågeställningar går hand i hand och 
påverkar varandra till den grad att de inte kan isärhållas. Därmed diskuteras de tre 
frågeställningarna tillsammans i löpande text.  

Gällande frågeställningen om de subjektiva emotionella upplevelserna under långtidsskada 
i vår studie är de återkommande emotionerna vid beskedet om skadan chock, deppighet, 
frustration, förnekelse, inre kamp, ovisshet, prestationsångest, rädsla och uppgivenhet. Detta 
är liknande resultat från Wadeys et al. (2012) studie där känslorna först domineras av chock 
och fysisk smärta och att andra emotioner uppkommer därefter. Det som skiljer sig från vår 
studie är att chocken uppkom vid beskedet och inte vid själva skadetillfället. Wadey et al. 
(2012) menar att en stor grund till dessa känslor är att inte få vara med i gemenskapen vilket 
kan likställas med denna studies resultat kring skadans huvudsakliga innebörd där deltagarna 
känner sig exkluderade och isolerade från gemenskapen. Dessutom upplevs en förlorad 
bekräftelse på att vara en del av något. I tidigare forskning jämförs olika typer av skadors 
påverkan på emotionella upplevelser (Mainwaring, et al., 2010). Det diskuteras om att det inte 
är själva skadan som är orsaken till depressionen utan snarare att vara borta från spel. 

I denna studie är minimumgränsen på skadan fyra månader vilket medför en förändring i 
den elitsatsandes vardag som annars går ut på träning och tävling i ett lag. Under den tiden 
kan individen inte prestera på samma sätt som tidigare. Att prestera betyder inom handbollen 
att kunna förtjäna en respekt som i sin tur leder till värdet man får som handbollsspelare anser 
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deltagarna i studien. Eftersom majoriteten av individerna enligt studiens resultat enbart 
identifierar sig som handbollsspelare leder det till att värdet inte enbart kopplas till 
handbollsspelaren utan till hela individen och dess hela värde som ger svar på vår 
frågeställning om skadans påverkan på självbilden. Om en individs hela värde försvinner är 
det inte omöjligt att detta leder till depression vilket också är vanliga inslag bland 
emotionerna hos deltagarna i denna studie. Det menar också Oatly och Bolton (1985) i teorin 
om att depression är ett resultat av en livshändelse som stör den roll vilken individen 
identifierar sig med till hundra procent. Detta är något vi märkte i intervjuerna med deltagarna 
då det är vanligt att de känner att handbollen är deras fulla identitet och att inget annat verkar 
spela någon roll. ”Jag var ingen, jag var handbollsspelaren som inte spelade handboll, vem 

är jag då?”. Det är också de individer som till högsta grad identifierar sig med handbollen 
som känner de starkaste negativa emotionerna under skadeperioden. Det här är något som 
Nilsson och Waldemarson (2007) diskuterar kring. De menar att en mer komplex självbild 
hos en individ tillsammans med fler roller att identifiera sig med leder till en mindre risk för 
negativ påverkan vid eventuella motgångar. Ses detta från ett omvänt perspektiv så innebär 
det även att om en individ inte har så många roller eller sidor av sin självbild så kan det vara 
en stor risk att utsättas för negativ påverkan vid motgångar. Deltagarna upplever en 
identitetsförlust när de är skadade och inte kan göra det de identifierar sig med.  

Vi kom fram till detta med identifikationens påverkan på upplevelser genom att först 
fundera på om de olika upplevelserna kan bero på eventuella tidigare skador eller inte. Det 
finns deltagare med olika typer av erfarenheter när det gäller tidigare skador. För vissa 
deltagare är det första och enda skadan som diskuteras medan andra talar om en ”rutin” på att 
vara skadad. Alla dessa varianter av erfarenheter bidrar till både bra och dåliga upplevelser av 
skada och vi kan därför inte dra denna slutsats. Dock hittar vi detta samband mellan 
identifikationen med handbollen och upplevelsen av skadan. Green och Weinberg (2001) talar 
om hur viktigt det är att ha den atletiska identiteten i åtanke vid bedömning av känslomässiga 
reaktioner efter skada.  

Att vara tävlingsorienterad och inte kunna koppla bort handbollen under långtidsskada 
medför bland annat att kraven på att prestera blir mer mentalt påfrestande än tidigare, då 
individerna kan få utlopp för känslor och alltid kan göra sitt bästa. Under långtidsskadan 
uppstår en ”måstepress” där individen känner sig tvungen att fortsätta kämpa. Deltagarna i 
studien är medvetna om att kraven mestadels kommer från dem själva, men är samtidigt säkra 
på att den handbollsrelaterade omgivningen har liknande krav på dem. Detta skulle kunna 
kopplas till Nilsson och Waldemarsons (2007) idé om hur individens uppfattning om sig själv 
fungerar som en lins för synen på andra. När deltagarna upplever och antar att de andra 
runtomkring har negativa attityder till dem på grund av deras skada, kan det alltså egentligen 
handla om ett slags inbillning och projektion av den egna synen på sig själv.  

Deltagarna är generellt sett starkt tävlingsinriktade med höga mål och förväntningar på sig 
själva. De är också medvetna om att de som individer är högpresterande och har krav på sig 
själva även utanför idrotten. Dock är handbollen det som tar upp den största delen av 
vardagen och livet, därför faller det sig naturligt att detta krav på prestation återkommer som 
en viktig del i handbollen. Höga personliga mål är en förutsättning för att kunna utvecklas och 
de resultat som uppkommer utav prestationerna är vad som anses avgöra framgång (Puente-
Diaz, 2013). ”Jag är ju extremt tävlingsinriktad och jag vill prestera och ta snabba beslut 

även på jobbet (..) jag tycker att man får ett värde i vad man presterar.” Något vi funderar 
över är denna starka vilja att tävla som finns kvar även under skadeperioden. Deltagare talar 
bland annat om hur de ville vara tillbaka först av alla, hur de skulle vara snabbast och bäst. 
Vem tävlar de mot?  

För att inte förlora sin plats i laget är det svårt för idrottare med stark vilja av prestation att 
hålla sig tillbaka för att rehabilitera (Van Wilgen et al., 2010). I studien finns det många 
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tecken på att deltagarna behöver någon som pushar dem till rehabilitering men samtidigt 
någon som fungerar som en bromskloss för att förhindra för mycket träning. ”Kunde liksom 

gå upp mitt i natten och sätta mig och göra rehab, bara för att jag tänkte att jag hade gjort 

för lite, fast man egentligen inte hade det.” Under ett flertal tillfällen i datamaterialet dyker 
det upp tendenser till att deltagarna ofta och medvetet går emot det som de vet är det bästa för 
kroppen och rehabiliteringen. Viljan att prestera och utvecklas är så stark att ingenting annat 
spelar någon roll. Detta kan återses hos alla deltagarna i studien där de vid skadans inträffande 
endast hade tankar på att komma tillbaka till handbollen snarare än att återhämta sig. Många 
menar att nuet och handbollen är viktigare än framtiden. De uttrycker sig som att det är 
viktigare att spela handboll just nu än att kunna gå om tio år. Tidigare forskning visar också 
på att det finns skillnader mellan de individer som är lågt- vs högt prestationsorienterade när 
det gäller behovet av socialt stöd (Rees et al., 2010). Det sociala stödet är viktigare vid en hög 
prestationsorientering för att undvika depressiva symptom (Green & Weinberg, 2001; Manuel 
et al., 2002). Våra deltagare uttrycker att de i efterhand har insett att de hade behövt ett bättre 
mentalt stöd under skadeperioden, till exempel finns behov av uppmärksamhet kring hur de 
mår som personer utan att fokus ska riktas mot dem enbart som handbollsspelare. Detta leder 
oss till vår frågeställning om det sociala stödets betydelse för de emotionella upplevelserna.  

När en individs personliga mål och rollförväntningar inte uppfylls som planerat ökar risken 
för depressiva symptom (Brewer, 1993; Linder & Phelps, 1995; Oatly & Bolton, 1985). 
Deltagarna upplever en förvirring när de inte kan leva upp till den person som de förväntas 
vara, både av sig själv och andra. Det uppkommer bland annat självtvivel på den egna 
förmågan att fortsätta med handbollskarriären. Det har visats att brist på socialt stöd är en risk 
för depression (Armstrong & Oomen-Early, 2009; Green & Weinberg, 2001). Det 
genomgående sociala stödet i studien är det handbollsrelaterade stödet. Majoriteten av 
deltagarna lägger mer fokus och vikt på att få det största stödet från lagkamrater, 
sjukgymnaster och tränare, framför familjen och personer utanför handbollsvärlden. Att vara 
handbollsspelare innebär att i hög utsträckning identifiera sig med rollen vars grund finns i 
laget. Laget ses som en familjegemenskap men som bygger på prestation för att vara en 
värdig del av familjen. När skadan inträffar blir den ett hot mot identiteten och delaktigheten i 
denna gemenskap eftersom den förhindrar förväntad prestation. Ett viktigt stöd från sina 
arbetskamrater är enligt Hackfort och Kleinert (2007) att få känna förtroende från dem. En 
familj är de människor i ens närhet som borde ge villkorslös kärlek och omhändertagande 
oavsett val i livet (Rees et al., 2010). Därför är det ett intressant fynd i denna studie att 
majoriteten av deltagarna åsidosätter den biologiska familjens stöd till förmån för lagets trots 
att individen i den ”andra” familjen känner ett förlorat värde vid inträffande av skada. Det 
finns undantag i vår studie som kan skilja på handbollsgemenskapen och omgivningen 
utanför, då olika individer tillskriver olika betydelser på en och samma händelse och därmed 
reagerar på olika sätt (Day et al., 2012). I dessa undantag finns ett större värde i familj och 
vänner utanför handbollsvärlden. Det är också dessa deltagare som inte uppvisar samma 
starka identifiering med handbollen och mådde överlag bättre under skadeperioden än 
resterande deltagare som endast ser handbollen som det enda i livet.  

Varför värdesätts det kravfyllda stödet så mycket? Deltagarna uppvisar att det är jobbigt 
med empati från andra människor som tycker synd om dem. Vi tror att detta kan ha och göra 
med att de jobbiga känslorna då lyfts fram och det blir svårt att hålla ångesten på avstånd då 
empatin leder till att de ständigt påminns om att de borde må dåligt. Under intervjuerna så 
undvek individerna att tala direkt om sina emotioner utan vände istället sina svar till att handla 
praktiskt om handboll. Deltagarna benämner ofta sig själva i tredje person. Precis som ovan 
där deltagarna inte verkar vilja kännas vid sina jobbiga känslor antar vi att detsamma kan 
gälla varför de inte vill prata om starka känslor. Kan detta röra sig om en slags 
försvarsmekanism för att hålla det jobbiga på avstånd?  
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Vi har uppfattat det som att det i handbollsvärlden råder ett hårt klimat, där det finns ett slags 
outtalad norm angående vilka känslor som är lämpliga att visa. Deltagarna visar tecken på en 
fantasi om att vara en övermänniska som alltid presterar högt och aldrig visar tecken på 
mänsklig svaghet. ”Man tänker inte människa, vadå människa? Sånt pratar man inte ens 

om.” Samtliga deltagare uttrycker att den mentala upplevelsen går hand i hand med de fysiska 
framgångarna det vill säga, de blir lyckligare så fort de upplever fysiska framsteg i sin 
rehabilitering. Vi tolkar det som att individerna inom handbollen får ut väldigt mycket av sina 
känslor och aggressioner vid träning och tävling. När de hindras från detta, byggs känslorna 
istället upp inom dem och när det då inte är ”tillåtet” att tala om känslorna finns ingen 
alternativ väg att få utlopp för dem. Detta är varför vi tror att den fysiska framgången har en 
stor betydelse för den mentala upplevelsen. Yang et al. (2010) anser att rådgivning för 
idrottare inte behöver ske externt utan att det skulle vara effektivare om rådgivningen fanns 
inom sportens ramar. Vi håller med om detta just på grund av det hårda klimatet som vi har 
uppfattat råder, kanske känns det inte riktigt okej att be om hjälp av professionella utanför 
handbollsramen.  

Under läsning av tidigare forskning är något som slår oss att det finns väldigt mycket 
forskning om coping och motivation när det gäller att behandla och komma tillbaka till 
idrotten efter en skada. Enligt Langevoort et al. (2006) borde det på grund av den höga 
förekomsten av skador inom handbollen läggas ett större fokus och mer resurser på att 
förebygga och åtgärda skador. Ingenstans kan vi dock kunna hitta något om vilket mentalt 
stöd som ges eller borde erbjudas till dem som råkar ut för en långtidsskada. Enligt 
arbetsmiljölagen (Sveriges Riksdag, 1977) ska arbetsgivaren arbeta för att se till att ohälsa 
förebyggs och åtgärdas för att skapa en god arbetsmiljö. Denna lag kan anses lite luddig när 
det gäller den psykiska ohälsan, men anställda ska erbjudas den rehabilitering som behövs för 
att återgå till arbetet vid eventuell ohälsa, och det är inte särskilt ovanligt att den 
rehabiliteringen även är mental i någon form av samtalsstöd.  Vid idrott på elitnivå är idrotten 
individens arbete och klubben dess arbetsgivare, men ändå verkar ingen psykologisk hjälp 
erbjudas när spelare på grund av plötsliga arbetsskador kan tvingas vara borta i upp till ett år. 
Det tyder på en eventuell kunskapslucka om sambandet mellan fysiska skador och 
psykologiska upplevelser samt hur det påverkar framgången av rehabiliteringen och 
individens fortsatta karriär och hälsa. Det skulle därför vara både intressant och nödvändigt 
med mer forskning kring detta och genom det få fram större stöd för konkreta metoder för att 
hjälpa idrottare under långtidsskador. Ett annat fokus som forskningen skulle kunna 
undersöka inom detta område är de unga spelare som för första gången råkar ut för en 
långtidsskada och se vad som är specifikt för deras upplevelser och erfarenheter.  

Denna studie kan hjälpa till att ge en större förståelse för skadade elithandbollsspelare och 
därmed öka alternativen behandlingsmöjligheter. Av det vi fått fram genom vår studie skulle 
det kunna tänkas att det vore bra att som standard ha någon inom handbollskretsen som 
individerna kan prata med om hur de mår, både skadade och oskadade spelare. Vid skadans 
inträffande vore det lämpligt att ha någon form av kurator eller annat stöd som insats på ett 
lika självklart sätt som läkare och sjukgymnaster. Det är viktigt att föreningar och klubbar kan 
bidra med den hjälp som behövs för de skadade individerna.  

Vi använde oss av öppna semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Det vi kan ha 
gått miste om vid intervjuer är saker som deltagarna kanske inte vågar erkänna personligen. 
Deltagare skulle också kunna ha känt sig pressade att svara på obekväma frågor trots 
information om frivillighetskravet i förväg både i missivbrevet men också under intervjun. Vi 
har dock varit medvetna och uppmärksamma på detta och försökt arbeta för att skapa en trygg 
miljö under alla intervjuer. Intervjuer av semistrukturerad karaktär underlättar för deltagaren 
att tala fritt, vilket är viktigt när det är de subjektiva upplevelserna som står i fokus. Under 
intervjuer är det lättare för oss att fullfölja och utveckla både det som sägs men också 
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eventuella oklarheter. Det finns en större möjlighet att bekräfta tolkningar, känna och se 
reaktioner samt skapa en interpersonell förståelse då vi får möjlighet att träda in i individens 
livsvärld. När deltagaren svarar väldigt allmänt kan det i en intervju klargöras exakt vad 
individen menar. Ett exempel från en av våra intervjuer är då individen säger något i stil med 
”man känner så”, då kan vi klargöra genom att fråga deltagaren ”känner du så” för att 
förtydliga ett uttalande och inte dra felaktiga slutsatser. Då deltagarna i vår studie talade om 
sina skador i dåtid så kan eventuell glömska utgöra ett hot mot reliabiliteten, eftersom de idag 
kan se skadeperioden ur ett annat ljus. Därför är det även här en fördel att vi använde oss av 
intervjuer då det underlättade för klargörande kring erfarenheter individerna har idag jämfört 
med hur de faktiskt kände då. Vår tolkning i resultatet om att jobbiga upplevelser har med en 
stark identifiering att göra, stöds av det faktum att de individer som inte verkade identifiera 
sig särskilt starkt med handbollen inte heller upplevde skadan lika mentalt påfrestande.  

Vi tror att resultaten av denna studie kan överföras till andra lagidrotter på elitnivå. De 
aspekter från idrott och omgivning som verkar ha varit centrala för den psykologiska 
omställningen för individerna i vår studie är inte aspekter som är specifika för just 
handbollsspelare, utan som gäller för många lagidrotter på samma nivå. Det är identifieringen 
med idrotten som spelat roll, tillsammans med gemenskapen som kommer från idrotten. Det 
är något som kan tänkas återfinnas i de flesta lagidrotter på elitnivå och det är därför vi tänker 
oss att vår studie kan överföras till andra idrotter och inte bara handboll. Det är dock osäkert 
om det gäller andra nivåer av idrott. Vi har diskuterat mycket kring om det skulle kunna 
tänkas att denna emotionella omställning även kan överföras till andra typer av livshändelser 
som utsätter individen för en identitetskris. Oatly och Bolton (1985) menar att depression är 
resultatet av att en negativ livshändelse uppstår i ett sammanhang där individen identifierar 
sig själv. Det spelar ingen roll om det är idrott, arbete eller andra roller vilka individen 
identifierar sig med utan andra källor till rollidentifikation. På detta sätt tänker vi att även de 
emotioner som studien resulterade i skulle kunna överföras till andra typer av livskriser.   
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