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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Främre korsbandsskador är vanliga i idrotten och korsbandsrekonstruktion bedöms främst vara 

aktuellt för unga personer med höga krav på knäfunktion, till exempel elitidrottare. 

Rehabiliteringen är en lång och krävande process där både fysiologiska och psykologiska 

aspekter är viktiga. Motivation är associerat med återgång till idrott och elitidrottare återgår till 

idrott på samma nivå i högre utsträckning jämfört med icke-elitidrottare. Däremot är det oklart 

vad som motiverar elitidrottaren till rehabilitering.  

Syfte: 

Syftet var att undersöka sex elitidrottares upplevelser och erfarenheter kring motivation till 

rehabilitering i syfte att återgå till elitidrott efter en främre korsbandsrekonstruktion. 

Metod: 
Kvalitativ deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och bearbetades med 

kvalitativ innehållsanalys. Totalt intervjuades sex elitidrottande män och kvinnor inom 

idrotterna ishockey, innebandy och basket. 

Resultat: 

Analysen resulterade i sex kategorier: ”Rehabiliteringen är ett maraton och inte en sprint”, 

”Viktigt med stöd från laget och omgivningen”, ”Olika psykologiska aspekter hos elitidrottare 

påverkar”, ”Att vara, eller inte vara elitidrottare”, ”Motivation är sällan svart eller vitt”, 

”Fysioterapeutens viktiga roll under rehabiliteringen” samt femton underkategorier. 

Konklusion: 

Stöd från laget, anhöriga och vänner var viktigt, likaså samarbetet med fysioterapeuten som 

också ledde till en känsla av trygghet. Informanterna beskrev att motivation kom både inifrån 

och utifrån. Resultatet kan hjälpa såväl fysioterapeuter som idrottare att identifiera och 

applicera strategier för att öka motivationen under rehabiliteringen. 

Nyckelord: 

Anterior cruciate ligament reconstruction, elite athlete, motivation, rehabilitation, 

physiotherapy 

 



 

Abstract 

Background: 

Anterior cruciate ligament injuries are common in sports and reconstructions are largely 

considered relevant for young people with high demands on knee function e.g., elite athletes. 

Rehabilitation is a long and demanding process in which physical and psychological aspects 

are important. Motivation is associated with return to sport and elite athletes return to sport at 

the same level in greater extent than non-elite-athletes. However, it is unclear what motivates 

the elite athletes to rehabilitate.  

Purpose: 

The aim was to investigate six elite athletes’ views and experiences about motivation to 

rehabilitation with the purpose to return to elite sports after an anterior cruciate ligament 

reconstruction.  

Method: 
Qualitative descriptive design. Semi-structured interviews that were analyzed trough a 

qualitative content analysis. Six elite athletes from the sports ice-hockey, floorball and 

basketball were interviewed.  

Result: 

The analysis resulted in six categories: ”Rehabilitation is a marathon and not a sprint”, ”The 

importance of support from the team and the surrounding”, “Different psychological aspects 

in elite athletes influence”, To be, or not to be an elite athlete”, ”Motivation is rarely black or 

white”, ”The physiotherapist´s important role during the rehabilitation” and fifteen sub-

categories. 

Conclusion: 

Support from the team, relatives and friends was considered important as well as collaboration 

with the physiotherapist which also led to a feeling of security. The informants described that 

motivation was both internal and external. The result may assist both physiotherapist and 

athletes to identify and apply strategies to increase motivation during rehabilitation.   

Key words: 

Anterior cruciate ligament reconstruction, elite athlete, motivation, rehabilitation, 

physiotherapy 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion  
Majoriteten av alla skador på främre korsbandet är idrottsrelaterade och går vanligtvis helt av 

vid skada (1). Detta efterföljs av en lång och tidskrävande period bestående av rehabilitering, 

ofta i kombination med kirurgisk insats för att bli återställd. Att vara fysiskt återställd är en 

förutsättning för att kunna återgå till sin idrott och följsamhet till rehabilitering har en 

avgörande roll huruvida idrottaren återgår till sin idrott eller inte (1,2). Trots återupprättad 

knäfunktion och muskelstyrka efter skada är antalet idrottsutövare som inte återgår till samma 

nivå som vid skadetillfället många. Emellertid återgår elitidrottare till sin idrott i högre 

utsträckning jämfört med icke-elitidrottare (3). Motivation har visat sig vara associerat med 

återgång till idrott (4,5), emellertid är det vetenskapliga underlaget för motivationsfaktorer i 

rehabiliteringen i syfte att återgå till elitidrott begränsat. Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv kan 

det vara av värde att identifiera upplevelser och erfarenheter av motivationsfaktorer hos den 

gruppen för att få ökad förståelse, vilket kan vägleda fysioterapeuter i att stötta idrottare med 

främre korsbandsskada gällande motivation under rehabiliteringsprocessen.  

 

1.2 Korsbandsskada 

Incidensen av främre korsbandsskador i Sverige ligger på cirka 80 per 100 000 invånare och år 

(6) och är vanliga i idrotten; tre av fyra skador på främre korsbandet är idrottsrelaterade (1). 

Rotationsvåld och vridvåld mot knäleden är vanligt förekommande skademekanismer vid 

främre korsbandsskada (2). Ofta sker det i kontaktidrotter som ishockey, fotboll, handboll och 

innebandy. Det kan uppstå i situationer både med eller utan kroppskontakt till exempel i 

samband med en tackling, riktningsförändring eller landning efter hopp på ett nästan fullt 

utsträckt och lätt valgusvridet knä (1,2). 

Knäleden består av en rad komponenter varav flera ligament. Två av dessa är ett främre- 

och ett bakre korsband. Vid idrottsskada är det i regel det främre korsbandet (ACL - Anterior 

Cruciate Ligament) som har drabbats (2) och det går vanligtvis helt av när det skadas, så kallad 

total ruptur (1). Skadan kan vara isolerad eller förekomma i kombination med andra skador, 

samtidig meniskskada och benkontusion är vanligt. Det förekommer också associerade skador 

på brosk och de mediala- eller laterala kollateralligamenten (1). 
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1.3 Behandling vid främre korsbandsskada 

Behandlingen vid ruptur av främre korsbandet kan vara konservativ eller operativ, där 

förstnämnda innebär enbart rehabilitering och sistnämnda en kombination av operation och 

rehabilitering. Beslut om operation eller inte, tas med hänsyn till skadans omfattning, 

aktivitetsnivå, krav på knäfunktion och ålder. Rekonstruktion av korsbandet bedöms vara 

aktuell framför allt hos unga personer och mycket aktiva idrottare (2). 

 

1.4 Rehabilitering vid främre korsbandsskada 

Rehabilitering efter en främre korsbandsskada är en process som är uppdelad i olika faser (7,8). 

Den akuta fasen efter skada syftar till att kontrollera smärta, svullnad och inflammation, återfå 

rörlighet i knäled samt muskelkontroll i omkringliggande muskulatur, särskilt musculus (m) 

quadriceps. I den andra fasen handlar det om att återfå gångförmåga, full rörlighet och 

neuromuskulär funktion (styrka- och koordination i muskler, proprioception och balans) samt 

fortsatt kontrollera både smärta och svullnad. I den tredje fasen sker en succesiv ökning av 

belastning och övningarna försvåras för att utmana det sensomotoriska systemet och således 

förbättra den neuromuskulära funktionen. Den avslutande fasen syftar till både maximering av 

styrka och uthållighet i knästabilisatorer samt optimering av neuromuskulär kontroll och 

träningen består till stor del av idrottsspecifika rörelser och situationer (7,8). Efter en tids 

rehabilitering bör olika funktions- och styrketester genomföras hos en fysioterapeut, exempel 

på dessa tester är en-benslängdhopp, sidhopp respektive upphopp på ett ben samt test av 

hamstringsmusklerna och m. quadriceps i isokinetisk testutrustning (2). 

Att genomgå en rehabiliteringsprocess är påfrestande för alla människor och att ta sig 

igenom den löser olika individer på olika vis, men idrottarens förmåga att hantera den stress 

som uppstår vid en skada kan i stor utsträckning påverka framstegen i rehabiliteringen (9). 

Psykologiska faktorer har betydelse när det gäller såväl rehabilitering som återgång till idrott. 

Enligt Everhart et al. (10) finns det ett återkommande samband mellan individens optimism, 

självförtroende och motivation att återhämta sig och det faktiska resultatet efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Vidare menar författarna att dessa faktorer sannolikt bidrar till 

individens psykologiska beredskap för både operation och rehabilitering (10).  

 

1.4.1 Återgång till idrott 

Rehabiliteringen är en lång och krävande process för idrottaren. Vid främre 

korsbandsrekonstruktion är det vanligt att rehabilitering planeras att pågå mellan 6–9 månader. 
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Emellertid kan det ta ytterligare tid beroende på skadans omfattning. Det är viktigt att vara 

återställd, såväl fysiskt som mentalt, innan återgång till idrott. Likvärdiga resultat ska föreligga 

på båda benen vid test av knästyrka, balans och funktion innan rehabilitering avslutas (1). Det 

skadade benets kapacitet bör vara minst 90 % jämfört med det friska benet innan full återgång 

till idrott (2). 

European Board of Sports Rehabilitation släppte 2011 ett föreslaget koncept för vilka 

fysiska krav de anser bör ställas på främre korsbandsopererade patienter som önskar återgå till 

idrott (11). Deras förslag är att individerna ska ha återfått 100% av muskelstyrkan i m. 

quadriceps och hamstringsmuskulaturen i det skadade benet jämfört med det friska benet för 

att återgå till pivoterande idrotter, det vill säga kontakt- och tävlings-idrotter. Vidare i 

hopptester, som mäter explosiv- respektive uthållig styrka, bör minst 90 % uppnås i det skadade 

benet jämfört med det friska benet (11).  

Forskning visar att trots återupprättad knäfunktion och muskelstyrka är antalet 

idrottsutövare som inte återgår till samma nivå som vid skadetillfället många. Ardern et al. (3) 

visade att endast 55 % av deltagarna återgick till tävlingsidrott efter rekonstruktion av främre 

korsband. I samma studie konstaterar författarna att det föreligger skillnader mellan kön, ålder, 

typ av transplantat samt mellan idrottare på elitnivå och idrottare på lägre nivå. Män återgår i 

högre utsträckning till tävlingsidrott jämfört med kvinnor. Vad det beror på spekulerar 

emellertid enbart författarna i då det saknas empiri för att förklara könsskillnader vid återgång 

till idrott (3). Vidare gynnar en ökad psykologisk beredskap samt minskad rädsla för att skada 

sig på nytt återgång till idrott på samma nivå som vid skadetillfället (3). 

 

1.4.2 Elitidrottare och återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion 

Elitidrottare återgår till idrott på samma nivå i större utsträckning jämfört med icke-elitidrottare 

(3). Lai et al. (12) visar att 83 % av elitidrottare, i olika sporter såsom ishockey, fotboll, handboll 

och basket, som genomgått främre korsbandsrekonstruktion återgår till idrott på samma nivå. 

Tiden mellan operation och återgång till idrott varierar från 6 till 13 månader. Idrottare i studien 

har definierats som elit om de utövar sin sport professionellt alternativt högsta möjliga nivå för 

den sporten eller den högsta divisionen på universitetsnivå i USA (12). Denna studie kommer 

att använda Uppsala universitetets definition av elitidrott och elitidrottare vilket innebär att 

idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Elitlagidrottare ska 

spela i någon av de två högsta nationella serierna (13).  
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1.5 Motivation 

Motivation kan definieras som en drivkraft hos en individ som väcker, riktar och upprätthåller 

beteenden och handlingar för att nå ett önskat mål (14). Motivation har två grunder, inre och 

yttre motivation (15). Yttre motivation kan drivas av faktorer utanför själva aktiviteten, det kan 

exempelvis vara genom belöningar, såsom lön, medaljer eller den sociala status individen 

erhåller från andra människor när en viss aktivitet utförs. Tvång och skuldkänslor är andra 

faktorer som verkar yttre motiverande (15). Idrottare som drivs av inre motivation fokuserar i 

stället mer på att ha roligt, att utvecklas och att bli den bästa möjliga versionen av sig själv. De 

tävlar för att de gillar utmaningen och spänningen, och för ära i stället för social status (15). 

Vallerand et al. (16) menar att individer med större del inre motivation presterar bättre än 

människor som drivs av yttre motivation. När det föreligger brist på motivation, exempelvis när 

en person känner att en uppgift inte är värd den ansträngning som krävs, kallas det amotivation 

(15). 

Det finns flera teorier som försöker förklara vad som motiverar människor att agera. Två 

av dessa är ”Achievement goal theory” och ”Need achievement theory” (15). Dessa teorier har 

använts för att försöka identifiera likheter och skillnader med deltagarnas erfarenheter i denna 

studie kring vad som motiverar till rehabilitering vid en främre korsbandsrekonstruktion. 

”Achievement goal theory” baserar motivation på de tre aspekterna prestationsmål, upplevd 

förmåga samt beteende. Prestationsmål kan delas in i resultatinriktad och uppgiftsinriktad. För 

den resultatinriktade individen finns en strävan att vara bättre än andra och jämföras med dessa. 

I den uppgiftsinriktade delen betonas tillfredställelse genom förståelse, prestation att klara av 

uppgifter och utvecklas utifrån egna förutsättningar utan jämförelse med andra. Dessa personer 

genomför handlingarna för att förbättra sig själv (15). En individs upplevda förmåga kan 

likställas med individens självförtroende, där den upplevda förmågan motsvarar individens 

upplevda kapacitet att klara av en specifik uppgift. Individens upplevda förmåga kan baseras 

på bland annat tidigare erfarenheter eller jämföras med andra individer, och den uppleva 

förmågan påverkar hur prestationen blir. Den tredje aspekten, beteende, blir resultatet av de två 

första aspekterna ihop (15).  

”Need achievement theory” förklarar vad som motiverar vissa individer mer än andra, 

där både personliga och situationsspecifika faktorer påverkar motivation som grundar sig i 

viljan att lyckas eller viljan att undvika misslyckande (15). Teorin består av fem komponenter; 

personliga faktorer, situationsfaktorer, resultatavsikter, emotionella reaktioner och 

prestationsbeteende. Den första komponenten menar att individen antingen strävar efter 
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framgång eller undvikandet av misslyckande. Situationsfaktorer beskriver i stället hur 

motivation kan variera beroende på vilken situation individen befinner sig i, hur troligt det är 

att lyckas samt hur värdefullt det upplevs. Komponenten resultatavsikter menar att beteenden 

är baserade på personlighetsfaktorer och situationsfaktorer och att individer som vill lyckas 

väljer svårare uppgifter då de genererar mer tillfredställelse när man klarar uppgiften. Individer 

som i stället vill undvika misslyckande väljer enklare uppgifter då de har större sannolikhet att 

uppnå dessa och därmed undvika misslyckande (15). Enligt teorin är individer som strävar efter 

att lyckas och klarar av att behålla fokus på stolthet mer troliga att välja utmanande uppgifter 

och genom detta presterar bättre och utvecklas mer än de individer som fokuserar på att undvika 

misslyckande som i stället tenderar att prestera sämre (15).  

Fältström et al. (4) har undersökt faktorer som påverkar återgång till idrott hos kvinnliga 

fotbollsspelare i Sverige efter en främre korsbandsrekonstruktion. Vad gäller motivation 

fastslår författarna att viljan att återgå till sin fotboll var högre hos de som åter spelade jämfört 

med de som inte kommit tillbaka (4). I en annan studie har motivation före, under och efter 

rehabilitering i samband med främre korsbandsrekonstruktion och hur det är förenat med 

återgång till idrott undersökts (5). De som hade återgått till deras idrott efter 52 veckor 

uppskattade i större utsträckning inför operation att det var möjligt att återgå till sin tidigare 

aktivitetsnivå jämfört med de som inte hade kommit tillbaka vid samma tidpunkt. De som 

återgått till sin idrott var även mer motiverade till rehabilitering och författarna beskriver att 

hög motivation således kan resultera i god följsamhet till rehabiliteringsprogrammet (5). 

För att ta reda på om det föreligger några skillnader gällande motivation beroende på 

vilken nivå idrottaren befinner sig på undersökte Sarmento et al. (17) vad som motiverade 

vuxna fotbollsspelare på professionell-, semiprofessionell- samt amatörnivå att spela fotboll. 

Författarna identifierade inte några betydande skillnader gällande motivation mellan de tre 

olika nivåerna, däremot identifierade de att idrottarna på professionell- och semiprofessionell 

nivå tenderade att drivas mer av inre motivation och strävade efter att lära sig och bli bättre 

jämfört med de på amatörnivå (17). 

 

1.6 Problemformulering, syfte och frågeställning 

1.6.1 Problemformulering 

Fyra av fem elitidrottare återgår till idrott på samma nivå efter skada på främre korsbandet och 

efterföljande operation (3,12). Sannolikheten att elitidrottare återgår till idrott på samma nivå 

är många gånger större jämfört med icke-elitidrottare (3). Att vara fysiskt återställd är en 
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förutsättning för att återgå till idrott och idrottaren ska genomgå ett fysiskt testbatteri innan 

återgång (1,2,11). Fysioterapeuten har en viktig roll i idrottarens väg tillbaka till idrott för såväl 

utformning av individuellt träningsprogram som utvärdering och uppföljning under 

rehabiliteringsprocessen (1,2).  Det faktum att främre korsbandsskada genererar lång frånvaro 

från idrott (1,2,12) innebär att det också är viktigt att se till psykologiska faktorer, exempelvis 

motivation, som kan påverka individens återgång till elitidrott (3–5,10).  

Återgång till idrott är till synes associerat med motivation (4,5). Det finns både inre och 

yttre faktorer som påverkar motivation och det finns olika teorier som förklarar vad som får 

människor att agera (15). Utbudet av kvalitativa studier som undersöker motivationsfaktorer i 

rehabiliteringen i syfte att återgå till elitidrott är begränsat. Då elitidrottare i hög utsträckning 

återgår till idrott kan det ur ett fysioterapeutiskt perspektiv vara av värde att identifiera 

upplevelser och erfarenheter av motivationsfaktorer hos den gruppen. Detta kan ge en ökad 

förståelse för vad som kan bidra till en lyckad rehabilitering och samtidigt bidra till att vägleda 

fysioterapeuter i att stötta idrottare med främre korsbandsskada gällande motivation under 

rehabiliteringsprocessen. 

 

1.6.2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sex elitidrottares upplevelser och erfarenheter kring vad 

som motiverar till rehabilitering i syfte att återgå till elitidrott efter en främre 

korsbandsrekonstruktion.  

 

1.6.3 Frågeställning 

Vilken roll har inre och yttre motivation för elitidrottare under rehabiliteringen och vid 

återgång till elitidrott efter en främre korsbandsrekonstruktion? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har utförts som en deskriptiv kvalitativ studie där datainsamling har skett genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket givit författarna möjlighet att utveckla frågor eller ställa 

följdfrågor i varje enskild intervju för att få så berikade svar som möjligt (18). Den valda 

designen har möjliggjort för informanterna att dela med sig av sina personliga upplevelser och 

erfarenheter kring ämnet (18).  Jämfört med en kvantitativ metod, får informanterna möjlighet 
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att på ett djupare plan och med egna ord beskriva hur de relaterade till begreppet motivation 

under rehabiliteringsperioden i samband med en främre korsbandsrekonstruktion.  

 

2.2 Urval 

Rekrytering av informanter har skett genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

potentiella deltagare som fallit inom ramen av inklusionskriterier, utan hänsyn till variation 

gällande egenskaper och erfarenheter, har fått möjlighet att medverka (18). Författarna har 

genom mejl kontaktat herr- och damlag inom lagidrotter som hör till de två högst rankade 

serierna i Sverige i respektive sport i syfte att få viss spridning mellan idrotter hos 

informanterna.  

Inklusionskriterier för studien var; elitidrottare enligt tidigare nämnd definition inom 

någon av lagidrotterna ishockey, innebandy eller basket, skada på främre korsbandet senaste 5 

åren, genomgått främre korsbandsrekonstruktion samt fysioterapeutisk rehabilitering för att 

sedan återgå till samma idrott på elitnivå, minst 18 år gammal samt läsa och tala svenska.  

 

2.3 Datainsamling 
Insamling av data har skett genom sex semistrukturerade intervjuer, som innebar att frågorna i 

intervjumallen var öppna och lämnade rum för informanterna att berätta fritt och utveckla sina 

svar som dom ville. Intervjuerna genomfördes i videosamtalstjänsten Zoom och varade mellan 

25–45 minuter. Samtliga intervjuer utgick från en och samma frågemall (bilaga 1) med 

utrymme för kompletterande- och följdfrågor under intervjuns gång (18). Syftet med den valda 

datainsamlingsmetoden var att låta informanterna dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter kring hur begreppet motivation påverkar rehabiliteringen i syfte att återgå till 

elitidrott efter en främre korsbandsrekonstruktion. Frågemallen bestod således av öppna frågor 

kring ämnet för att säkerställa att informanterna gavs möjligheten att berätta fritt om sina 

erfarenheter och upplevelser där författarna kunde ställa deltagarspecifika följdfrågor vid 

behov. Exempel på öppna frågor utifrån frågemallen var: ”Vad var det som gjorde att du utförde 

din rehabilitering?” och ”Kan du berätta om hur du tror din bakgrund som elitidrottare kan ha 

påverkat din rehabilitering?”. Utifrån svaren kunde författarna ställa följdfrågor i stil med: 

”Fanns det olika saker som motiverade dig?” och ”Tror du något under rehabiliteringen hade 

varit annorlunda om du inte var elitidrottare?”.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen i Zoom och 

dikterades samtidigt med hjälp av dikteringsfunktion i Microsoft Word. All data har lagrats på 
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två lösenordskyddade datorer för att på så sätt behandla identiteter och tillhörande svar 

konfidentiellt. Rådata har bearbetats i efterhand. Den första genomförda intervjun var en 

provintervju i syfte att säkerställa att frågemallen var relevant och tillräcklig. Då intervjun blev 

av god kvalitet inkluderades den i studien och frågemallen förblev oförändrad.  

 

2.4 Genomförande 
Författarna kontaktade representanter via mejl, såsom fysioterapeuter, tränare, fystränare och 

kanslipersonal, från samtliga herr- och damlag från de två högsta divisionerna i Sverige inom 

ishockey, innebandy och basket genom kontaktuppgifter på lagens hemsidor samt genom 

personliga kontakter till författarna. Den första kontakten bestod av en presentation av 

författarna och kort beskrivning av anledning till initierad kontakt, samt en informationsbilaga 

innehållande studiens syfte, typ av studie, inklusionskriterier, rättigheter och säkerhet som 

deltagare samt kontaktuppgifter till författarna (bilaga 2). Vidare blev representanterna 

tillfrågade att tillhandahålla informationsbilagan till spelare som skulle kunna komma vara 

aktuella för medverkan i studien. De spelare som var intresserade att delta ombads kontakta 

författarna via mejl eller telefon. Föll potentiella deltagare inom inklusionskriterierna bokades 

en tid för intervju.  

Båda författarna närvarade vid varje enskild intervju men var huvudansvarig för tre 

intervjuer vardera. Samma information som deltagarna tidigare fått skriftligt (bilaga 2) återgavs 

muntligt samt en förfrågan om medgivande till inspelning inför varje intervjutillfälle. 

Rekryteringsprocessen och datainsamlingen varade under augusti 2022 och september 2022.  

 

2.5 Databearbetning 

Varje enskild intervju har gemensamt mellan författarna transkriberats ordagrant, däremot har 

tystnader, pauser, hummanden, suckar, harklingar eller liknande ljud inte transkriberats till text. 

Insamlad data har analyserats genom manifest kvalitativ innehållsanalys (19). När samtliga 

intervjuer transkriberats lästes de flertalet gånger av författarna, både enskilt och gemensamt. 

Författarna tittade samtidigt igenom det inspelade intervjumaterialet för att säkerställa att 

transkriptet var överensstämmande med det informanterna berättat. Databearbetningen 

fortlöpte med att författarna enskilt plockade ut meningsbärande enheter (meningar eller 

stycken som var centrala i texten) ur samtliga transskript. Dessa enheter jämfördes sedan mellan 

författarna för att säkerställa enighet. Vid meningsskiljaktigheter kom författarna fram till 

konsensusbeslut. De meningsbärande enheterna från samtliga transskript kondenserades (texten 
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kortades ner och förtydligades utan att förändra innehållet) och kodades (återspegling av det 

centrala i kondenseringen med några få ord) gemensamt av båda författarna. Koderna sorterades 

i sin tur efter likheter och skillnader, därefter skapades gemensamma kategorier och 

underkategorier som låg i linje med vad syfte och frågeställning efterfrågade (19). Hela denna 

process har bearbetats fram och tillbaka, både individuellt och gemensamt mellan författarna. 

Forskatriangulering har tillämpats för att stärka studiens trovärdighet (18). Bearbetat material 

har granskats och analyserats tillsammans med författarnas handledare vid flera tillfällen för att 

få ytterligare perspektiv på innehållet. 

 
Tabell 1: Exempel på databearbetning. 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
”…ja men tävla…alltså 
det…man får någon slags 
kick som man, ja som jag i 
alla fall inte får på något 
annat sätt liksom att såhär 
nu gäller det, nu kör vi… ” 

Att tävla, det ger mig en kick 
som jag inte får på något 
annat sätt. 

 

Kicken man får 
när man tävlar. 

 

Tävla, vara bäst 
och bevisa för 
andra 

Motivation är 
sällan svart eller 
vitt 

 

Författarnas förförståelse 

Under processen har författarna reflekterat över hur deras förförståelse och subjektivitet 

eventuellt kan ha påverkat analysen. Författarna har sedan tidigare ett generellt intresse för 

idrottsskador och korsbandsskador specifikt. En av författarna har drabbats av en främre 

korsbandsskada och genomgått rekonstruktion och rehabilitering. Av den anledningen har egna 

erfarenheter och subjektivitet tagits i beaktning under hela arbetets gång.  

 

2.6 Etiska överväganden 
Deltagandet i studien var frivilligt och samtliga deltagare informerades verbalt och skriftligt 

om detta. Deltagarna har haft möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange orsak. För att säkerställa anonymitet bland deltagarna har de slumpmässigt 

tilldelats en siffra från 1–6. Det som har kopplats till deltagarens siffra är kön, ålder, vilken 

idrott de utövar samt på vilken nivå. Insamlad och bearbetade data har hanterats konfidentiellt 

och förvarats på författarnas lösenordskyddade datorer utan åtkomst för obehöriga, rådata 

planeras att raderas när arbetet blivit godkänt av examinator.  
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3. Resultat 
Totalt tolv personer anmälde intresse av att deltaga i studien, varav tio uppfyllde samtliga 

kriterier. Av dessa tio valde fyra informanter att i ett senare skede (innan intervjun 

genomfördes) avstå deltagande, varpå sex interjuver genomfördes. Information om 

informanterna kan ses i tabell 2.  

 
Tabell 2: Deltagarna: n=6. Beskrivna utifrån ålder, kön, vilken idrott de är elitidrottare inom samt på vilken nivå. 

Informant  Ålder Kön  Idrott Nivå för elitidrotten 
1 23 år Man Ishockey National Hockey Leauge, USA 
2 23 år Kvinna Innebandy Svenska Superligan 
3 22 år Kvinna Basket Svenska Basketligan  
4 22 år Man Basket  Svenska Basketligan  
5 18 år Kvinna Innebandy Svenska Superligan 
6 23 år  Kvinna Innebandy Svenska Superligan 

 

Intervjumaterialet analyserades och resulterade i sex kategorier: ”Rehabiliteringen är ett 

maraton och inte en sprint”, ”Viktigt med stöd från laget och omgivningen”, ”Olika 

psykologiska aspekter hos elitidrottare påverkar”, ”Att vara, eller inte vara elitidrottare”, 

”Motivation är sällan svart eller vitt”, ”Fysioterapeutens viktiga roll under rehabiliteringen” 

och 15 underkategorier som presenteras i tabell 3. 

 
Tabell 3: Redovisning av kategorier, underkategorier och koder.  

Kategori Underkategori Kod 
Rehabiliteringen är ett 
maraton och inte en 
sprint 

En tidskrävande process 
som kräver pannben 

Borta ett år, ska köra hårt och inte stressa med rehabiliteringen. 
Älskar att träna och utförde rehabiliteringen trots att den var tråkig. 
Tidskrävande och tufft att genomgå en korsbandsrehabilitering. 

En tid för reflektion Rehabiliteringen fick mig att sluta tänka på andra saker. 
Viktigt med stöd från 
laget och omgivningen 

Laget är som en familj Laget är som en familj, att försvinna på grund av en skada skulle 
kännas konstigt. 
Att känna sig delaktig och få stöd av laget motiverade till 
rehabilitering.   

Värdefullt med stöd 
från olika håll 

Fick motivation och inspiration via folk på sociala medier som 
kommit tillbaka från en korsbandsskada. 
Träningssällskap viktigt men också stöd av familjen. 

Olika psykologiska 
aspekter hos 
elitidrottare påverkar 

 
 

Att vara skadad orsakar 
en stress 

Jobbigt mentalt när elitnivån utvecklas snabbt och jag hamnade 
efter. 

Att synas och bedömas 
av många människor 

Undersöktes och bedömdes av knäspecialist inför representanter 
från föreningen. 
Eftersom vi spelar i den högsta divisionen syns man i 
basketvärlden. 

Egenskaper och tankar 
som gav styrka 

Gillar att träna för att ständigt bli bättre. 
Hade som målsättning att komma tillbaka bättre än innan skadan. 
Att inte ge upp trots motgångar. 

Att vara, eller inte vara 
elitidrottare 

Om jag inte var 
elitidrottare 

Utan elitidrotten hade jag nog inte haft viljan att rehabilitera. 
Mentalt hade det varit likadant även om jag inte var elitidrottare. 

Vem är jag utan 
elitidrotten? 

Inser att det finns mer i livet än basket, men gick igenom en 
identitetskris när jag inte kunde utföra min idrott. 
Kändes som jag tappade min identitet när jag var skadad. ”Vem är 
jag utan idrotten?”. 
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Motivation är sällan 
svart eller vitt 

När motivationen inte 
fanns där 

Svårt att motivera sig när förbättring uteblev trots genomförd 
rehabilitering. 

Drömmen om den 
högsta nivån 

NHL-kontrakt som väntade på mig. 
Jag vill spela basket, både i landslag och utomlands. 

Kärleken till idrotten Måste tillbaka till innebandyn för att bli lycklig, att strunta i 
rehabiliteringen fanns inte. 
Kan nog aldrig sluta helt, älskar att spela samt allt runtomkring 
sporten. 
Inte elitidrotten i sig, utan kärleken till idrotten som motiverade till 
återgång. 

Tävla, vara bäst och 
bevisa för andra 

Jag älskar att tävla mot andra, att tävla mot mig själv räcker inte. 
Vill alltid vinna och vara bäst, skulle vinna över korsbandsskadan. 
Att spela basket och bevisa för andra vad jag kan drev mig framåt. 

Fysioterapeutens 
viktiga roll under 
rehabiliteringen 

Fysioterapeuten blev 
ens trygga hamn 

Fysioterapeuten fick mig att träna hårt samtidigt som han gav mig 
stöd och en trygghet. 
Fysioterapeutens stöd och inblandning var jätteviktigt för 
rehabiliteringen. 

Förmånen att träna 
tillsammans med 
fysioterapeut 

Rehabiliteringen underlättades av regelbunden träning hos 
fysioterapeuten. 
Elitidrottare har bättre tillgång till fysioterapeut under sin 
rehabilitering. 

 

3.1 Rehabiliteringen är ett maraton och inte en sprint 

Den här kategorin handlar om att informanterna beskrev en medvetenhet om att rehabiliteringen 

skulle bli en tuff och tidskrävande period där det gällde att fokusera och kämpa på trots att det 

skulle vara jobbigt. 

 

3.1.1 En tidskrävande process som kräver pannben 

Informanterna beskrev rehabiliteringen som en tuff period där det gällde att utföra 

rehabiliteringen oavsett vad. Flera av informanterna beskrev också vikten av att inte stressa 

med rehabiliteringen och att utföra den så bra man kunde för att inte bli besviken på sig själv i 

efterhand. Att använda sig av delmål och att se framsteg i träningen var faktorer som 

motiverade. Gemensamt för informanterna var att de insåg att rehabiliteringen skulle vara 

tidskrävande, men att det skulle vara värt det i slutändan.  

”… även hitta delmål skulle jag säga för att ta sig dit…” (#1) 

” …man såg ju framstegen på ett annat sätt och att det jobbet man la ner skulle vara värt 

det i slutändan.” (#6) 

 

3.1.2 En tid för reflektion 

Informanterna beskrev rehabiliteringen som en tid där dom lärde sig mycket om sig själva. 

Under den långa rehabiliteringen beskrev informanterna bland annat att de fick jobba mycket 

med tilliten till det skadade knäet.  



 12 

”…nu i efterhand så har jag lärt mig väldigt mycket mer om mig själv så att det är en 

väldigt bra grej…” (#4) 

 

3.2 Viktigt med stöd från laget och omgivningen 

I denna kategori beskrev informanterna hur viktigt yttre motivation i form av stöd från 

lagkamrater och anhöriga var. Att ha någon att träna med och att inte känna sig ensam under 

rehabiliteringen gjorde att de orkade kämpa för att kunna återgå till elitidrotten.  

 

3.2.1 Laget är som en familj 

Att komma tillbaka till gemenskapen i laget var en stark yttre motivator för samtliga 

informanter. Flera av informanterna beskrev att laget blivit som en familj, och att stödet 

lagkamraterna gav ledde till att de inte kände sig ensamma under rehabiliteringen. Stödet från 

laget var extra viktigt under dåliga dagar, och i de fall stödet uteblev kunde rehabiliteringen bli 

lidande. Flera av informanterna beskrev vikten av att fortsätta vara delaktig i laget på det sätt 

de kunde, även om de inte kunde spela just då.  

”…jag kan tycka att basket är roligt i sig och jag älskar att gå och träna själv men den 

är att man får tillhöra ett lag i det som gör det roligt, verkligen!” (#3) 

”…när det är tufft för en då, då kan det vara ganska skönt att vara med laget, och köra 

vid sidan av, för att få lite motivation av dom. På samma sätt som att jag peppar de på sidan 

så peppar de mig…” (#6) 

 

3.2.2 Värdefullt med stöd från olika håll 

Informanterna berättade att yttre motivation i form av stöd även från andra än lagkamraterna 

var viktigt. Träningssällskap, stöd från anhöriga och inspiration av folk på sociala medier som 

kommit tillbaka från en korsbandsskada var viktigt. De upplevde att stödet gav en trygghet och 

fick informanterna att känna att de kunde komma tillbaka ännu bättre från sin skada. 

”…jag tror familj och pojkvän, att jag fick stöd av de. Att de också kunde följa med mig 

till gymmet alla dagar. Min pappa var kanske fem dagar i veckan med mig på gymmet, och 

körde också och hade sina mål och blev starkare. Och så körde vi tillsammans. Och det tror 

jag var viktigt, att jag inte var själv utan att jag hade någon att köra med” (#2) 
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3.3 Olika psykologiska aspekter hos elitidrottare påverkar 

I denna kategori belyste informanterna hur olika psykologiska aspekter påverkade dem under 

deras rehabilitering. Skadan i sig och frånvaron från elitidrotten ledde till känslor av stress, 

jobbiga känslor och likaså det faktum att elitidrottare har många ögon på sig. Informanterna 

beskrev även egenskaper och tankar som var utmärkande för dem som elitidrottare under 

rehabiliteringen.  

 

3.3.1 Att vara skadad orsakar en stress  

Det framkom av en informant att det var mycket stressigt att inte kunna utöva sin idrott som 

var hens jobb. Å ena sidan fanns en stress över att hamna efter när andra inom samma idrott 

blev bättre. Å andra sidan bidrog stressen till ett driv och motivation att utföra rehabiliteringen 

för att komma tillbaka snabbt. 

”…de här jobbiga känslorna är lite kanske de som också driver på lite extra för att man 

ändå känner att det här är så jävla jobbigt att känna att man liksom inte är där, och att om jag 

slutar nu så kommer jag aldrig vara där, så jag måste fortsätta.” (#4) 

 

3.3.2 Att synas och bedömas av många människor 

Informanter beskrev även hur man som elitidrottare syns mer, och kan hamna i svåra situationer 

på grund av detta. Att ha många ögon på sig under rehabiliteringen ledde till att deltagare kände 

en ökad press. En informant beskrev att stödet utifrån till en början var något positivt, men efter 

en tid ledde till att hen tvekade på sina känslor kring återgången till elitidrott. 

”…men sen ringer de klubbens (red.) medicinska teamet på söndag kväll och säger du 

kom in här nu så får vi känna på knäet, vi har en knäspecialist här, då kommer jag in där och 

la mig på britsen och sen börjar de rycka och dra i knäet och bara ”men det här är ju bara sex 

veckor och så är du tillbaka”. Och jag bara aha, aja. Så var liksom sportchefen och alla där 

och tittade och stod och jublade för att om bara sex veckor kunde jag spela igen.” (#1)   

 

3.3.3 Egenskaper och tankar som gav styrka 

Under intervjuerna identifierades egenskaper och tankar som informanterna tyckte var 

utmärkande för elitidrottare. Informanterna beskrev bland annat att elitidrottare är vana att 

arbeta hårt, tävla mot andra och att det lett till att elitidrottare även är bättre på att hantera 

motgångar. Flera av informanterna beskrev att man såg skadan som en motgång man skulle 
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komma tillbaka starkare ifrån, det gällde att fortsätta kämpa på och aldrig ge upp. Informanterna 

hade inställningen att jobbet man utförde nu skulle vara värt det när man var tillbaka på planen. 

”…säsongen var över liksom tänkte jag och allt som jag ville ställa in mig på var att 

komma tillbaka starkare…” (#1) 

”…jag tror att någon som är en professionell atlet, i vilken sport det än må va, vet att det 

kommer krävas mycket tid. Det blir nästan som att köra en match varje dag, i nio månader, och 

förlora. Man måste orka förlora, varje dag, i nio månader.” (#4) 

 

3.4 Att vara, eller inte vara elitidrottare  
I denna kategori framkom det att flera av informanterna under deras skadefrånvaro befann sig 

i något av en identitetskris där de förlorade en del av sig själva. Informanterna beskrev även 

hur de trodde att rehabiliteringen hade påverkats av det faktum att de var elitidrottare.  

 

3.4.1 Om jag inte var elitidrottare 

Vissa av informanterna beskrev att elitidrotten var en stor yttre motivator till rehabiliteringen, 

och att om de ej varit elitidrottare trodde de sig inte haft samma vilja att utföra rehabiliteringen. 

”…om jag inte gjort en sån satsning på det så hade jag inte haft den direkta viljan att det 

här måste jag göra.” (#2) 

Andra informanter beskrev i stället att motivationen till att utföra rehabiliteringen inte 

berodde på elitidrotten, och att de hade agerat likadant även om de inte var elitidrottare. 

”…det enda jag ville när jag var skadad var att få spela innebandy, alltså det spelade 

ingen roll vilken serie det var i eller alltså om jag var på högsta nivå eller lägsta nivå…”  (#5) 

 

3.4.2 Vem är jag utan elitidrotten? 

Flera av informanterna berättade under intervjuerna hur skadefrånvaron från idrotten ledde till 

något av en identitetskris. Många av informanterna hade idrottat under större delen av sina liv, 

och kände inte igen sig själva när man nu tvingades vara ifrån idrotten. Informanterna beskrev 

att de gick igenom perioder av nedstämdhet, psykiskt dåligt mående och jobbiga känslor under 

rehabiliteringen. Rehabiliteringen blev för flera av informanterna inte bara en fysisk kamp där 

det gällde att rehabilitera det skadade knäet, det krävde även mycket psykiskt då informanterna 

behövde hitta sig själva utan elitidrotten.  

”…det är väl att det är en stor del av mitt liv och har varit sen jag var tre år typ. Min 

pappa är tränare, min lillasyster spelar och min mamma har spelat. Väldigt mycket kompisar 
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inom innebandyn, det är liksom ja mycket grunden till vem jag är. Så då blir det svårt att se att 

jag skulle ta bort hela den grunden, att bli någon annan, vem blir man då liksom? Vem är man 

utan innebandyn?” (#2) 

”…jag kände verkligen att jag tappade min, min identitet ett tag. Även om det inte ska 

vara så för att man, man kan ju vara något utan sin sport också…” (#5) 

 

3.5 Motivation är sällan svart eller vitt  

Denna kategori handlar om informanternas upplevelser av vad som motiverade de mer specifikt 

till att utföra sin rehabilitering. Informanter beskrev också situationer och stunder då de hade 

svårare att motivera sig. Gemensamt för alla informanter var att de motiverades av både inre 

och yttre faktorer.  

 

3.5.1 När motivationen inte fanns där 

Flera av informanterna beskrev att det fanns stunder där motivationen att utföra rehabiliteringen 

var låg. En informant beskrev att det var svårt att hitta glädjen utan idrotten, och att 

motivationen påverkades av detta. En annan beskrev att motivation till idrotten var låg i 

samband med skadan, och att skadan till en början nästan var skönt. I andra informanters fall 

var det svårt att motivera sig när kortsiktiga resultat i rehabiliteringen uteblev trots att de utförde 

sin rehabilitering enligt plan.  

”…det är ju såklart lite svårt att motivera sig när… ja, när man tycker att man gör sina 

träningsprogram, man går till gymmet och man försöker planera in sin träning och ändå så 

ger det inte resultat på testerna…” (#6) 

 

3.5.2 Drömmen om den högsta nivån 

Under intervjuerna framkom det att de flesta informanter motiverades av att ta sig till den högsta 

nivån i sin idrott. Drömmen om spel i landslag och utomlands var stora yttre 

motivationsfaktorer. En informant hade ett mycket fördelaktigt kontrakt utomlands som 

väntade på hen om hen lyckades med rehabiliteringen, vilket var den enskilt starkaste 

motivatorn i hens fall. Andra informanter drevs av viljan att ta en plats på den allra högsta och 

mest ärofyllda nivån, landslaget. Flera av informanterna hade tidigare lyckats slå sig in i 

ungdomslandslaget i sina idrotter, men hade nu siktet på A-landslaget. En av informanterna 

hade redan nått A-landslaget och motiverades under rehabiliteringen att behålla den platsen. 
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”Det var väl att klubben X (red.) sa att det låg ett kontrakt och väntade på mig om du 

opererar dig. Ett NHL-kontrakt är det väl inte många som kan tacka nej till?” (#1) 

”…så det var ju en ganska stor motivationsfaktor för mig att liksom kriga mig tillbaka så 

fort som möjligt säsongen 2020/2021, alltså den vintern för att kunna visa att jag vill vara med 

på de kommande landslagslägren och så vidare inför VM…” (#6) 

 

3.5.3 Kärleken till idrotten 

Samtliga informanter berättade om att kärleken till idrotten var en av de starkaste inre 

motivationsfaktorerna under rehabiliteringen. Vad denna kärlek innebar kunde skilja sig lite 

från informant till informant. Vissa av informanterna älskade själva utövandet av idrotten i sig, 

och såg detta som den stora motivationen att komma tillbaka. Andra informanter beskrev att 

laget och allt runtomkring också var jätteviktigt för motivationen, men just att få utöva idrotten 

är det som gjorde kärleken till idrotten komplett. För de flesta av informanterna betydde idrotten 

allt, och den var så djupt rotad i dem att sluta aldrig var ett alternativ. 

” …alltså jag älskar, älskar verkligen basket och det är liksom och till stor del var det 

för att jag ville spela basket igen och komma tillbaka.” (#4) 

” …jag har alltid spelat basket och jag har alltid varit i den hallen så jag har alla mina 

kompisar där, jag har min familj liksom väldigt involverad i klubben också så det är verkligen 

klyschigt sagt ett andra hem liksom.” (#3)  

 

3.5.4 Tävla, vara bäst och bevisa för andra 

Det framkom i intervjuerna att flera av informanterna motiverades av yttre faktorer så som att 

tävla och jämföra sig med andra. Att tävla mot sig själv räckte inte, utan det var kicken av att 

tävla mot andra som gav motivation. Enligt en av informanterna speglas hens välmående av hur 

väl hen presterar i sin idrott. Informanterna beskrev också en känsla av att de har mer kvar att 

bevisa. En informant använde sin vinnarskalle till att vända skadan till något som han skulle 

vinna över och komma tillbaka för att bli bäst. Flera av informanterna beskrev även att de hatar 

att förlora och såg det som en motivationsfaktor.   

”…jag behöver liksom mäta mig, eller inte mäta mig andra det kanske är fel, men liksom 

få tävla och prestera på ett annat sätt än vad man bara kan göra i sin ensamhet när man går 

och tränar på annat håll.” (#3) 

”…man ska vinna liksom och det är bara så det är och jag tänkte att jag kan vinna 

korsbandsskadan liksom, det är min nya grej…” (#4)  
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3.6 Fysioterapeutens viktiga roll under rehabiliteringen 

Den här kategorin handlar om informanternas samarbete med fysioterapeuten och att stödet de 

fick verkade som en yttre motivator och var en väldigt viktig del i deras rehabilitering. 

Rehabiliteringen underlättades av att informanterna fick regelbunden träning, stöd och 

motivation av fysioterapeuten.  

 

3.6.1 Fysioterapeuten blev ens trygga hamn  

Informanterna beskrev att fysioterapeuten genom sin kunskap, tillgänglighet och engagemang 

gav ett stort stöd, motivation och trygghet under rehabiliteringen. Samarbetet med 

fysioterapeuten gjorde att informanterna kände sig tryggare, mer sedda och på så sätt mindre 

ensamma i sin rehabilitering. 

”…visat att han tror på mig och liksom vi kommer fixa det här, inga problem. Han har 

varit ganska trygg att ha vid sidan.” (#2) 

”…fysion jag hade alltså hon var väldigt stor del i det för att hon…jag tyckte det var kul 

när jag tränade med henne och jag tyckte hon…hon brydde sig verkligen om mig och försökte 

hjälpa mig. Så jag tänker ibland att det inte hade gått utan henne…” (#5) 

 

3.6.2 Förmånen att träna tillsammans med fysioterapeut  

Som elitidrottare ansåg informanterna att man hade bättre tillgång till fysioterapeut än vad 

amatörutövare har. Att kunna utföra träningen tillsammans med fysioterapeuten flera gånger i 

veckan var fördelaktigt för rehabiliteringen enligt informanterna. I vissa av informanternas fall 

hade fysioterapeuten jobbat med elitlaget redan innan deras korsbandsskada, och kände väl till 

informanterna och deras träning. Detta underlättade rehabiliteringen då fysioterapeuten visste 

vilken nivå de ville tillbaka till och hur de presterat på tester och i sin idrott tidigare. 

”…jag hade nog inte haft en så bra fysioterapeut om jag inte hade spelat på elitnivå. Och 

kanske inte någon som hade känt mig och min träning så pass bra och vad jag har gjort 

innan…Och några av de testerna vi gjorde under rehabiliteringen hade vi gjort som 

kontrolltestet innan, så då visste jag ju vad jag låg på innan jag skadade mig och ville såklart 

komma dit igen…” (#6) 
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4. Diskussion 
4.1 Resultatsammanfattning 

Resultatanalysen resulterade i sex kategorier: ”Rehabiliteringen är ett maraton och inte en 

sprint”, ”Viktigt med stöd från laget och omgivningen”, ”Olika psykologiska aspekter hos 

elitidrottare påverkar”, ”Att vara, eller inte vara elitidrottare”, ”Motivation är sällan svart 

eller vitt”, ”Fysioterapeutens viktiga roll under rehabiliteringen”. Resultaten visade att 

informanterna ansåg att yttre motivation i form av stöd och trygghet spelade en viktig roll under 

den långa rehabiliteringen. Fysioterapeuten, lagkamrater och anhöriga var exempel på yttre 

motivationskällor som bidrog till det upplevda stödet och tryggheten. Gemenskapen 

informanterna upplevda i sin lagidrott var en stark motivationsfaktor, och flera informanter 

beskrev laget som en andra familj. Att utföra rehabiliteringsträningen vid sidan av lagets 

träningar och tillsammans med fysioterapeuten flera gånger i veckan var andra faktorer som 

hjälpte informanterna att hålla motivationen uppe. Personliga faktorer såsom att ha en 

vinnarskalle eller att aldrig ge upp trots motgångar beskrevs också av informanterna som något 

utmärkande för de som elitidrottare. Det framkom att informanterna under sin rehabilitering 

motiverades av såväl inre som yttre faktorer, och att det ofta var en kombination av båda. Alla 

informanter beskrev att kärleken till idrotten var en av de starkaste inre motivationsfaktorerna 

under rehabiliteringen, men även potentiellt livsförändrande kontrakt och en känsla av att man 

har mer kvar att bevisa var yttre motivationsfaktorer som fick informanterna att kämpa på med 

rehabiliteringen för att kunna återgå till sin idrott. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Rehabiliteringen är ett maraton och inte en sprint  

Bland informanterna förelåg en medvetenhet om att rehabiliteringen för att bli helt återställd 

och kunna återgå till sin idrott skulle vara en tidskrävande process. Detta indikerar att 

informanterna fått adekvat preoperativ information om sin skada vilket givit den enskilda 

individen förutsättningar att etablera realistiska förväntningar som återspeglar kliniska riktlinjer 

och rekommendationer i samband med en främre korsbandsrekonstruktion (2,7,8). Detta skapar 

sannolikt i sin tur förutsättningar för formandet av realistiska målsättningar för den enskilde 

individen under sin rehabilitering. Målsättningar av den karaktären under rehabilitering skapar 

positiva tankar och förväntningar om måluppfyllelse vilket i sin tur ökar motivation och 

följsamhet till rehabiliteringsprogrammet (20). För den skadade individen bör preoperativ 
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utbildning ingå som en del av ett optimalt rehabiliteringsprogram för att bland annat skapa 

realistiska förväntningar och främja självständighet (8).  

Informanterna beskrev att målsättningar och se framsteg i sin rehabilitering var viktigt. 

Behovet av målsättningar under rehabilitering har tidigare studerats (21) och visat att det ökar 

följsamhet till rehabiliteringsprocessen och tilltro till den egna förmågan att klara en specifik 

uppgift (21). Målsättningar under rehabilitering i samband med främre 

korsbandsrekonstruktion har visat sig hjälpa idrottare, oavsett nivå, att både hålla sig 

motiverade samt förbereda sig fysiskt och mentalt för återgång till idrott (22). Detta stämmer 

väl överens med resultatet i den aktuella studien. Att ha målsättningar som ett sätt att hantera 

sin skada och att det sker i samråd med tränare och fysioterapeut kan vara ett sätt att bibehålla 

motivation och fokus och därigenom ta steg framåt i sin återhämtning (23). Det kan i sin tur 

också hjälpa att stärka tilliten till den skadade kroppsdelen när det gäller återgång till idrott 

(24). Författarna konstaterar att realistiska målsättningar som är möjliga att uppnå för att 

därigenom se framsteg fyller en viktig funktion under hela rehabiliteringsprocessen.   

 

4.2.2 Viktigt med stöd från laget och omgivningen  

Det upplevda stödet informanterna i den aktuella studien berättade om var en av de viktigaste 

aspekterna under deras rehabilitering. Det sociala stödet förbättrade deras välmående och fick 

dem att känna sig mindre ensamma i sin rehabilitering och gjorde att de orkade fortsätta kämpa 

sig igenom den tidskrävande och tuffa rehabiliteringen. Reblin et al. (25) lyfter fram liknande 

resultat där de redovisar att socialt och emotionellt stöd genom relationer i olika former kan 

bidra till bevarande av psykisk hälsa. Pizzari et al (26) presenterade liknande resultat om atleters 

följsamhet till ett rehabiliteringsprogram och konkluderade att rehabiliteringsträning som utförs 

tillsammans med en vän, med laget eller tillsammans med fysioterapeuten höjde motivationen 

hos atleterna och ökade följsamheten till rehabiliteringsprogrammet (26). Att inte känna 

delaktighet till en grupp och att vara utan ett sammanhang kan leda till psykisk ohälsa (25). 

Flera av informanterna i den aktuella studien bekräftade just detta, och berättade att man 

saknade gemenskapen i laget som i många fall blivit som en familj. När man inte kunde vara 

delaktig i laget på grund av skadan kunde det leda till många negativa tankar och känslor, i 

enskilda fall även nedstämdhet och depression.  

Scott et al. (27) visade att stöd från bland annat lagkamrater och tränare är viktigt. För att 

fortsätta vara delaktiga i laget tog sig deltagarna i samma studie an nya utmaningar, exempelvis 

genom att vara assisterande tränare. Lagkamraterna engagerade sig i deras rehabilitering och 

det sociala stödet gjorde att deltagarna i denna studie blev mer motiverade och deras upplevda 
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stress minskade (27). Detta stämmer väl överens med resultatet i den aktuella studien. När det 

gäller deltagandet vid lagets träningar trots sin skada skiljer sig resultatet mycket från resultatet 

i studien utförd av Tracey et al. (28) bestående av tio atleter inom lagidrotter vid universitet i 

USA, varav enbart fyra deltog vid lagets träningar trots sin skada. Dessa informanter valde 

själva eller blev tillsagda av tränarna att delta och de beskrev att det var psykiskt påfrestande 

och tufft att närvara på träningarna vilket påverkade de negativt. Resterande sex atleter i studien 

valde att avstå deltagande på träningarna då dem ansåg det vara för jobbigt. De ansåg att det 

var för frustrerande att vara begräsande och inte kunna delta (28). Informanterna i föreliggande 

studie berättade om liknande upplevelser, och att det var frustrerande att inte kunna vara med 

laget på planen, dock förelåg en enighet om att stödet och den fortsatta delaktigheten i laget var 

viktigt för att fortsätta orka motivera sig till rehabiliteringen och för att inte känna sig ensam.  

 

4.2.3 Olika psykologiska aspekter hos elitidrottare påverkar 

En av informanterna beskrev en upplevd stress att inte kunna utöva sin idrott och hur dennes 

välmående baserades på hur väl hen presterade i sin idrott då idrotten var dennes jobb. Brewer 

et al. (29) beskriver att en skada kan bli förödande för en idrottare som identifierar sig starkt 

med sin idrott. Skadan kan leda till negativa konsekvenser i form av minskad självkänsla och 

självförtroende eftersom dessa individer baserar detta på hur väl de presterar i sin idrott (29). 

Samtidigt bidrog den upplevda stressen för samma informant i föreliggande studie till en 

motivation att utföra rehabiliteringen för att komma tillbaka snabbt. Stress verkar således kunna 

framstå som både något positivt och negativt för idrottaren under rehabiliteringen. 

Ett flertal informanter i föreliggande studie beskrev att de trodde att elitidrottare är bättre 

hantera motgångar och att skadan var en motgång som de skulle komma tillbaka starkare ifrån. 

Elitidrottare kan i högre utsträckning tänkas identifiera sig med sin idrott jämfört med icke-

elitidrottare. Dessa individer kan se en skada som något som tillhör och något som man som 

atlet ska klara av samtidigt som dessa atleter kan vara mer emotionellt uthålliga (28,30). Detta 

kan vidare anses vara fördelaktigt när det gäller rehabilitering efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Flera av informanterna beskrev hur de visste att rehabiliteringen 

skulle bli tuff men att det skulle gå bra om de bara kämpade på. De beskrev även att jobbet man 

utförde nu skulle vara värt det i slutändan, och desto bättre de tränade nu, desto bättre skulle 

oddsen för att komma tillbaka bli. 
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4.2.4 Att vara, eller inte vara elitidrottare  

Majoriteten av informanterna i föreliggande studie identifierade sig starkt med sin idrott. 

Idrotten var något de gjort under större delen av sina liv. Att tvingas vara borta från idrotten 

påverkade dem negativt och i flera fall var det svårt att se vem man var utan idrotten. Eftersom 

rehabiliteringen i samband med en främre korsbandsrekonstruktion är lång process är det 

rimligt att anta hur väl idrottaren identifierar sig med sin idrott påverkas. Brewer et al. (31) 

undersökte hur idrottsidentiteten påverkades hos individer som genomgått en främre 

korsbandsrekonstruktion. Studien påvisade en signifikant minskning av idrottsidentitet, främst 

6–12 månader postoperativt. Att detta sker kan vara ett sätt för idrottaren att skydda sin 

självkänsla (31). Vidare skulle ett möjligt scenario för idrottaren vara att denne tar avstånd från 

sin idrott för att på så sätt inte ständigt bli påmind att hen inte kan vara med och tävla. Så var 

dock inte fallet i föreliggande studie där informanterna beskrev att det var särskilt viktigt att 

närvara runt i kring laget och få yttre motivation i form av stöd under de dagar eller perioder 

det var extra jobbigt eftersom rehabiliteringen annars kunde bli lidande. Det är rimligt att anta 

det faktum att informanternas närvaro kring laget och idrotten hade en positiv inverkan gällande 

bevaring av såväl självbild som självkänsla, samt fungerade som en motiverande faktor. 

 

4.2.5 Motivation är sällan svart eller vitt  

Under intervjuerna med informanterna framkom det att de motiverades av såväl inre som yttre 

faktorer, och att det ofta var en kombination av de båda. Informanternas svar skiljde sig till viss 

del åt. Vissa informanter beskrev en mer uppgiftsinriktad inställning där utveckling skedde för 

deras egen skull och utan jämförelse med andra, medan andra informanter beskrev tydligt en 

mer resultatinriktad inställning där de strävade efter att jämföra sig och bli bättre än andra. Detta 

kan jämföras med aspekten prestationsmål i ”Achievement goal theory” (15). Teorin beskriver 

också hur en individs upplevda förmåga att klara en specifik uppgift kan baseras på bland annat 

tidigare erfarenheter eller hur andra individer klarat av en liknande uppgift (15). Likt detta 

berättade vissa av informanterna att de tidigare genomgått rehabilitering efter en främre 

korsbandsskada, och att de därför hade en hög tilltro till sin förmåga att klara av rehabiliteringen 

igen. Informanter beskrev även att de haft lagkamrater eller bekanta som klarat av samma 

rehabilitering, och att det gav de ett ökat självförtroende att klara av rehabiliteringen.   

Flera av informanterna beskrev rehabiliteringen som en mycket tuff period, men deras 

stora målsättning var att komma tillbaka till elitidrotten eftersom den betydde allt. Likt 

komponenten situationsfaktorer i ”Need achievement theory” (15) beskrev informanterna att 

motivationen varierade beroende på vilken situation man befann sig i, hur troligt det var att man 
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skulle lyckas samt hur värdefullt de upplevde det. Vidare beskrev informanter likt komponenten 

resultatavvikelser i samma teori (15) hur deras mål inte bara var att rehabilitera sig från skadan 

för att komma tillbaka till idrottsutövande, utan att målet alltid var att komma tillbaka till den 

högsta nivån, försöka ta en plats i landslaget och få möjligheten att spela utomlands. Dessa 

informanter kan enligt teorin beskrivas som att de drevs av viljan lyckas, snarare än att undvika 

misslyckande. Som teorin förklarar är individer som drivs av att lyckas mer troliga att ta på sig 

utmanande uppgifter och prestera bättre och utvecklas mer än de individer som drivs av att 

undvika misslyckande genom att välja enklare uppgifter (15). 

Följsamhet till rehabilitering har visat sig vara högst hos de individer som motiverar sig 

själva och är mindre beroende av yttre motivation, exempelvis från fysioterapeut eller 

lagkamrater. Individer som är inre motiverade utför rehabiliteringen oberoende av yttre 

faktorer, medan de som förlitar sig mer på yttre faktorer kan få en minskad följsamhet när yttre 

faktorer uteblir (26). För en av informanterna blev rehabiliteringen lidande och i vissa fall 

uteblev när den inte utfördes tillsammans med fysioterapeuten vid sidan om lagets träningar, 

hen hade således svårt att motivera sig själv när yttre motivation uteblev. 

Andra informanter beskrev hur elitidrotten var deras huvudsakliga inkomstkälla, och att 

det var en stark yttre motivationsfaktor för att återgå till idrotten. En av informanterna beskrev 

även att hens välmående speglades av hur hen presterande i sin idrott. Kaplánová (32) visade i 

sin studie liknande slutsatser och påvisade att ekonomiska belöningar ökar motivationen hos 

fotbollsspelare genom förbättrad målsättning och större mental förberedelse. I tillägg till det är 

atleter som erhåller ekonomiska belöningar också är mer benägna att känna ångest över 

prestation och vid misslyckande (32).  

 

4.2.6 Fysioterapeutens viktiga roll under rehabiliteringen 

Informanterna i den aktuella studien beskrev samarbetet med fysioterapeuten som en viktig del 

under rehabiliteringen. I de flesta av informanternas fall utfördes rehabiliteringen tillsammans 

med fysioterapeuten flera gånger i veckan. Fysioterapeuten blev en stor trygghet och hjälpte de 

att hitta motivation till sin rehabilitering. Den sociala interaktionen mellan atleten och 

fysioterapeuten anser vi ha en avgörande faktor för atletens upplevelse av rehabiliteringen då 

en meningsfull relationen har visat sig vara avgörande för att öka motivation och 

självförtroende för att på så sätt uppnå optimala resultat i rehabiliteringen (27). Truong et al. 

(33) beskriver att atleter, oberoende av var i rehabiliteringen de befinner sig, värdesätter att ha 

en aktiv roll i sin rehabilitering genom att vara involverad i beslut som tas och att få sin 
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autonomi respekterad. Vårdpersonal har således en viktig roll i att utbilda patienten både 

gällande skadan och rehabiliteringen, men även genom att verka som ett socialt stöd. (33).  

 

4.3 Metoddiskussion 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats vilket möjliggjorde för informanterna att dela 

med sig av sina personliga erfarenheter och upplevelser kring ämnet (18).  Då målet var att 

specifikt förstå vilken roll som motivation hade under informanternas rehabilitering stärks valet 

av design i studien.  

Datainsamling skedde via semistrukturerade intervjuer vilket möjliggjorde för författarna 

att ställa öppna frågor utifrån en frågemall samt möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer gavs informanterna möjlighet att svara mer utvecklat och 

med ett bredare perspektiv än om exempelvis en enkät hade använts (18). Det är möjligt 

resultatet har påverkats av det faktum att författarna turades om att ha huvudansvar för 

intervjuerna. Trots att författarna utgick från samma frågemall kan frågorna omedvetet 

formulerats olika vilket kan påverkat informanternas svar beroende på vem som ställt frågorna. 

Samtidigt närvarade båda författarna vid samtliga intervjuer vilket således gav möjlighet för 

den författaren som inte ansvarade för intervjun att ställa frågor om det krävdes för att 

säkerställa uttömmande svar kring det som efterfrågades. Detta skapade en god kommunikation 

utan avbrott samt en lugn och trygg intervjumiljö för författare och informanter.  

 Intervjuerna genomfördes digitalt där informanterna och författarna såg varandra via 

videolänk. Att intervjuerna hölls digitalt kan ses som fördelaktigt då informanterna själva kunde 

välja en miljö som de kände sig trygga och bekväma i. Det kan dock ses som en nackdel då det 

till viss del hämmande en naturlig kommunikation och försvårade tydandet av kroppsspråk 

mellan författare och informant. 

 

4.3.1 Förförståelse 

Som tidigare nämnt har författarna en viss förförståelse inom ämnet. Båda författarna har en 

lång historia av lagidrott och ett generellt intresse för korsbandsskador. Dessutom har en av 

författarna själv drabbats av och genomgått rekonstruktion efter en främre korsbandsskada. 

Författarna har under hela processen strävat mot en medvetenhet gällande sin förförståelse och 

subjektivitet och aktivt reflekterat kring det för att minimera inverkan på studiens analys och 

på så sätt minska risken för snedvridning.  
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4.3.2 Urval 

Fotboll är den idrott där främre korsbandsskador är mest förekommande (6). Trots detta valde 

författarna att exkludera fotboll av den anledning att det redan finns mycket studier gällande 

korsbandsskador hos fotbollsspelare. Författarna uppfattar därför att genom denna studie bidra 

med kunskap om korsbandsskador inom andra idrotter då olika idrotter innebär olik belastning 

och därmed olik risk. Samtidigt kan det ha varit värdefullt att inkludera fotbollsspelare eftersom 

det sannolikt föreligger mycket erfarenhet inom fotboll av att jobba med stöd vid rehabilitering 

till elitidrottare och således ta lärdomar från det.  

Kvinnor har en högre risk att drabbas av korsbandsskada i yngre åldrar och pivoterande 

idrotter jämfört med män (6) och återgår i lägre utsträckning till tävlingsidrott efter främre 

korsbandsrekonstruktion (3), samtidigt som män drabbas av korsbandsskador med efterföljande 

rekonstruktion i samband med idrott i högre utsträckning (6). Bekvämlighetsurvalet (18) i 

föreliggande studie resulterade i att fyra av sex informanter var kvinnor, dock var inte syftet att 

beakta kön. Nämnvärt är att medelåldern för informanterna var 22 år. Det är rimligt att anta att 

äldre idrottare har fler saker att beakta vid sidan av idrotten, till exempel familjeåtaganden, och 

det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut med mer variation i åldrar. Ur det perspektivet 

hade ett strategiskt urval (18) varit ett mer lämpligt alternativ för att få en rimlig representation 

av variation avseende ålder och erfarenheter. 

 

4.3.3 Trovärdighet 

För att stärka studiens trovärdighet gick författarna enskilt och tillsammans igenom 

intervjumaterialet flera gånger, både transskript och inspelat material. Författarna diskuterade 

kontinuerligt innehållet och analysprocessen med varandra. För att stärka trovärdigheten och få 

ett ytterligare perspektiv av analysen använde sig forskarna av forskartriangulering tillsammans 

med deras handledare (18). Vid en semistrukturerad intervjustudie finns det alltid en risk att 

författarna till viss del påverkat och format innehållet i intervjuerna, och därmed resultatet. 

Författarna har dock varit medvetna om detta under hela arbetets gång, och samtalade inför 

varje intervju om detta i hopp om att minska snedvridningen genom en ökad medvetenhet. 

Genom att exemplifiera delar av analysmetoden i resultatdelen samt användandet av citat från 

intervjuerna ämnade författarna att stärka studiens trovärdighet genom en ökad transparens.  

Genom en noggrann beskrivning av urval, informant, datainsamling och analysmetod ökar 

studiens reproducerbarhet och vidare forskning med studien som utgångspunkt. 
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4.3.4 Etisk diskussion 

Inför studien diskuterade författarna eventuella risker som skulle kunna uppstå, till exempel att 

intervjufrågorna skulle kunna uppfattas som jobbiga och känsliga eller att det skulle vara 

jobbigt för informanterna om de inte presterar på samma nivå som innan skadan. Samtidigt 

skulle minnet av den perioden vara något som gjort informanterna fysiskt och psykiskt starkare 

och det i sig skulle kunna fungera som en motivator. Författarna ansåg därmed att nyttan med 

studien övervägde riskerna då studien ur ett fysioterapeutiskt perspektiv kan vägleda 

fysioterapeuter i hur dom kan stötta idrottare med främre korsbandsskada gällande motivation 

under rehabiliteringsprocessen.  

 

4.4 Överförbarhet, klinisk nytta och framtida forskning 

Eftersom studien är genomförd med en kvalitativ design kan resultatet inte generaliseras (18).  

Författarna bedömer vidare att överförbarheten till samhällsnivå av studiens resultat är lågt på 

grund av det låga deltagarantalet. Dock har studiens deltagare en bra variation gällande 

lokalisation i Sverige, kön och vilken idrott de utövar, något som ändå talar för viss 

överförbarhet till liknande grupper. Författarna anser att framtida forskning med ett större antal 

deltagare skulle kunna möjliggöra ytterligare infallsvinklar på motivation till rehabilitering hos 

elitidrottare efter korsbandsskada för att vidare kunna skapa hypoteser om hur eventuella 

kvantitativa studier skulle kunna utvärdera olika former av stöd. Studiens resultat kan dock 

anses ha klinisk relevans då de motivationsfaktorer som identifierats i arbetet kan hjälpa 

fysioterapeuter och annan vårdpersonal i deras arbete med framtida patienter som genomgår 

rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion. 

 

4.5 Konklusion 
Resultaten ökar förståelsen kring vad som motiverar till att genomföra rehabilitering efter en 

främre korsbandsrekonstruktion för att återgå till elitidrott. Studiens resultat visar att stöd både 

från laget, anhöriga och vänner har stor betydelse, att elitidrottaren besitter en styrka i sig att 

kämpa på, att motivationen både kommer inifrån och utifrån och att fysioterapeuten är en 

trygghet under rehabiliteringsprocessen. Resultaten från denna studie kan hjälpa såväl individer 

som genomgår eller ska genomgå rehabilitering efter en främre korsbandsrekonstruktion samt 

fysioterapeuter och annan vårdpersonal i att identifiera och applicera strategier för att öka 

motivationen till rehabilitering. Förhoppningen är att detta kan hjälpa fler idrottare tillbaka till 

idrotten.  



 26 

Referenser  
1. Bahr R, Ragnartz L, Andersson O, Internationella olympiska kommittén. Idrottsskador: 

en illustrerad guide. 2. uppl. Stockholm: SISU Idrottsböcker i samverkan med 

Internationella olympiska kommittén; 2015.  

2.  Thomeé R, Swärd L, Karlsson J. Nya Motions- och idrottsskador och deras 

rehabilitering. 1. uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker; 2011.  

3.  Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Webster KE. Fifty-five per cent return to competitive 

sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: an updated systematic 

review and meta-analysis including aspects of physical functioning and contextual 

factors. British journal of sports medicine. 2014;48(21):1543–52.  

4. Fältström A, Hägglund M, Kvist J. Factors associated with playing football after 

anterior cruciate ligament reconstruction in female football players: Factors associated 

with playing football. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 

2016;26(11):1343–52.  

5. Sonesson S, Kvist J, Ardern C, Österberg A, Silbernagel KG. Psychological factors are 

important to return to pre-injury sport activity after anterior cruciate ligament 

reconstruction: expect and motivate to satisfy. Knee surgery, sports traumatology, 

arthroscopy: official journal of the ESSKA. 2017;25(5):1375–84.  

6. Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2021. [Internet]. Stockholm: Svenska 

korsbandsregistret; 2021 [citerad 31 oktober 2022]. Tillgänglig vid: 

https://www.aclregister.nu/media/uploads/Annual%20reports/rapport2021.pdf 

7. Filbay SR, Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of 

anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best Pract Res Clin Rheumatol. 

2019;33(1):33–47.  

8. van Grinsven S, van Cingel REH, Holla CJM, van Loon CJM. Evidence-based 

rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 2010;18(8):1128–44.  

9. Crossman J. Psychological rehabilitation from sports injuries. Sports Med. 

1997;23(5):333–9.  

10. Everhart JS, Best TM, Flanigan DC. Psychological predictors of anterior cruciate 

ligament reconstruction outcomes: a systematic review. Knee surgery, sports 

traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA. 2015 2013;23(3):752–62.  

11. Thomeé R, Kaplan Y, Kvist J, Myklebust G, Risberg MA, Theisen D, m.fl. Muscle 



 27 

strength and hop performance criteria prior to return to sports after ACL reconstruction. 

Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA. 

2011;19(11):1798–805.  

12. Lai CCH, Ardern CL, Feller JA, Webster KE. Eighty-three per cent of elite athletes 

return to preinjury sport after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic 

review with meta-analysis of return to sport rates, graft rupture rates and performance 

outcomes. British journal of sports medicine. 2018;52(2):128–38.  

13. Malmberg A. Lättare kombinera studier och elitidrott - Uppsala universitet [Internet]. 

Uppsala universitet; 2015 [citerad 01 februari 2022]. Tillgänglig vid: 

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=4666&typ= 

14. Öhman A. Motivation. I: NE.se [Internet]. Malmö: Nationalencyklopedin; [citerad 29 

januari 2022]. Tillgänglig vid: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation 

15. Weinberg RS, Gould D. Foundations of sport and exercise psychology. 5th ed. 

Champaign, IL: Human Kinetics; 2011.  

16. Vallerand RJ, Rousseau, FL. Intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise: A 

review using the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. I: Singer RN, 

Hausenblas HA, Janelle C, redaktörer. Handbook of sport psychology. 2nd ed. New 

York: Wiley; 2001. s. 389–416.  

17. Sarmento H, Catita L, Fonseca A. Sport motivation - A comparison between adult 

football players competing at different levels. I: Milanovic D, Prot F, redaktörer. 

Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: 

Faculty of Kinesiology, University of Zagreb; 2008. s. 631–4.  

18. Carter RE, Lubinsky J. Rehabilitation research: principles and applications. Fifth. St. 

Louis, Missouri: Elsevier; 2016.  

19. Höglund-Nielsen B, Granskär M. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Tr upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2017.  

20. Christakou A, Lavallee D. Rehabilitation from sports injuries: from theory to practice. 

Perspect Public Health. 2009;129(3):120–6.  

21. Evans L, Hardy L. Injury rehabilitation: a goal-setting intervention study. Res Q Exerc 

Sport. 2002;73(3):310–9.  

22. Ardern CL, Hooper N, O’Halloran P, Webster KE, Kvist J. A Psychological Support 

Intervention to Help Injured Athletes ”Get Back in the Game”: Design and 

Development Study. JMIR Form Res. 2022;6(8):e28851.  



 28 

23. Podlog L, Wadey R, Stark A, Lochbaum M, Hannon J, Newton M. An adolescent 

perspective on injury recovery and the return to sport. Psychology of Sport and 

Exercise. 2013;14(4):437–46.  

24. Carson F, Polman R. Experiences of professional rugby union players returning to 

competition following anterior cruciate ligament reconstruction. Phys Ther Sport. 

2012;13(1):35–40.  

25. Reblin M, Uchino BN. Social and emotional support and its implication for health. Curr 

Opin Psychiatry. 2008;21(2):201–5.  

26. Pizzari T, McBurney H, Taylor NF, Feller JA. Adherence to Anterior Cruciate 

Ligament Rehabilitation: A Qualitative Analysis. Journal of Sport Rehabilitation. 

2002;11(2):90–102.  

27. Scott SM, Perry MA, Sole G. ”Not always a straight path”: patients’ perspectives 

following anterior cruciate ligament rupture and reconstruction. Disabil Rehabil. 

2018;40(19):2311–7.  

28. Tracey J. The Emotional Response to the Injury and Rehabilitation Process. Journal of 

Applied Sport Psychology. 2003;15(4):279–93.  

29. Brewer BW, Van Raalte JL, Linder DE. Athletic identity: Hercules’ muscles or Achilles 

heel? International Journal of Sport Psychology. 1993;24:237–54.  

30. Brewer BW, Cornelius AE, Sklar JH, Van Raalte JL, Tennen H, Armeli S, m.fl. Pain 

and negative mood during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction: 

a daily process analysis. Scand J Med Sci Sports. 2007;17(5):520–9.  

31. Brewer BW, Cornelius AE. Self-Protective Changes in Athletic Identity Following 

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Psychol Sport Exerc. 2010;11(1):1–5.  

32. Kaplánová A. Financial Awards and Their Effect on Football Players’ Anxiety and 

Coping Skills. Front Psychol. 2020;11:1148.  

33. Truong LK, Mosewich AD, Holt CJ, Le CY, Miciak M, Whittaker JL. Psychological, 

social and contextual factors across recovery stages following a sport-related knee 

injury: a scoping review. Br J Sports Med. 2020;54(19):1149–56.  

 

  



 29 

Bilagor 
Bilaga 1 – Frågemall 

Bakgrundsfrågor:   
- Ålder:  

- Idrott: 

- Datum för inträffad korsbandsskada:  

- Datum för återgång till idrott:  

 
1. Kan du berätta om den första tiden efter din skada?  

Följdfråga: Vilka tankar for genom ditt huvud dessa dagar/veckor?  

Följdfråga: Hur gick dina tankar om operation? Efter operationen?  

 

2. Kan du berätta om hur det var när du började din rehabilitering?  

Följdfråga: Kan du berätta mer om fysioterapeutens inblandning?  

 

3. Vad var det som gjorde att du utförde din rehabilitering?  

Följdfråga: Fanns det olika saker som motiverade dig?  

 

4. Fanns det dagar då du hade svårt att motivera dig till att utföra rehabiliteringen? 

Följdfråga: Kan du berätta mer om en sådan dag? 

Följdfråga: Vad var det som fick dig att utföra träningen / inte utföra träningen? 

 

5. Kan du berätta om hur viktigt det var för dig att återgå till din idrott?  

Följdfråga: Fler frågor om inre motivation. Kärlek till sporten, prestera och känna ära.  

 

6. Fanns det något förutom just återgången till idrotten som motiverade dig att utföra 

rehabiliteringen?  

Följdfråga: Lön? Identitet? Sociala umgänget? Lagkamrater? Familj?  

 

7. Kan du berätta hur du tror din bakgrund som elitidrottare kan ha påverkat din 

rehabilitering?  

Följdfråga: Fördelar / nackdelar med din bakgrund som elitidrottare?  

Följdfråga: Tror du något under rehabiliteringen hade varit annorlunda om du inte var 

elitidrottare?  
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Bilaga 2 – Informationsbilaga 

Hej!  
 

I och med denna information-bilaga tillfrågas du om att delta i en intervjustudie vars syfte är 
att undersöka vad som motiverar elitidrottare att genomgå rehabilitering efter en främre 
korsbandsruptur för att kunna återgå till sin elitidrott.  

 
Detta är ett examensarbete på kandidatnivå och en del av fysioterapeututbildningen vid Uppsala 
universitet. Inklusionskriterier för deltagande i studien; minst 18 år, elitidrottare inom någon av 
lagidrotterna ishockey, innebandy eller basket i de två högsta divisionerna eller på nationell 
nivå, skadat främre korsbandet för max fem år sedan, genomgått korsbandsrekonstruktion samt 
fysioterapeutisk rehabilitering för att sedan återgå till samma idrott på elitnivå samt läsa och 
tala svenska. 

 
I dagsläget är fysioterapeuter den yrkesgrupp som är främst involverad i 
rehabiliteringsprocessen efter en främre korsbandsrekonstruktion. Ett stort fokus i 
behandlingen ligger på att minska svullnad, öka rörelseomfång och förbättra muskelstyrka. Det 
finns dock en kunskapslucka kring vad det är som motiverar elitidrottare till att utföra 
rehabiliteringen. Om kunskapen hos fysioterapeuter ökar kring vad det är som motiverar 
elitidrottare att utföra rehabiliteringen finns möjligheten att tidigt i rehabiliteringsprocessen 
arbeta med det med förhoppning att förbättra resultatet av rehabiliteringen.   

 
Studien är av kvalitativ design, och vi kommer samla in all information via intervjuer som sker 
via zoom. Varje deltagare kommer intervjuas enskilt vid ett tillfälle och intervjun beräknas ta 
40–60 minuter. Intervjun kommer spelas in så att vi kan gå igenom det flera gånger för att 
sammanställa vad intervjun handlat om. Som deltagare i studien kommer du att få berätta lite 
kort om dig själv, dina erfarenheter av din skada, rehabiliteringsperioden med fokus på vad som 
motiverade dig att genomgå rehabilitering för att kunna återgå till ditt elitidrottande.   

 
Du kommer i det färdigställda arbetet förbli anonym, och alla de uppgifter och svar du delar 
med dig av kommer under arbetets gång förvaras på två lösenordskyddade datorer. När allt 
material är sammanställt och uppsatsen är godkänd kommer grundmaterialet att raderas från 
datorerna.  Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när du vill under studiens gång 
välja att hoppa av, utan att behöva uppge någon anledning till det. När arbetet är färdigställt 
och godkänt kommer det att publiceras på diva-portal.org vilket är söktjänst och öppet arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser.  

 
För mer information och för att anmäla sig till studien är du välkommen att kontakta författarna, 
antingen via mejl, telefon eller sociala medier.  

 
Kontaktuppgifter författarna:  Handledare: 
Emton Ryrberg   Charlotte Urell 
Andreas Sefton   leg. Fysioterapeut & universitetslektor  


