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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka coacher och fysioterapeuters strategier för att hjälpa en 

skadad idrottare tillbaka till fullt idrottande. Ett underliggande syfte var att belysa samarbetet 

mellan coacher och fysioterapeuter under en idrottsskaderehabilitering. Tidigare forskning 

antyder att det sociala stödet och utbildning inom psykologiska strategier har positiv inverkan 

på en idrottares psykologiska välmående följt en skada. I studien genomfördes totalt sex semi-

strukturerade intervjuer med tre coacher och tre fysioterapeuter med minst fem års erfarenhet 

av att coacha idrottsskadade utövare. Utifrån dessa intervjuer kunde fyra primära strategier 

urskiljas: (1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) individanpassad rehabilitering och (4) 

individanpassat stöd. För det underliggande syftet kunde tre huvudkomponenter urskiljas: (1) 

kommunikation och etiska dilemman, (2) kunskap och (3) resurser. Konklusionen av denna 

studie är att de fyra primära strategierna kan användas i syfte av att göra 

rehabiliteringsprocessen i större grad självbestämmande för idrottare där coping fungerar som 

ett hjälpmedel att hantera motgångar i form av skador idrottare möter. Samarbetet mellan 

coacher och fysioterapeuter kunde ses ha en indirekt inverkan på en skadad idrottares 

rehabiliteringsprocess. Resurser påverkar hur kommunikationen och kunskapen ser ut runt 

idrottaren. Större resurser skapar en fördelaktig miljö i form av ett nära samarbete mellan 

coacher och fysioterapeuter med god kunskap kring coaching och rehabilitering vilket ger goda 

möjligheter för idrottaren att komma tillbaka till idrotten.  

 

Nyckelord: coach, coping, fysioterapeut, idrottsskada, rehabilitering, självbestämmandeteorin, 

samarbete, strategier. 

 

 

 

 

 

  



 

  

Abstract 

The purpose of this study was to identify strategies coaches and physiotherapists use to help an 

injured athlete back to full fitness. The purpose was also to highlight the cooperation between 

coaches and physiotherapists. Earlier research suggests social support and psychological 

strategies have a positive impact on an athlete’s psychological wellbeing after an injury and 

during the rehabilitation. It was conducted six semi structured interviews with three coaches 

and three physiotherapists. Findings suggest there are four primary strategies used: (1) goal 

setting, (2) social support, (3) individualised rehabilitation and (4) individualised support. 

Findings concerning the cooperation between coaches and physiotherapists had three key 

components: (1) communication and ethical dilemmas, (2) knowledge and (3) resources. This 

study suggest that the four primary strategies could be used in purpose of making sport injury 

rehabilitation more self-determined for the athlete, where copingstrategier works as a useful 

tool to help an injured athlete manage adversities. The cooperation between coaches and 

physiotherapists could by indirect means have an impact on an injured athletes rehabilitation 

process. Resources affect how the communication and knowledge appear surrounding the 

athlete. Greater resources lead to favourable conditions in the shape of close cooperation 

between coaches and physiotherapists with knowledge about coaching and rehabilitation which 

creates more opportunities for an athlete to get back to full fitness following a sports injury.  

 

Keyword: coach, cooperation, coping, physiotherapist, rehabilitation, self-determination-

theory, sports injury, strategies.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt forskning kan vi se att 60–70% av de långtidsskadade tävlingsidrottarna hanterar den 

fysiska och psykiska omställningen av en skada samt rehabilitering på ett gynnsamt vis och kan 

relativt okomplicerat återgå till fullt idrottande (Johnson, 2008). Wadey, Evans, Kieran och 

Mitchell (2011) menar att om idrottaren kan utnyttja det sociala stödet, i form av vänner och 

familj under skaderehabilitering skapar det goda möjligheter att växa personligt. Johnson 

(2008) menar att en skada kan ha stor påverkan på idrottarens psykologiska välmående. 

Uppskattningsvis har 10–15% av skadade utövare som söker sig till kliniker så pass stora 

psykologiska problem vilket antingen fördröjer eller i vissa fall leder till avhopp från 

rehabiliteringen helt. Genom att förstå att det finns en relativt stor grupp som sliter med att 

komma tillbaka till fullt idrottande följt en idrottsskada så bör det ses över hur det går att angripa 

detta problem. En idrottsskada kan ha stora fysiska och psykiska påföljder för en idrottare 

(Johnson, 2008; Weinberg & Gould, 2015). Enligt Klenk (2006) kan det sociala stödet ha en 

positiv effekt på idrottarens psykologiska välmående efter en skada. En metaanalys av Heaney, 

Walker, Green och Rostron (2015) visar att tillämpad psykologisk utbildning kan integreras i 

all utbildning hos professionella inom idrottsmedicin för att kunna förstå den psykologiska 

påverkan samt vilket förhållningssätt en fysioterapeut ska ha gentemot en skadad utövare och 

coach för att underlätta den psykologiska påfrestningen en skada kan innebära.  

 

Den svenska modellen vilar idag på ideella krafter och det är få idrottscoacher samt idrottare 

som är avlönade. Riksidrottsförbundets (RF) vision är att svensk idrott ska vara bäst i världen 

med föreningar som ska tillgodose demokrati, utveckling, jämställdhet, respekt för andra, 

ideellt engagemang, rent spel, en god hälsa, sund ekonomi samt miljömedvetenhet (Sveriges 

riksidrottsförbund, 2015). Det är många stadgar som RF vill föreningar ska följa och sträva mot 

men vilken kvalité erbjuds idrottare under rehabiliteringen? Har coacher i föreningar och 

klubbar i Sverige tillfredställande samarbete med diverse idrottsmedicinskt expertis för att 

underlätta en skadad idrottares väg tillbaka till? Hur ser kunskapsläget ut i Sverige gällande 

psykologiska strategier och hur implementeras dessa i verkligheten? Vilka psykologiska 

strategier används av coacher och fysioterapeuter samt hur ser samarbetet mellan dessa parter? 
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2 Begrepp och litteraturbearbetning 

2.1 Idrottsskador 

Att idrottare blir skadade är ingen ovanlighet utan det kan ses som något oundvikligt då en 

idrottande individ förr eller senare kommer få en skada (Mattsson, 2014).  Enligt Mattsson 

(2014) är det viktigt att förstå att orsaken till idrottsskador är multifaktoriell, med inre faktorer 

(ålder, kön, kroppens sammansättning) och yttre faktorer (klimat, väderlek, utrustning typ av 

idrott etc.) som de två huvudtyperna. Idrottsskador brukar definieras på två olika vis. Akuta 

skador som orsakas vid en plötslig händelse där ofta stort våld orsakar skada på vävnad, 

exempelvis benfrakturer eller ledbandsskador. Skador relaterade till överbelastning är den 

andra typen och kan definieras som skador som erhålls genom överdriven belastning i 

förhållande till vävnaders egenskap att återhämta sig, exempel på en sådan är stressfrakturer 

(Mattsson, 2014). Ofta sker skador under hög hastighet med stor kraft vilket kan leda till att 

idrottsskador kan vara mer omfattande i förhållande till icke idrottande individers skador 

(Peterson & Renström, 2017). Mattsson (2014) menar att när skadan väl är framme är det 

oerhört viktigt med snabbt omhändertagande för att minimera rehabiliteringsperioden och 

definiera skadan samt dess omfattning.  

 

2.2 Rehabilitering 

Rehabiliteringens syfte kan definieras som ”att återställa till funktionell idrott, genom 

fysioterapi och utbildning” (Mattsson, 2014. s. 248). Denna studie utgår från denna definition 

av rehabilitering. Idrottsskador ser olika ut beroende på vilken idrott som utövas men några 

gemensamma orsaker så som dålig grundträning, ensidig träning, tidig specialisering, 

otillräcklig återhämtning och dålig kosthållning är gemensamt för alla idrotter. Den största 

orsaken till en idrottsskada är återfallsskador där en skada återkommer. För att förhindra att 

detta sker krävs en optimering av rehabilitering efter skadetillfälle och efter eventuellt 

operation. En mindre lyckad operation av en skada kan kompenseras med en god rehabilitering 

och en bra operation kan i omvänd situation försämras av mindre god rehabilitering. Därför är 

det viktigt att rehabilitering ska kännas meningsfull för idrottsutövaren där hen känner stöd från 

sin omgivning (Mattsson, 2014).  
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2.2.1 Fysioterapeut 

”Idrottsmedicin är en specialitet som förebygger och behandlar skador och sjukdomar 

relaterade till idrott och fysisk aktivitet” (Peterson & Renström, 2017. s. 7). Idrottsmedicinen 

har sedan 1970-talet haft en ortopedisk inriktning men har övergått till en alltmer utvecklad 

yrkesroll med fler icke-ortopediska inriktningar, fysiologiska, psykologiska och andra 

omgivningsfaktorer (Peterson & Renström, 2017). Idrottsmedicin är tvärmedicinsk eller 

multidisciplinär vilket betyder att ofta arbetar idrottsmedicinare i team som kan innefatta läkare, 

fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och osteopater (ibid). Skillnader mellan 

fysioterapeuter och läkare är att de har olik akademisk bakgrund där fysioterapeuter har 

utbildning i de fysiologiska samt de psykologiska faktorerna. Det ställs krav på 

idrottsmedicinare ska ha en god medicinsk utbildning inom sin egen specialitet, men även 

kunskap om angränsande ämnesområden. Samtidigt bör idrottsmedicinare ha god förståelse för 

vad en skada innebär för en idrottare (Peterson & Renström, 2017). Vidare menar Peterson och 

Renström att en god förståelse och kunskap gällande de fysiska kraven som ställs på idrottaren 

är viktig för att på bästa sätt hjälpa idrottaren under hens skaderehabilitering.  

 

Vidare i studien kommer termen fysioterapeut (som tidigare även benämndes som sjukgymnast) 

användas där det då hänvisar till definitionen som tydliggjordes i föregående stycke av de som 

arbetar med idrottsmedicin, bortsett från läkare. Termen medicinskt team kommer användas för 

att förklara de multidisciplinära arbetsgrupperna som kan existerar på elitnivå. 

 

2.3 Idrottspsykologi och skador 

Tiden efter skada ökar risken för negativa psykologiska reaktioner så som frustration eller ilska, 

försämrad sömn, känsla av ensamhet samt till viss del en identitetskris hos idrottsutövare, vilket 

i sin tur för med sig större risk för bortfall från idrotten (Weinberg & Gould, 2015; Podlog, 

Dimmock & Miller, 2011). Idrottare som rehabiliterar en skada kunde identifieras ha 

utmaningar i form av oro kopplat till återfallskador samt oro för oförmåga att prestera på samma 

nivå som innan skadan (Podlog m.fl., 2011).  

 

Enligt en studie utförd av Johnson och Ivarsson (2017) löper en skadad idrottare högre risk för 

psykosocial stress vilket är en stark prediktor för ytterligare skador. Litteratur och tidigare 

forskning Weinberg och Gould (2015) och Heaney m.fl. (2015) menar att idrottspsykologins 

påverkan under rehabilitering kan hjälpa idrottsutövaren genom att ge hen psykologiska verktyg 
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och strategier för att hantera motgångar samt minska återhämtningsperioden vid en skada. 

Weinberg och Gould (2015) menar att ett högre socialt stöd från sin omgivning kan ha en positiv 

påverkan på idrottsutövarens psykologiska välmående, där familj, vänner och coacher fungerar 

som stöd. Det sociala stödet kan komma från många olika håll där utövaren kan få stöttning och 

därav motiveras, vilket i sin tur kan leda till utförligare rehabilitering och sänkt psykosocial 

stress (ibid). Enligt forskning gjord på skadade idrottsutövare kunde Podlog m.fl. (2011) se att 

otillräckligt socialt stöd kan resultera i känsla av ensamhet, där den skadade idrottsutövaren 

känner sig isolerad.  Det finns forskning som tyder på att stödet från coachen kan ha motsatt 

effekt på idrottaren där idrottaren kan känna större press i stället för inspiration (Klenk, 2006; 

Wadey m.fl., 2011).  Klenk (2006) menar att den upplevda pressen från coachen kan motverka 

idrottarens vilja att söka stöd hos coachen. 

 

De mest motiverade utövarna kan ha en tendens att göra för mycket under rehabiliteringen och 

riskera bakslag i rehabiliteringen. I dessa fall är det viktigt för coacher och fysioterapeuter att 

betona vikten i att hålla sig till den uppsatta rehabiliteringsplanen (Weinberg & Gould, 2015). 

 

2.3.1 Motivation  

Motivation kan definieras som: ”de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar 

beteende” (Hassmén, Kentää & Gustafsson, 2009. s. 99). När motivationen är låg eller 

obefintlig benämns detta som amotivation (ibid.). Motivationen är den drivkraft som hjälper en 

individ att rikta sina resurser mot ett mål genom inre och yttre motivationsfaktorer (Deci & 

Ryan, 1985). Enligt Deci och Ryan kan den inre motivationen definieras som drivkraften 

individen känner mot sitt handlande där belöningen kommer från den inre glädjen och att 

individen känner att hen bestämmer över sina handlingar. Detta exemplifieras utifrån idrottaren 

som utövar sin idrott på grund av att det ger hen glädje och idrottare upplever sig kompetent 

samt utvecklas. Den yttre motivationen kan definieras som de drivkrafter som motiverar 

individen till att handla på ett vis för att få belöningar från sin omgivning, exempelvis 

belöningar i form av pengar, berömmelse eller uppskattning från omgivningen (ibid). 

 

En studie av Sonesson, Kvist, Ardern, Österberg och Silbernagel (2016) visar på att 

motivationen är en tydlig faktor för att ta sig tillbaka till fullt idrottande följt av en operation av 

en främre korsbandsskada. De idrottare som återkommer till fullt idrottande kunde ses ha större 

motivation att komma tillbaka till fullt idrottande under rehabiliteringen och var även i större 
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utsträckning nöjda med sin knäfunktion 52 veckor efter operationen samt kunde ses få en 

kortare rehabiliteringsperiod. 

 

En viktig del i att skapa och upprätthålla motivationen hos en idrottsutövare är målsättning 

(Locke & Latham, 2002). Målsättning hjälper idrottaren att rikta och mobilisera sina förmågor. 

Målsättning ökar även ihärdigheten och fostrar även nya inlärningsstrategier (ibid). Genom att 

definiera målsättningen i form av resultat-, prestations-, och processmål och förstå när och hur 

de bör användas kan dessa hjälpa idrottaren att prestera (Hassmén m.fl., 2009). Resultatmål kan 

jämföras med att vinna OS eller VM, eller återgå till fullt idrottande. Ofta är dessa målen 

upplagda som långtidsmål. Prestationsmålet kan jämföras med den prestationen som krävs för 

att se ytterligare framgång, vilket för en skadad idrottare kan vara att öka styrkan i höger ben 

följt en korsbandsskada. Processmålet kan ses som de uppgifter idrottaren bör utföra samt hur 

de bör utföras under antingen träning eller vila för att nå prestationsmålen (ibid).  

 

2.4 Ideellt ledarskap - den svenska modellen 

I Sverige är en stor del av ledare och coacher ideella (Sveriges riksidrottsförbund, 2009). 

Riksidrottsförbundets (RF) har som mål att underlätta föreningars verksamhet och hjälpa 

föreningar med diverse verksamhetsfrågor. Genom RF och deras utskott i de olika regionerna i 

Sverige kan ledare och coacher få utbildningar i form av onlinedokument, böcker och 

föreläsningar i diverse ämnen som de behöver utvecklad kunskap i (Sveriges riksidrottsförbund, 

2009).  

 

Enligt Sveriges riksidrottsförbund (2009) ska föreningsverksamheten ge barn och ungdomar en 

uppfostran till ett livslångt fysiskt liv för att öka folkhälsan. Föreningsverksamheten ska fungera 

som en plattform för rörelselära, demokratisk uppfostran, jämställdhet, där barn och unga ska 

utvecklas mentalt och inspireras till livslångt idrottande (ibid).  

 

2.5 Coaching 

Coaching är att uppmuntra och stötta en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, 

vara och lära, samt utveckla sin goda känsla för att nå personliga mål och/eller 

organisationsmässiga mål (Berg, 2007, s. 15). 
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En coach eller ledare kan arbeta i alla former av miljöer så som organisationer, sjukvården eller 

idrotten (Hassmén & Hassmén, 2010). I denna studie kommer benämningen coacher hänvisa 

till ledare och tränare med uppdrag inom idrotten.  

 

Coachers jobb är att styra och motivera följare mot de mål som följaren eftertraktar. Ofta kan 

de ha viljor som står i konflikt och coachens jobb är att hålla utövarna fokuserade. Därtill kan 

utövare känna stress, oro, tidsbrist eller ha för abstrakta mål. Det är då coachens jobb att ge 

utövaren konkreta mål att uppnå för att bygga motivationen och självförtroende. För att detta 

ska fungera kräver det att coachen förstår utövares tankar, känslor och beteende (Berg, 2007). 

 

Enligt Weinberg och Gould (2015) ska en coach under samtalen kunna aktivt lyssna samt även 

tyda även de uttryck utövaren avger, tolka de signaler som kommer från utövaren så som 

kroppsspråk och gester. Vidare menar Weinberg och Gould att coachen även ska hjälpa till att 

ta fram ambitiösa samt realistiska mål för att främja motivationen och självförtroendet. Att 

lyssna är att erkänna personen, genom att ta in vad en person säger bekräftar det deras existens 

och ger dem en känsla av att de har betydelse (Gjerde, 2012). Vidare menar Gjerde att en 

nyfikenhet och en empatisk förhållning till personen under coachingsamtal är en viktig del för 

att lyckas coacha utövare.  

Syftet när vi lyssnar är att reservera plats för hens reflektion så att fokuspersonen kan få ett 

ännu bättre grepp om det han själv tänker och känner. På så sätt vill vi se till att hen blir 

medveten, får insikter och uppnå lärande (Gjerde, 2012, s. 157).  

 

Hassmén m.fl. (2009) menar att en utövares prestation påverkas av många faktorer där de kan 

kategoriseras som inre- och yttre faktorer. De inre faktorerna, personlighetsdrag, psykologiska 

färdigheter, miljö, form och allmän hälsa kommer påverka hur idrottaren påverkas i olika 

situationer. Samtidigt blir utövaren påverkad av yttre faktorer så som socialt stöd där laget, 

coachen, familj och den fysiska miljön kan räknas in. I en studie från Yang, Peek-Asa, Lowe, 

Heiden och Foster (2010) såg man att en skadad utövare kände större behov av tränarens stöd 

följt av en skada. Coachens uppgift här menar Hassmén och Hassmén (2009) är att hjälpa 

idrottaren att uppnå de uppsatta målen, men även att förstå förändringar i prestation samt genom 

feedback ge en positiv påverkan på utövarens självförtroende. 
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3 Teoretiskt perspektiv  

Självbestämmandeteorin (SDT) och Coping är de övergripande teorierna som används i studien 

för att belysa de strategier coacher och fysioterapeuter använder och hur dessa parter samarbetar 

och påverkar en idrottsutövares rehabilitering. 

 

3.1 Självbestämmandeteorin (SDT) 

För att upprätthålla ett beteende är motivation en viktig faktor, SDT är en teori där en individs 

motivation förklaras utifrån tre psykologiska behov; (1) känsla av kompetens, (2) behovet av 

relationer med andra (samhörighet), (3) behovet av självbestämmande som även uttrycks som 

autonomi (Deci & Ryan, 1985). Vidare menar Deci och Ryan att en individs känsla av 

självbestämmande är kopplat till inre- och yttre motivatorer.  

 

Den inre motivationen innebär att individen själv vill uppnå ett mål, vilket är den autonoma 

delen i SDT. Motivationen till att prestera kommer då från individen själv, i den bemärkelse att 

individen känner glädje vid uppnådd prestation eller mål vilket även ökar känslan av kompetens 

(Deci & Ryan, 1985). Weinberg och Gould (2015) beskriver en ökad tillgivenhet till en uppgift 

när den inre motivationen är stark.  

 

Den yttre motivationen menar Deci och Ryan (1985) drivs av externa faktorer i individens liv. 

Dessa faktorer kan ses som ekonomisk vinning, beröm från andra, pokaler eller medaljer inom 

idrotten. Dessa faktorer är i mindre utsträckning självbestämmande, individen känner här 

exempelvis behovet av att prestera på grund av kontrakt, sponsorer eller coacher (Hassmén 

m.fl., 2009). Vidare menar Hassmén m.fl. att yttre motivationsfaktorer kan existera hos 

individen utan risk för amotivation. Det är när motivationen ensidigt kommer från yttre faktorer 

i kombination med bristande inre motivation som individens motivation blir svag och risken 

för amotivation ökar. 

 

Inre motivation bygger på att finna autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi kan 

förklaras som känslan av att de beslut som tas av individen är självbestämmande samt att 

individen känner att det är dennes val. Med kompetens menas att individen ska känna en stor 

förmåga för att prestera och uppnå mål. Det är också viktigt att individen känner samhörighet 

där hen har en grupp som hen känner sig accepterad och delaktig i (Deci & Ryan, 1985).  
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3.2 Coping 

Coping kallas i vissa sammanhang för stresshantering, men i studien kommer termen coping 

användas. Coping kan definieras i sin enkelhet som ”alla försök till att tankemässigt och 

beteendemässigt hantera en stressfylld situation” (Hassmén, m.fl., 2009, s.149). Weinberg och 

Gould (2015) menar att coping är en dynamisk process med en interaktionistiskt perspektiv där 

både kognitiva färdigheter samt beteendemönster har en betydande påverkan på känslan av 

stress som individen känner i en specifik situation. Fastän de flesta individer verkar använda 

sig av liknande copingstrategier spelar den specifika situationen samt personlighetsdrag en stor 

roll på hur individens coping verkligen ter sig (ibid). 

 

Det råder konsensus om att copingstrategier har en positiv effekt på idrottsutövarnas prestation. 

Individer som rutinmässigt använder sig av copingstrategier litar i större utsträckning på sina 

förmågor, upplever högre koncentration och känner sig mindre orolig i stressade situationer 

(Weinberg & Gould, 2015). De studier där coping har studerats menar Weinberg och Gould har 

gett stor bredd i vilka copingstrategier idrottsutövare använder sig utav, därav att de kan skifta 

beroende på i vilken fas av idrottsåret samt situation idrottsutövaren befinner sig i. Hassmén 

m.fl. (2009) menar att coachen har ett stort ansvar att hjälpa utövaren definiera sin copingstil 

och vidare utveckla flexibiliteten så att den valda strategin är den mest lämpliga i den rådande 

situationen. Det kan exempelvis innefatta att den rådande situationen idrottsutövaren befinner 

sig i kräver visualisering inför ett utförande eller positivt inre samtal för att stärka 

självförtroendet och minska oro dagen innan ett lopp. 

 

3.2.1 Problembaserad coping 

Inom coping finns det två allmänt accepterade kategorier där den ena är problembaserad coping 

vilket handlar främst om att hantera problemet genom att samla på sig information om 

problemet, planera för att optimera, målsättning, tidsplanering, problemlösning, inre samtal 

eller hålla fast vid rehabiliteringsprogrammet (Weinberg & Gould, 2015). Genom att ha en 

tydlig plan över problemlösningen, där specifika och tidsbestämda mål är uppsatta kan ge 

idrottsutövaren mindre känsla av oro och stress över hens situation (Hassmén m.fl., 2009).  
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3.2.2 Emotionsbaserad coping 

Emotionsbaserad coping handlar om att reglera den känslomässiga responsen som ett problem 

ger individen. Genom meditation, avslappningsövningar, positivt tänkande och definiera 

situationen annorlunda kan individen minska stresspåslaget (även om situationen är 

oförändrad). Då individen finner sig i en situation som är svår eller omöjlig att förändra kan 

emotionsbaserad coping ge individen en lägre oro samt stressreaktion (Weinberg & Gould, 

2015).  

 

3.3 Coping under rehabiliteringen 

De viktigaste copingstrategierna under en skaderehabilitering enligt Weinberg och Gould 

(2015) är att sätta upp mål, utveckla positivt inre samtal, mentala föreställningar, visualisering 

och avslappningsstrategier. För den rehabiliterande utövaren ska de uppsatta målen vara 

mätbara, tidsbestämda samt involvera prestationsmål så som ökad styrka, koordination eller 

balans. Genom att lära sig styra sina negativa tankar och rikta det inre samtalet mot realistiska 

samt positiva tankar blir utövaren mer resistent mot sänkt motivation (ibid). Enligt Johnson 

(2008) samt Weinberg och Gould (2015) kan en skadad idrottare känna oro och ångest följt av 

en skada, vilket kan öka risken för vidare skador. Därför kan avslappningsövningar under 

skaderehabiliteringen hjälpa mot sömnproblem och sänka generella stressnivåer för att 

rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt (Weinberg & Gould, 2015).  
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4 Problemformulering 

Genomgång av tidigare forskning och litteratur har visat att en idrottsskada kan ha stor påverkan 

på idrottares mentala hälsa med ökad risk för identitetskris, minskat självförtroende och 

självkänsla som följd. Detta leder till att det kan vara svårt att hålla uppe motivationen med att 

fortsätta med sin idrott. Därför är det viktigt att coacher inom idrotten förstår den psykologiska 

påfrestningen en skada kan ha på utövaren, hur man coachar på bästa sätt, genom kunskap samt 

genom vilken strategi som fungerar bäst för att hjälpa den skadade utövaren tillbaka till fullt 

idrottande.  

 

Utifrån ovan nämnda är studiens problemområde samarbetet mellan coacher och 

fysioterapeuter i idrottsutövarens rehabiliteringssituation samt att nå kunskap om de primära 

strategier dessa använder sig av för att hjälpa utövaren tillbaka till fullt idrottande. Det är sällan 

fysioterapeuter har daglig kontakt med den skadade och dess rehabilitering till skillnad från 

coachen som i vissa fall dagligen träffar den skadade idrottaren. Men hur ser de rådande 

relationerna ut mellan coacher och fysioterapeuter, vilka utmaningar stöter dessa individer på i 

sitt arbete och om det är möjligt, hur kan samarbetet eventuellt förbättras? Kan en tydlig mall 

eller modell behövas över hur detta samarbete bör se ut för att effektivisera 

rehabiliteringsprocessen och på så vis ge bättre stöd till utövare som vill tillbaka till fullt 

idrottande? 

 

4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka de primära strategier coacher och fysioterapeuter 

använder sig av för att coacha skadade idrottsutövare under rehabiliteringsprocessen. Det 

underliggande syftet med studien är att belysa samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter 

under rehabiliteringsprocessen. 

 

4.1.1 Frågeställningar 

• Vilka primära coachingsstrategierna talar coacher och fysioterapeuter om för en 

framgångsrik rehabilitering? 

• Hur kan samarbetet se ut mellan coacher och fysioterapeuter? 
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5 Metod 

5.1 Design 

Då syftet är att undersöka de primära strategierna coacher och fysioterapeuter använder sig av 

under rehabiliteringsprocessen samt få en förståelse för hur samarbetet ser ut har en kvalitativ 

metodansats valts. Genom djupintervjuer kan en helhetsförståelse för fenomenet erhållas då 

utförligare beskrivningar hur respondenterna upplever sin verklighet kan fås fram (Larsen, 

2009). En fördel med djupintervjuer är att eventuella frågetecken kan klaras upp under 

intervjuerna, den kvantitativa metoden ger inte samma möjlighet. Då kvalitativ metod med 

djupintervjuer är en process som tar tid kan inte tillräckligt många respondenter erhållas för att 

i statistiskt mening generalisera resultaten (Larsen, 2009). 

 

5.2 Urval 

Ett tillgänglighets- och kriterieurval genomfördes för att finna respondenter som hade kunskap 

och en tydlig bild av studiens valda fenomen. Kraven var att respondenterna skulle vara aktiva 

inom sin yrkesroll eller ledarroll med en erfarenhet på minst fem år av att arbeta med skadade 

utövare. Inga större restriktioner på respondenter gjordes då studiens syfte var att undersöka 

generella strategier coacher och fysioterapeuter använder sig av samt hur deras samarbete ser 

ut under rehabiliteringsprocessen. Genom en bred kontext med ett urval med bakgrund i flera 

idrotter samt erfarenhet av idrott på olika nivåer kunde eventuella samband och skillnader 

identifieras (Hassmén & Hassmén, 2008). Därför ställdes inga restriktioner för individuell- eller 

lagidrott samt ambitionsnivå för coacher. Genom denna urvalsprocess kunde sex intervjuer 

genomföras. Tre coacher och tre fysioterapeuter utgjorde urvalet där ålder och kön ej 

specificeras då det ej är relevant för studien och för att skydda deras identitet (Vetenskapsrådet, 

2017). Erfarenheten hos respondenterna varierade där respondenten med längst erfarenhet hade 

arbetat sex år med coaching och respondenterna med störst erfarenhet hade coachat eller arbetat 

som fysioterapeut i över 30 år. Samtliga respondenter hade erfarenhet av att coacha elitidrottare 

under skaderehabiliteringen. 

 

Nedan följer beskrivning av coacher (C1-C3) och fysioterapeuter (F1-F3). 

 

C1: Respondenten har över fem års erfarenhet av att coacha barn- och ungdomsidrott samt 

elitaktiva. Innan respondenten började coacha har personen själv varit aktiv inom föreningen. 
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C2: Respondenten har över 25 års erfarenhet som föreningsaktiv, både som coach och utövare 

och är idrottslärare på gymnasiet. Respondenten har erfarenhet som coach på nationell- samt 

internationell nivå. Respondenten har en akademisk bakgrund i form av treårig utbildning som 

idrottslärare. 

 

C3: Respondenten har över 30 års nationell- och internationell erfarenhet som coach inom 

lagsport med en femårig akademisk utbildning inom idrott och hälsa. 

 

F1: Respondenten har över 30 års erfarenhet av fysioterapi med randutbildningar inom 

idrottsmedicin, ortopedisk och NEURAC (neuromuskulär aktivering). Respondenten har 

arbetat med idrottare nationellt och internationellt. 

 

F2: Utbildad fysioterapeut i över 15 år. Sedan med erfarenhet av allmänvården. Arbetar för 

tillfället i ett medicinskt team i en elitsatsande klubb i Sverige.  

 

F3: Respondenten har akademisk bakgrund i form av en treårig utbildning inom fysioterapi 

med vidareutbildningar inom idrottsmedicin. Respondenten har sedan arbetat på flera kliniker 

i åtta år, mestadels mot försäkringsbolag men även mot en elitsatsande klubb i Sverige.  

 

5.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av öppningsfrågor för att få en förståelse av respondentens 

bakgrund inom sin yrkesbefattning eller ledarroll för att få en förståelse av deras kompetens 

samt skapa en avslappnad miljö för sedan gå in på huvudfrågorna. Huvudfrågorna var semi-

strukturerade där öppna frågor formades för att få en genuin bild av respondenternas upplevelse 

av deras verklighet samt undvika styrda frågor för att minska risken för att respondenterna 

skulle ge ett socialt accepterat svar, alltså ge mig det svar de trodde jag förväntade mig (Larsen, 

2009). 

 

5.4 Genomförande 

Redan via mail (se bilaga 2 och 3) blev det etiska förhållningssättet och syftet presenterade för 

respondenterna i ett informationsbrev samt i form av en samtyckesblankett (se bilaga 3). 

Samtyckesblanketten skrevs på under intervjutillfället. Det etiska förhållningssättet 
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presenterades än en gång innan intervjun inleddes för att författaren kunde vara helt säker på 

att respondenterna hade tagit del av dessa krav (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

För att säkra upp antalet respondenter togs det kontakt med individer i författarens närhet som 

hade direkt kontakt med kvalificerade respondenter. Dessa kontaktades sedan via mail eller 

telefon. I dessa fall säkerställdes att respondentens deltagande inte framgick för den individ 

som rekommenderat respondenten. Detta för att säkerställa konfidentialiteten 

(Vetenskapsrådet, 2017). Geografisk placering av respondenten påverkade ej valet av 

respondent då det fanns möjlighet för telefonintervju. Platsen för intervjuerna bestämdes till 

stor del av respondenterna, där författaren efterfrågade lugn miljö för att minimera 

störningsmoment under intervjun (Larsen, 2009). Det var stor variation av platser då flera av 

respondenterna hade fullt schema, vilket ledde till att flera antingen intervjuades i samband med 

respondenternas lunch eller mellan arbete och träning. En intervju genomfördes per telefon då 

avståndet gjorde det omöjligt för en fysisk intervju. I detta fall kunde inspelningen ske med 

hjälp av dator. Tiden det tog för varje intervju varierade mellan 40–70 minuter.  

 

Varje intervju förutom intervju med C2 spelades in med hjälp av mobil. Inspelning används i 

syfte för att underlätta transkriberingen. Genom att spela in som ljudfil kan exakta meningar 

enklare tydas för att undvika feluppfattningar samt få fram eventuella citat från intervjun. En 

inspelad intervju ger säkrare data med mindre risk för missuppfattningar eller felbedömningar, 

då det går att återkoppla till ljudfilen och kontrollera vad respondenten sagt. En ytterligare 

fördel är att intervjuaren kan fokusera på att ta in det respondenten säger och redan under 

intervjun bilda en uppfattning av respondentens verklighet, vilket skapar bättre förutsättningar 

för att finna följdfrågor och tyda fenomenet på djupet (Trost, 2005). 

 

5.5 Databearbetning 

Transkriberingen av ljudfilerna genomfördes i lugn miljö för att minimera feltranskribering där 

även noteringarna som genomförts under intervjuerna togs med i beaktning. Transkriberingen 

gjordes ordagrant utifrån vad respondenten hade sagt under intervjun med ytters få ändringar 

för att förenkla läsningen. Det var viktigt att transkribera nära inpå intervjuerna för att gester 

samt tolkningar som gjorts under intervjun skulle vara färskt i minnet och då kunde tas i 

beaktning. Det är oundvikligt att tolkningar sker redan under intervjuer där forskaren redan då 

bygger en uppfattning om studiens valda fenomen (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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Under analysen av datamaterialet söktes först nyckelord eller hela stycken som hörde till en 

viss kategori som speglade frågeställningarna. Redan efter intervjuerna och innan analysen hade 

en uppfattning om passande kategorier bildats så som målsättning och socialt stöd. Under 

intervjuerna är det vanligt att intervjuaren bildar sig en uppfattning om fenomenet vilket 

sedankan påverka resultatanalysen (Hassmén & Hassmén, 2008). Kategorier delades in utifrån 

vilka strategier som användes av respondenterna samt faktorer som har en påverkan på 

samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter. Efter transkriberingen lästes alla intervjuerna 

igenom där stycken eller citat markerades med den färg som hörde till passande kategori. Under 

tiden transkriberingarna lästes hittades flera primära- samt sekundära kategorier (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Kategorier för de primära strategier coacher och fysioterapeuter använder 

kunde identifieras som; (1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) individanpassat rehabilitering och 

(4) individanpassat stöd. Ur transkriberingen kunde flertalet sekundära kategorier urskiljas; 

coping, coaching, kommunikation, empowerment, bromsande av idrottare och definition av 

situation. 

 

De primära kategorierna för samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter identifierades som; 

(1) kommunikation och etiska dilemman, (2) kunskap och (3) resurser. För samarbetet kunde 

sekundära faktorer identifieras som; professionella gränser, kontaktnät, förtroende, 

prestigelöshet och ideellt ledarskap. 

 

Grupperna coacher och fysioterapeuter ställdes inte mot varandra utifrån strategier de använder 

på grund av studiens omfattning. Samtidigt var inte coacherna tillräckligt homogena som grupp 

vilket skapar en svårighet att bearbeta datan utifrån dem som grupp (Hassmén & Hassmén, 

2008). Gällande analysen av samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter användes 

datatriangulering för att se mönster utifrån flera perspektiv där coacher och fysioterapeuters 

ställdes mot varandra som grupper för att höja validiteten (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

En studies ”reliabilitet kan sägas handla om observationernas stabilitet, pålitlighet, 

tillförlitlighet, förutsägbarhet och mätteknisk precision” (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 124). 

Reliabiliteten kan kopplas till hur noggrant och säkert tillvägagångssättet har varit under studien 

medan validiteten kan förklaras med om det som avsetts att studerats verkligen fångats i 
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observationerna (ibid). Den kvalitativa metoden menar Hassmén och Hassmén är svår att 

reproducera, och i den meningen ha en hög reliabilitet, då dagsform i form av psykiska och 

fysiska faktorer kan påverka hur resultatet från intervjun ser ut, exempelvis sömnbrist, bråk 

med sambon, kamrater eller chefen har alla en negativ påverkan på reliabiliteten.  

 

Genom att definiera relevanta begrepp kunde ett tydligt syfte och tydliga frågeställning tas fram, 

vilket underlättar framtagningen av en intervjuguide. En intervjuguide där varje fråga är 

relevant utifrån studiens syfte och frågeställning stärker reliabiliteten och validiteten (Larsen, 

2009). Vidare menar Larsen att vara öppen och uppmuntrade till att utveckla svaren under 

intervjun skapar en trygg miljö, där respondenten då vågar gå in djupare i förklaringar samtidigt 

som intervjun i mindre utsträckning styrs. Detta var också utgångspunkten för 

tillvägagångsättet av intervjuerna i studien. Kontexteffekten betyder att tidigare frågor under 

intervjun kan påverka respondentens svar på vidare frågor. Detta är vanligt vid känsliga frågor 

där respondenten ger svar på frågor som hen tror är socialt accepterat eller det svar som hen 

tror intervjuaren söker (Larsen, 2009). Vidare menar Larsen genom att låta respondenterna prata 

så fritt som möjligt kring fenomenet, där frågorna inte tas i ordningsföljd, utan respondenten 

får naturligt komma in på varje fråga kan kontexteffekten undvikas. Detta stärka reliabiliteten 

då intervjuaren styr i minst möjliga utsträckning (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Datatriangulering användes vilket betyder att fler perspektiv kan tas i beaktning under analysen 

där eventuella likheter eller skillnader kan urskiljas vilket då kan stärka validiteten (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Denna studie är fri från sponsorer och utförs endast i utbildande syfte. Detta 

skapar få incitament till att vinkla resultaten för någon ekonomisk vinning (Hassmén & 

Hassmén, 2008).  

 

5.7. Etiskt förhållningssätt 

Vid den första kontakten med respondenterna tydliggjordes studiens syfte och en enkel 

förklaring av de kriterier som respondenten bör uppfylla. I mailet bifogades även ett 

informationsbrev (se bilaga 2) där en utförligare genomgång av studiens syfte kunde läsas. 

Även samtyckesblanketten (se bilaga 3) för deltagande fanns med, där de godkände att de blivit 

informerade om studiens etiska förhållningssätt. Dessa förhållningssätt är utformade för att 

skydda respondenterna (Vetenskapsrådet, 2017).  I informationsbrevet framkom att 

respondenternas deltagande var frivilligt att delta samt avbryta intervjun utan att ange orsak om 
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det behövdes. Det tydliggjordes att respondenternas identitet anonymiserades där det framgick 

att endast författarens samt eventuellt handledaren hade vetskap om respondentens identitet. 

Konfidentialitetskravet togs i beaktning genom att på säkrast sätt, hantera respondenternas 

personuppgifter och intervjusvar så att ingen tredje part kunde ta del av dem. Samtidigt har 

respondenternas namn bytts ut till C för coach och F för fysioterapeut följt en siffra efter för att 

ytterligare säkerställa anonymisering. Avslutningsvis då studien var klar makulerades all data, 

mail och information som erhållits under studiens gång för att säkerställa att detta etiska 

förhållningssättet följdes (Vetenskapsrådet, 2017). Alla dessa kraven gicks igenom innan 

intervjun inleddes för att säkerställa att respondenterna tagit del av dem.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Strategier 

Utifrån de strategier coacherna och fysioterapeuterna kunde fyra huvudkategorier identifieras, 

(1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) individanpassad rehabilitering och (4) individanpassat stöd.  

6.1.1 Målsättning 

Flera respondenter ansåg att inställningen, samt anpassningen till den nya situationen följt en 

allvarlig idrottsskada har stor inverkan på idrottares psykologiska välmående. Idrottsutövare 

med stark vilja att komma tillbaka kommer ha en stark motivation och kommer då med stor 

sannolikhet återgå till fullt idrottande, beroende i viss mån av skadans natur. C2 menar att hen 

sällan upplever några psykologiska problem hos de skadade idrottare hen arbetar med, då 

idrottarnas motivation till fortsatt idrottande är stor. 

 

En tydlig del i rehabiliteringsplanen för respondenterna var uppsättningen av mål. Där 

slutmålet, att komma tillbaka till fullt idrottande var en stark faktor för motivationen hos 

idrottsutövare. Även att sätta upp delmål var en viktig faktor i upprätthållandet av motivation 

och självförtroende. En rehabilitering behöver tas steg för steg där F2 förklarar: ”Så lite hängsle 

och livrem, att han klarar det steget, nu det steget och nu det steget, att man har det med sig och 

det är lika mycket mentalt att dem klarar det själva beroende på skada”. C3 tar det vidare att: 

”Varje steg bygger självförtroende och tar dig närmare där du vill vara”.  

 

Ett citat kopplat till detta är från C3 som förklarar:  

Man måste lära sig hantera det och det är en del av … vi har ett talesätt som jag har använt i flera år: 

”Embrace adversities”. Du kan inte kontrollera det faktum att du är skadad men du kan kontrollera hur du 

svarar på det och det är vad vi vill kontrollera.  (C3) 

Genom att fokusera på det idrottaren kan kontrollera i stället för att fokusera på vad som har 

hänt eller kommer kunna hända så hjälper detta idrottsutövaren att bygga samt rikta 

motivationen. Därför är det viktigt anser respondenterna att målsättning är en viktig del för att 

komma tillbaka till fullt idrottande. Genom att sätta upp en målsättning genom korttidsmål samt 

långtidsmål hjälper det idrottaren att behålla motivationen under skaderehabiliteringen, 

förutsatt att idrottaren vill återvända till sin idrott. För vissa idrottare är viljan att komma tillbaka 

till sin idrott tillräckligt stor för att de enkelt ska motivera sig. Vissa respondenter menar att det 
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kan vara enklare att motivera idrottsutövare medan andra ansåg det är enklare att motivera 

gemene man att bli frisk från en skada. Detta beror på vad som motiverar individen menar F3:  

Med vanliga personer där man pratar om mål, nej jag har inte sprungit på 15 år så det är inte aktuellt, men 

att komma tillbaka och kunna sitta på huk med barnbarnen, då blir det mer sådana mål. Men på idrott så är 

det att komma tillbaka till sin idrott. (F3) 

Det är svårt att sätta upp en tydlig tid då den skadade idrottaren kommer vara tillbaka i 

exempelvis fullt spel igen menar respondenterna. En felbedömning av återkommande till fullt 

idrottande kan ha en negativ påverkan på idrottarens psykologiska välmående om de inte kan 

återgå till sin idrott och F3 förklarar att:  

Det är något som påverkar och det är främst det man vill höra, när är man tillbaka så man kan ha något att 

hänga tillbaka på då va. Problemet är om det dröjer ytterligare då är det väldigt stort nederlag än om det 

blir en vecka tidigare som man får komma tillbaka. Så där försöker man vara väldigt försiktig är att gissa 

då. (F3) 

 

Sammanfattning 

Hur idrottaren hanterar skadesituationen har en stark inverkan på motivationen samt hur stark 

viljan är att återvända till sin idrott är en viktig faktor. Målsättning är en viktig faktor för att 

kunna bygga motivation anser respondenterna. Genom ett långsiktigt mål samt delmål kan 

motivationen upprätthållas genom hela rehabiliteringsprocessen. Ofta vill den skadade 

idrottaren eller en coach ha ett datum att luta sig tillbaka på vilket skapar en utmaning under 

målsättningen då en rehabilitering är svår att göra tidsbestämd.  

 

6.1.2 Socialt stöd 

Genomgående menade de flesta respondenter att en allvarlig idrottsskada kan ha allvarliga 

konsekvenser för idrottarens mentala hälsa. På elitnivå kan ekonomiska faktorer så som 

sponsorer och kontrakt ha en inverkan på utövarens mentala hälsa. Genomgående för de idrotter 

där huvudtrauman är en relativt vanlig skada menar flera av respondenterna är ett tydligt 

problem då det i dagsläget är svårt att förstå sig på dessa skadors natur. F2 förklarar som så här: 

”…hela processen är det väldigt frustrerande för samtliga, det finns ingen tidsram, om en månad 

är du bättre, om en vecka är du bättre om ett år är du bättre, det är ingen som vet eller kan 

mäta.”. Den ökade stressen som en hjärnskakning medför kan bidra till symptomen samtidigt 

som det är svårt att veta vart själva skadan sitter då symptomen kan komma från själva 

hjärnskakningen, men även nacken samt stress kan påverka. Där menar flera respondenter att 

mer forskning krävs för att kunna identifiera samt objektifiera skadan och därav göra den 
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mätbar. Då oro och stress är vanligt vid frånvaro på grund av hjärnskakning är det sociala stödet 

viktigt under denna period. Då är det vanligt att psykologer tas in för att hjälpa idrottaren 

bearbeta den förhöjda oron och stressen som uppstår ofta uppstår följt dessa skador. 

 

När det handlar om att coacha spelare menar C3:  

…hur man sätter upp spelet, det är den enkla delen. Att bygga relationer är vad det i själva verket handlar 

om att verkligen bry sig, om du spelade för mig och jag ger dig en high five och sedan blir du skadad och 

jag knappt pratar med dig, vilka signaler skickar jag då? Så det handlar om relationerna och det är vad jag 

säger till de unga coacherna. (C3) 

Att bygga relationer samt genuint bry sig om spelarna är en stark bidragande faktor för att C3 

har lyckats, anser hen. För att spelarna ska göra allt för en coach utanför och på planen måste 

en coach göra detsamma för spelarna.  

 

De idrottsutövare som respondenterna upplevt inte kommit tillbaka till fullt idrottande hade en 

allt för allvarlig skada för att fortsätta med sin idrott. När det gällde en mindre allvarlig skada 

där det var fullt möjligt att genom rehabilitering återgå till fullt idrottande ansågs motivationen 

att komma tillbaka till sin idrott som en bidragande faktor. F3 ”Såklart beror det på vart man är 

i livet, vad man har för mål och hur mycket man vill satsa på sin idrott…”.  De idrottare som 

drar sig undan vid en skada sågs ha sämre förutsättningar för att komma tillbaka till fullt 

idrottande. Genom att involvera dessa idrottare i andra aktiviteter inom laget, exempelvis som 

att filma träningar och matcher eller genom att de är med på sidlinjen med matchtröja på ansåg 

C3 var viktigt för att idrottaren skulle känna sig nyttig. 

 

Sammanfattning 

Respektive respondent uttryckte det sociala stödet som en viktig faktor för den skadade 

idrottsutövarens mentala hälsa. Ett genuint intresse för den skadade idrottarens välmående är 

en faktor som en coach eller fysioterapeuten ska anamma för att skapa en relation som är byggt 

på förtroende. Hjärnskakningar lyftes fram av flera respondenter som den skada som skapar 

mest oro och stress för den skadade idrottaren på grund av skadans natur samt ovissheten om 

fortsatt idrottande. Därför krävs ett ökat stöd runt den idrottaren från coacher samt 

fysioterapeuter. 

 



 

24 

 

6.1.3 Individanpassad rehabilitering 

En individanpassad rehabilitering är något alla respondenter tryckte på. Förutsättningarna för 

varje individ är olika och ingen skada är den andra lik. Under rehabiliteringen är det viktigt 

förstå vad den skadade idrottaren kan samt inte kan för att kunna lägga upp en 

rehabiliteringsplan som ändå får spelaren att känna att hen rör sig mot ett mål och känna sig 

kompetent. F1 menar:  

…att den här skadade individen ska komma tillbaka bättre tränad än vad han va innan skadan det är vårat 

mål. Det är ju tråkigt att bli skadad men oftast har man en möjlighet att arbeta med saker som kan få dom 

att utvecklas. (F1) 

Det var tydligt att på elitnivå är det större fokus på progression av rehabiliteringen samt fler 

tillfällen med återkoppling hos fysioterapeuten. En aspekt på elitnivå är träningen av andra 

förmågor så som kondition, stabilitet, styrka etcetera. Träning av förmågor som är möjligt trots 

skada. Vissa skadade idrottare tränar hårdare eller fler pass jämfört med skadefria idrottare.  

 

Beteendet från coachen har en inverkan på den skadade utövaren. Dock menade respondenterna 

att största ansvaret ligger på utövaren att jobba med sin rehabilitering. F2 menar:  

…jag och min kollega försöker alltid ha en öppen dialog där spelaren alltid är med på den. Vi försöker 

nästan alltid att det är individen själv som leder rehaben men där det egentligen är vi som lotsar in i det 

vidare. (F2) 

Det existerar extrema fall där rehabiliteringen inte går framåt, idrottaren blir inte fullt frisk från 

den skada hen ådragit sig. Genom att testa något nytt, byta gren eller idrott som idrottaren klarar 

utföra trots skada kan ge en bemästringskänsla där individen ser någon form av progression. C1 

gav ett tydligt exempel:  

Även om jag som friidrottstränare har en ambition att alla ska bli friidrottare så har hon hittat något som 

kommer från henne själv och det får jag se som progress att hon hittar någon form av glädje i det och 

känner någon form av progression och utveckling är viktigt för henne, hon har stått still så länge. (C1) 

 

Sammanfattning  

Ingen skada är den andra lik menade de respondenter med en bakgrund inom fysioterapi där 

varje rehabiliteringsplan bör vara individanpassat utifrån skadans natur, allvarlighet och 

idrottarens sjukdom- och idrottsbakgrund. Det är viktig att individen är med och styr sin 

rehabilitering där coachen och fysioterapeuten snarare guidar dem i rehabiliteringen. I ovanliga 

fall där rehabiliteringen inte går framåt för idrottaren kan det finnas anledning att testa på något 
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nytt som tillåts trots skadan. Detta för att idrottaren ska känna progression samt stärka 

självförtroendet och motivationen. 

 

6.1.4 Individanpassat stöd 

”En skada är aldrig den andra lik liksom, det finns alltid variationer av en och samma skada.” 

uttrycker F3. Detta gäller även för individer där ett individanpassat stöd är essentiellt för en 

lyckad rehabilitering av en idrottsskada. Samtliga respondenter tryckte på att kontexten har en 

påverkan på hur stödet bör se ut. Skadans natur, individens personlighet och sociala liv, 

idrottens krav påverkar alla vilket typ av stöd respondenterna applicerade på en skadad 

idrottsutövare. Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att vissa idrottare får man 

pusha på lite mer då de möjligtvis har sämre självförtroende och en misstro på sin förmåga, de 

känner sig oroliga och rädda för smärta i vissa fall. Då gäller det att pusha och coacha dem att 

överkomma motgångar. Det viktigt att få idrottarna att förstå om det är smärta eller om 

idrottaren verkligen är skadad, vilket förklaras av C1: 

…personen slår på varningssignaler ganska tidigt då det inte är några stora grejer utan har lite dåligt 

självförtroende och pratar ner sig lite, då tänker man att man tar på lite mindre belastning och kör på ändå 

medan andra som man vet aldrig skulle klaga, men när dom gör det då är det liksom direkt till 

sjukgymnasten då de kunde springa i mål med värsta benbrottet. (C1) 

En orsak till att idrottare inte kommer tillbaka är när de tillskriver rehabiliteringen till sin 

identitet. Att idrottaren känner att skadan blir en del av deras personlighet. C1 beskriver:  

...den här tjejen går och rehabar och denna tjejen har hittat någon form av identitet som rehabare. Hon har 

ont gör det hon har sagt och hört, det blir inte bättre och sedan backar hon igen. Så det är absolut de som 

aldrig kommer tillbaka. (C1) 

 

Sammanfattning  

Likt individanpassad rehabilitering bör stödet gentemot skadade idrottare vara individanpassat 

då alla individer är olika samt fungerar olika i olika situationer. Flera respondenter framhåller 

att vissa idrottare bör man uppmuntra och vissa bör hållas tillbaka under rehabiliteringen.  

 

6.2 Samarbete mellan coacher och fysioterapeuter 

För att ett samarbete mellan coacher och fysioterapeuter ska kunna fungera kunde tre 

huvudkategorier identifieras, (1) kommunikation och etiska dilemman, (2) kunskap och (3) 

resurser.  
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6.2.1 Kommunikation och etiska dilemman 

För att ett samarbete ska fungera betyder det att goda relationer kan upprätthållas mellan coach 

och fysioterapeuter för att undvika trångmål, vilket F2 förklarar med:  

Det är till stor det är baserat på att man har någon form av social kompetens, det är otroligt viktigt att man 

kan prata med varandra och det har ingenting att göra med vilken roll man har utan det kan va från person 

till person. (F2) 

”Ren öppen kommunikation” som F3 utrycker måste genomsyra samarbetet mellan 

fysioterapeuter och coacherna där det är viktigt att alla vill utövarens bästa, att komma tillbaka 

till fullt idrottande på ett tryggt sätt. ”I regel fungerar det väldigt bra, med få undantag där man 

får läxa upp åt båda hållen, så är det ju.”, enligt F1.  

 

Det kan vara fördelaktigt att öppna upp kommunikationsvägarna mellan coacher och 

fysioterapeuter menade flera respondenter. Då idrottare ska återberätta det fysioterapeuten har 

sagt kan information tappas från tillfället idrottaren träffade fysioterapeuten till nästa träff med 

coachen. Samtidigt är det viktigt att förstå att sekretessen mot en patient eller idrottare gäller 

oavsett nivå och måste respekteras. Först efter ett godkännande från idrottaren kan 

fysioterapeuten vid behov samråda med coachen. Detta belyser F1 är något som får gå utöver 

fysioterapeuten arbetsområde: ”här får jag kliva utanför min ram och lite utanför min vanliga 

yrkesroll och jag bjuda lite på det här då, min tid, min kostnad”.  

 

Fler etiska dilemman uppstår desto högre nivå det spelas på vilket kan påverka 

kommunikationen mellan coacher och fysioterapeuter. På elitnivå kan en coach känna stor press 

att prestera från styrelsen eller de chefer som sitter över honom. Då en spelare som är viktig för 

laget blir skadad vill coachen ha honom tillbaka så fort som möjligt för att kunna få ut goda 

prestationer från laget. Detta kan medföra att tränare tar fler risker med en spelare som inte är 

fullt rehabiliterad. Att peka med hela handen och ge tydliga direktiv till coacherna framgick 

från flera respondenter. Där F2 menar så här:  

Kan han spela på 80% eller är det risk att han skadar sig ännu mer och den dialogen ska alltid föras med 

tränaren att, ah han är på 80% nivå nu eller är vi långt bort i rehaben. 9/10 gånger är det så att vi försöker 

presentera att han är tillgänglig för full träning nu eller match. (F2) 
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Elitidrottens stora press på att prestera kan leda till ökat tryck från sportchef, sponsorer, ledare, 

spelare, media och supportrar på ett medicinskt team och idrottaren under 

skaderehabiliteringen. 

Det finns ju ganska stor press från tränare som vill att man ska komma tillbaka till idrotten så man får 

försöka neutralisera det lite. Det kan vara på skämt ibland från tränare, nej men onsdag är det match då 

spelar du, haha, typ. (F3) 

Detta kan leda till en neutralisering av stressen som kommer från coacher och hålla den skadade 

spelarens humör uppe under den oroliga skadeperioden. 

 

Det är flera faktorer som inverkar på pressen på det medicinska teamet samt idrottsutövarna 

exempelvis så som vart i säsongen laget befinner sig, storlek på truppen, vilket lag de möter 

nästa match. Där det utifrån dessa faktorer kan påverka att en idrottare släpps in på planen 

tidigare. Det är viktigt att steg för steg komma in i matchtempo genom att anpassa tiden 

idrottaren är inne varje match, perioden efter en skaderehabilitering. I vissa fall kan det hända 

att coachen låter idrottsutövaren spela i fler minuter mer än vad fysioterapeuten har 

rekommenderat. Detta menar F1:  

Den här spelaren kan ni få låna på matchen i fyra minuter men inget mer. Idag är detta 

jättefint då vi kan ta fram statistik och titta. Jag kan gå direkt till tränaren efter match och 

säga, vad i helvete håller du på med, du hade ju spelaren inne i 7:18, fattar du inte vad jag 

menar? Då kan man hota med att man inte välsignar hans rehabilitering längre om du inte 

följer det jag säger.  (F1) 

Utifrån spelarens välmående där det säkerställs att hen sätts i främsta rummet kan det vara 

gynnsamt att fysioterapeuter inte är avlönade av klubben då det bidrar till minskade etiska 

dilemman. När fysioterapeuten är avlönad av klubben eller föreningen bör ett förhållningssätt 

mellan dessa och coacher upprätthållas som F2 beskriver:  

En framgångsfaktor är att man är prestigelös tycker jag så att det snarare blir en dialog om 

hur den utövaren ska komma tillbaka i stället för att man trampar på varandras tår, säger jag 

något jag tycker han ska göra så tycker den andra fystränaren en annan och det blir inte riktigt 

bra utan det finns en ömsesidig respekt för varandra och vi hjälps åt så bra som möjligt 

tillsammans. (F2) 

Sammanfattning 

Samtliga respondenter menar att en öppen kommunikation mellan coacher och fysioterapeuter 

är en viktig del i ett fungerande samarbete där den sociala förmågan är en stark indikation på 

en god yrkesman. I övrigt bör coacher och fysioterapeuter sätta den skadade spelarens fysiska 

och mentala hälsa i främsta rummet genom att inte skynda på rehabiliteringsprocessen och 

riskera bakslag samt också respektera patientsekretessen.  
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6.2.2 Kunskap 

Flera respondenter menade att forskning har skapat större kunskap kring skador de senaste åren 

samtidigt som forskning har blivit mer lättillgängligt. Genom forskning har applicerbara 

protokoll med övningar för att förebygga skador blivit tillgängligt, som C1 förklarar:  

L-protokollet som Askling som jobbat bara hamstringskador. 100% egen mottagning, tar 

emot bara hamstringskador. Det är enkla övningar så hittar han de procent så som 30% 

mindre chans för skada. Det är onödigt att inte köra. Jag minns inte precis siffrorna. (C1) 

Det är viktigt att vara professionell över gränserna då olika kunskap finns och förstå att det 

finns flera metoder för att rehabilitera en skada. En öppenhet om att alla har olika erfarenheter 

och kunskap i kombination med respekt för varandras yrkesbefattning leder till ett smidigt 

samarbete mellan coacher och fysioterapeuter. I vissa fall kan en liten kunskap om något bidra 

till en feluppskattad förmåga för ett ämne som förklaras av F2: ”...det kan ju uppstå ett problem 

att om man har lite kunskap om något så kan man tro att man nästan kan allt om den skadan”. 

 

Det var tydligt bland respondenterna med ledaruppdrag att allmänvården var en instans de var 

tveksamt inställda till då insikten i idrotters kravprofil är allmänt låg och idrottsmedicinsk 

kunskap existerar i låg utsträckning. Detta gör det svårt för läkare samt sjukpersonal att förstå 

den helhetsbilden samt påföljden av en skada för en idrottare. Följande var tydligt genom C2 

när hen sa:  

När jag har jobbat med lag eller med mina egna barn hamnat hos en läkare på en vårdcentral 

som inte har liksom ett större inspel i idrotten, dom personerna kan inte speciellt mycket om 

idrottsskador så där vågar jag säga att jag har bättre koll än de flesta av dem som jag träffat. 

(C2) 

Det var tydligt att respondenterna med ledaruppdrag hade stort fokus på skadeförebyggande 

träning där de arbetade i större utsträckning med att hitta ny kunskap kring denna del jämfört 

kunskap kring rehabiliteringen, då detta inte är deras expertisområde. Coacherna tryckte på att 

de inte kan allt vilket C2 uttrycker: ”Sök kompetens, var klok, killgissa inte”. Flera ansåg att en 

”second opinion” där åsikten från flera fysioterapeuter kan vara till hjälp. Det är viktigt att vara 

prestigelös då ingen yrkesman kan allt men det är viktigt att kunna avgöra vad som kan fungera 

och inte. Detta framgick på ett tydligt sätt inom elitidrotten genom F2:  

Det finns väldigt många terapeuter runt om i Sverige som säger sig göra dem bra, snabbare, 

på ett visst sätt eller alternativt och elitidrottare strävar ju alltid efter att komma tillbaka så 

fort som möjligt och det är en utmaning ibland beroende på vilken individ man har framför 

sig förstås. Att de tror på sådana saker, det finns ingen vetenskap om att den här metoden 

som den här personen använder fungerar och vi försöker göra det relativt vetenskapligt det 

vi håller på med. (F2) 
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Vidare utvecklar F2 genom att: ”…vi försöker vara prestigelösa mot allt, vi kan absolut inte 

allt. Den där terapeuten som gör det där kanske är superbra men då säger vi det, du får testa det 

där”. Det är ett tryck på medicinska team i elitklubbar att prestera, samtidigt som de ska kunna 

urskilja vilken behandlingsform som möjligtvis kan fungera och vilken som kan vara 

kontraproduktiv.  

 

Sammanfattning 

Kunskap är den del där respondenterna med ledaruppdrag ansåg att föreningar med stor del 

ideella ledare har otillräcklig kunskap kring skador därför arbetar de med att förebygga skador 

genom olika protokoll som tagits fram genom forskning. Allmänvården ses som en svår instans 

att arbeta med då den inte är tillräckligt tidseffektiv. Respondenterna menade även att en 

bristfällig kunskap om idrottsskador existerar. Fysioterapeuterna ansåg att respekt över den 

andra partens yrkesbefattning och förståelsen att alla besitter olika kunskap är grunden till en 

god relation mellan fysioterapeuter och coacher.  

 

6.2.3 Resurser 

Genomgående för respondenterna var att resurser har en stor inverkan på en skadad utövares 

rehabiliteringsprocess. Tillräckliga resurser ger möjligheten att anställa fysioterapeuter eller ha 

effektivare samarbete mellan coacher och fysioterapeuter. Samtidigt menar C1 att:  

Man har inte råd att i en sådan ideell värld, vi kan liksom inte skicka alla till läkare, det finns 

inte den tiden från andra hållet heller. Det finns ingen läkare som kan ta emot alla föreningens 

krämpor, så det är lite resursspridning. (C1) 

Respondenterna ansåg att snabbt omhändertagande är viktigt för att minimera rehabiliteringen 

av skadan. En snabb och korrekt bedömning i kombination med tidig operation eller 

rehabiliteringsplan kortar ner rehabiliteringstiden. C1 förklarar: ”…det är ändå alltid viktigast 

att få tillbaka utövaren så fort som möjligt och den största utmaningen måste vara att resurserna 

inte räcker till det är en av de stora grejerna”.  

 

Det existerar en problematisk situation för föreningar och klubbar som inte har ett medicinskt 

team eller fysioterapeuter då de måste skicka den skadade idrottsutövaren antingen till 

allmänvården eller till en klinik där väntetiderna ofta är långa. Vissa fysioterapeuter är duktiga 

på att hjälpa genom att klämma in en skadad utövare, dock på bekostnad av kvalitén då det ofta 

blir en kort undersökning. För att undersökningen ska få hög kvalité krävs det att 
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fysioterapeuten tar sig tid som F1 beskriver: ”…det är oerhört viktigt att man som yrkesutövare 

i ett medicinskt yrke att man har tid när man träffar patienter vill jag trycka på”. Anamnesen är 

det viktigaste verktyget hos en fysioterapeut där hen tar sig tiden att grundligt gå igenom när 

och hur skadan uppstod samt individens sjukdom- samt idrottsbakgrund. Sedan hjälper det 

fysioterapeuten att komma vidare till den kliniska undersökningsprocessen där tester utförs 

utifrån den information som framkommit under anamnesen, sedan leder detta till att en diagnos 

ställs. 

 

Föreningar är idag uppbyggda med ideella ledarskapet som drivkraft. Det ideella ledarskapet 

menar R1 är något vi ska värna om. Dock är den svenska modellen bristfällig anser flera av 

respondenterna vilket blir tydligt vid en skada samt under rehabiliteringen. Det är svårt att ställa 

höga krav på ledare då de inte är avlönade. Det är svårt att få ledare att gå utbildningar för att 

skapa en starkare och tryggare förening. C2 uttrycker sig så här:  

Det är folk som är engagerade, dom är det 3–4 år och sedan händer det något annat så slutar 

dom och man får hitta någon ny. När man inte kan ersätta människor så blir det svårt att ha 

en hög kvalitet på det sättet att man kan betala personen ett par tusenlappar för att vara där, 

det är en stark bidragande faktor för ökad kvalité för att få upp prestationen. Att vara ideell 

idag är inte helt enkel. (C2) 

Det finns inte resurser att anställa fysioterapeuter eller psykologer då de ekonomiska resurserna 

inte existerar. F3 anser att: ”Om man har en klubb som betalar så är det lättare att motivera 

sig.”. Detta är tydligt i elitklubbar där spelare har ett större stöd runt sig genom medicinskt team 

samt många tränare vilket ofta underlättar för idrottarna att hålla fokus på sin rehabilitering. 

Samtidigt sker ett snabbt omhändertagande av idrottsutövaren där läkare i ett tidigt skede kan 

avgöra om idrottaren behöver exempelvis operation, om så är fallet så har de ofta tillgång till 

kirurger tidigt och på så vis kan korta ner tiden det tar för att komma tillbaka till fullt idrottande. 

För en idrottare i en förening med lägre resurser kan tiden från skadans uppkomst till operation 

ta flera månader. Detta är inte hållbart för en idrottare som vill tillbaka till sin idrott så snabbt 

som möjligt vilket är tydligt i divisioner eller idrotter där kraven är stora men resurserna låga. 

F3 förklarar:  

Det kluriga är i lägre divisioner inte har samma resurser men det är samma typ av kravbild 

oftast, div 1 fotboll tex. Tränar 7 dagar i veckan, långa resor men man tjänar inga pengar på 

det utan man har låga resurser kanske. Man jobbar med ett fysiskt arbete vid sidan om. (F3) 

Sammanfattning 

Resurser är en tydlig faktor för att föreningar ska fungera optimalt och kunna ge skadade 

idrottsutövare bästa hjälpen. Skador är en del av idrottandet där rehabiliteringsprocessen kan 
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effektiviseras genom större resurser, vilket skapar förutsättning för tätare samarbete mellan 

coacher och fysioterapeuter, snabbare omhändertagande samt högre kvalité på 

omhändertagandet. Med högre resurser kan föreningar betala ledare i större utsträckning vilket 

ger föreningen större incitament att utbilda ledare samt göra idrottsledarskap mer attraktivt. 
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie var att finna de primära strategierna som coacher och fysioterapeuter 

använde sig av. Ur analysen uppkom fyra primära strategier, (1) målsättning, (2) socialt stöd, 

(3) individanpassad rehabilitering och (4) individanpassat stöd. Här kunde flera sekundära 

strategier finnas så som exempelvis coaching, coping, kommunikation, empowerment, 

bromsande av idrottare, definition av situation. Dessa sekundära kategorier har på grund av 

uppsatsens omfattning ej blivit grundade som egna kategorier samtidigt som de flyter ihop med 

de primära strategierna. De sekundära kategorierna kan ses som faktorer som påverkar och tar 

sig uttryck i de primära strategierna.  

 

Resultatet visar att coacha en skadad utövare är en komplex process med många faktorer som 

påverkar vilken typ av strategi coacher och fysioterapeuter använder. Strategierna är situations- 

och individstyrt där varje typ av situation påverkar vilken strategi som är mest lämpad. Skadans 

specifika natur i kombination med individens mentala färdigheter avgör hur individen påverkas 

mentalt där då det individanpassade stödet samt rehabiliteringsplanen kan och bör se olika ut. 

Copingstrategier kan ses som de tankemässiga och beteendemässiga försöken idrottaren ägnar 

sig åt för att hantera en stressfylld situation, där coacher genom individanpassat stöd och korrekt 

coaching kan ha positiv effekt på idrottarens copingstil utifrån hens förutsättningar.  

 

Det underliggande syftet var att belysa samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter under en 

skadad idrottares rehabiliteringsprocess. I samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter kunde 

tre primära faktorer att identifieras, (1) kommunikation och etiska dilemman, (2) kunskap och 

(3) resurser. De sekundära kategorierna kunde ses som snabbt omhändertagande, 

skadeförebyggande arbete, respekt, social förmåga, professionella gränser. De primära 

faktorerna inom detta samarbete kunde ses ha en indirekt påverkan på en idrottares 

rehabiliteringsprocess. Hur coacher och fysioterapeuter kommunicerar har en påverkan på 

vilken rehabiliteringsplan som väljs då resultatet tyder på att coacher och fysioterapeuter bör 

ha en ömsesidig respekt för varandra under en idrottares rehabiliteringsprocess. I vissa fall kan 

det existera etiska dilemman där viljan att få tillbaka spelaren tidigt riskera återfallskador. 

Denna press kan existera hos coacher, fysioterapeuter och hos den skadade idrottaren själv. 

Tydligast var detta på elitnivå. Detta är i enlighet med Klenk (2006) där idrottare kan känna 

press av coacher. Detta kan vara resultatet av en högre press i samtliga led inom klubbar eller 

föreningar som respondenterna förklarade, vilket i sin tur skapar ett resultatinriktat klimat.  
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Tron på kunskap kunde ses ha en påverkan på vilken klinik coacherna hänvisade sina skadade 

idrottare till. Coacher hänvisar skadade idrottare till kliniker eller specifika fysioterapeuter de 

har förtroende för i stället för allmänvården. För att kunna få den bästa hjälpen ansåg 

respondenterna att under en skaderehabilitering krävs det professionell hjälp från coacher samt 

fysioterapeuter. Resurser i form av avlönat arbete skapar incitament för coacher att utbilda sig 

i högre grad. Resurser ansågs även skapa möjligheten att anställa eller arbeta tätare med 

fysioterapeuter. De primära faktorerna för samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter 

kommer endast diskuteras utifrån självbestämmandeteorin då coping är avsedd att förklara de 

primära strategierna för att hjälpa skadade idrottare under rehabiliteringen. 

 

7.1 Resultatet kopplat till självbestämmandeteorin 

7.1.1 Känsla av kompetens  

Målsättning var en tydlig strategi coacher och fysioterapeuter använde sig av för att hjälpa 

idrottaren att rikta sin motivation. Genom att sätta upp långtidsmål och korttidsmål kan skadade 

idrottare känna större kompetens emot sitt idrottande då vägen till långtidsmålet är tydligare 

(Hassmén m.fl., 2009). Genom att lägga ansvar på den skadade idrottaren att uppnå delmålen 

skapade detta en känsla av kompetens där idrottaren fick ett större självförtroende samt 

motivation att fullfölja sin rehabiliteringsplan. Under en skaderehabilitering kan känslan av att 

inte göra tillräckligt i sin träning infinna sig då en idrottare är van att kunna röra på sig menade 

respondenterna. Därför kan en viktig del i rehabilitering vara att individanpassa rehabiliteringen 

för att utveckla de egenskaper som tillåts trots skadan för att idrottaren fortfarande ska få känna 

sig kompetent (Deci & Ryan, 1985). Det samma gäller för en utdragen rehabilitering eller vid 

uteblivet resultat i rehabiliteringen där ett enkelt knep kan vara att testa en annan gren eller 

idrott för att se utveckling eller progression där den skadade idrottaren får känna sig kompetent. 

Detta kan diskuteras om det är rätt väg att gå, särskilt för elitidrottare. Deras känsla av 

kompetens är kopplat till prestation inom sin idrott där de kanske tillhör nationell- eller till och 

med internationell elit. Om dessa idrottare testar på en ny gren eller idrott där de inte kan 

prestera på elitnivå så kan det öka risken för sänkt känsla av kompetens. Om en coach och 

idrottare väljer denna strategi bör fokus ligga på att motverka denna känsla genom att hjälpa till 

att identifiera prestation- samt processmål samt undvika att lägga fokus på vilket resultat eller 

placering idrottaren uppnår (Hassmén m.fl., 2009).  
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För att ge den skadade idrottsutövaren de verktyg som kan hjälpa hen under rehabiliteringen 

krävs kunskap. Resurser skapar förutsättningar för ett tätt samarbete mellan coacher och 

fysioterapeuter där dessa två parter tillsammans med idrottaren lägger upp ett 

rehabiliteringsprogram som adresserar den skada idrottaren ådragit sig samtidigt som träningen 

anpassas så att idrottaren utvecklar andra färdigheter under rehabiliteringsperioden. Detta kan 

ge idrottaren en större känsla av kompetens då tron på att komma tillbaka till fullt idrottande 

ökar (Deci & Ryan, 1985; Weinberg & Gould, 2015). På elitnivå är detta tydligt då idrottare, 

coacher och fysioterapeuter ofta jobbar i nära relationer till varandra varje dag, där en stark 

relation byggts upp redan innan skadan. Detta i kombination med resurser underlättar 

identifiering och optimering av rehabiliteringsplanen. Vid undermåliga resurser finns risk för 

ett mindre effektivt rehabiliteringsprogram där risk för bakslag ökar, vilket kan sänka 

idrottarens känsla av kompetens. Genom att ha ett tätare samarbete kan relationer skapas 

tidigare mellan idrottare, coacher och fysioterapeuter i föreningar, vilket kan öka möjligheterna 

till socialt stöd (Wadey m.fl., 2011; Weinberg & Gould, 2011). 

 

7.1.2 Behov av samhörighet 

Det sociala stödet ansågs vara en viktig faktor för att den skadade utövaren skulle känna 

samhörighet. De idrottare som inte kommer tillbaka till fullt idrottande kan vara de som drar 

sig undan och inte känner sig delaktiga. Coach eller fysioterapeuter som har ett genuint intresse 

att hjälpa och coacha idrottaren tillbaka till sin idrott kan fungera som ett socialt stöd för den 

skadade idrottaren (Wadey m.fl., 2011, Klenk, 2006). Genom att få skadade idrottare att utföra 

uppgifter kring laget under rehabiliteringsprocessen kan ge idrottaren känslan av att hen i större 

utsträckning är delaktig i sammanhanget och därav uppfylla behovet av samhörighet (Deci & 

Ryan, 1985). All träning som kan göras gemensamt bör göras gemensamt för att uppfylla 

behovet av samhörighet. Genom att den skadade idrottaren fortfarande tränar med resten av 

laget eller träningsgruppen ger det hen större känsla av att vara i ett sammanhang där denna 

grupp även kan vara en källa till socialt stöd (ibid). Denna strategi kan vara viktig att applicera 

för att undvika att den skadade idrottaren känner sig isolerad (Podlog m.fl., 2011).  

 

Det var sällan coacher såg allmänvården som bästa alternativ då den var tidsineffektiv och 

ansågs ha mindre utbredd kunskap kring idrottsskador. Därför hänvisar hellre coacher skadade 

idrottare till kliniker eller specifika fysioterapeuter de har förtroende för. När en coach hänvisar 

en skadad idrottare kan detta ses som att coachen bryr sig om idrottarens välmående, vilket 
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bidrar till känsla av samhörighet (Deci & Ryan, 1985). Enligt Yang m.fl. (2010) är 

fysioterapeuter en del av det sociala stödet kring idrottare.  

 

7.1.3 Behov av autonomi 

Individanpassat stöd var en av de primära strategierna coacherna använde sig av under 

skaderehabiliteringen. Förståelsen och kunskapen för att alla skador, samt individer är olika är 

essentiellt för att en coach ska kunna individanpassa stödet. Idrottarens personlighet är viktig 

att ta med i beräkningen samt att få idrottaren att känna att hen är i kontroll av sin egna 

rehabilitering, där inget beslut om rehabiliteringen tas mot idrottarens vilja. Detta kan kopplas 

till idrottare som känner stark motivation även känner autonomi till sitt idrottande, deras val 

som tas under rehabiliteringen är självbestämmande (Deci & Ryan, 1985). Beslut som tas utan 

samråd med idrottaren kan sänka känsla av autonomi, exempelvis valet av fysioterapeut, när 

rehabiliteringen ska utföras eller var rehabiliteringen ska ske. Det är viktigt att lyssna på 

idrottaren och respektera deras vilja för att stärka känslan av autonomi. Det kan hända att vissa 

idrottare gått i tankar att sluta med sin idrott på grund av andra faktorer, exempelvis ökat fokus 

på skola, arbete eller familjeliv. Detta kan ge idrottaren känsla av kompetens och samhörighet 

från andra aspekter i deras liv där hen känner att det är självbestämmande att fokusera på något 

annat i livet. Då kan en skada spela en avgörande roll för valet av fortsatt idrottande. Det 

föreligger att alla tre aspekter, autonomi, tillhörighet och kompetens inom SDT är avgörande 

för ett fortsatt idrottande.  

 

Stödet från coacher och fysioterapeuter kan ha en negativ effekt på idrottaren där hen känner 

större press (Klenk, 2006; Wadey m.fl., 2011). Detta kan vara resultatet från ett felaktigt stöd i 

kombination med att idrottaren vill känna samhörighet. När idrottaren drivs av yttre faktorer 

blir motivationen svag och mindre självbestämmande (Hassmén m.fl., 2009). Resultatet tyder 

på att de etiska dilemman som kan uppstå under samarbetet mellan coacher, fysioterapeuter och 

idrottare under rehabiliteringsprocessen kan ge negativa effekter. Det sociala stödet idrottaren 

upplever kan övergå att upplevas som press vilket är i enlighet med Klenk (2006). Denna press 

eller motivation baserad på yttre faktorer kan ha en påverkan på känslan av autonomi hos 

idrottaren. Därför när idrottaren känner press från omgivningen och den yttre motivationen är 

stor kan det vara än viktigare att hjälpa idrottaren att främja den inre motivationen. Hassmén 

m.fl. (2009) menar att många yttre motivationsfaktorer kan existera i samband med hög inre 

motivation utan att idrottaren riskerar att känna amotivation. 
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7.2 Resultat kopplat till coping  

Det dominerande copingstrategin coacher och fysioterapeuter använde sig av var 

problembaserad coping och användes i stor utsträckning medan emotionsbaserad coping inte 

framgick lika tydligt under intervjuerna. Genom en tydlig målsättning under rehabiliteringen 

kan oro och stress minska hos idrottaren. Korttidsmål (även kallat delmål) och långtidsmål var 

de vanligaste uttryckta faktorerna som användes under skaderehabiliteringen, där kortidsmålen 

uttrycktes ge idrottaren ökat självförtroende och motivation vid utdragna 

rehabiliteringsprocesser. Detta är i enlighet med Locke & Latham (2002) som menar att 

långtidsmål och korttidsmål är en strategi som hjälper idrottare att väcka, bibehålla och rikta 

sina förmågor mot vad som motiverar dem.  

 

Respondenterna ansåg att när de genuint bryr sig om idrottare skapas ett förtroende mellan 

coach och idrottare. Detta lägger då grunden för att coacha dem på bästa möjliga vis. Detta 

konfirmeras genom Berg (2007) då coaching handlar om att hjälpa idrottaren genom att förstå 

en utövares tankar, känslor och beteende. Att genuint bry sig och lyssna på idrottare bygger en 

starkare relation där coachen förstår sig på idrottaren bättre. Detta visar på att det sociala stödet 

då kan underlätta det individanpassade stödet och identifieringen av idrottarens copingstil.  

 

De idrottarna med en stark inre motivation till sitt idrottande kunde ses ha mindre psykologiska 

problem under rehabiliteringen, vilket kan öka chansen att genomföra hela rehabiliteringen. 

Detta är i enlighet med Sonesson m.fl. (2016). Deras målsättning grundade sig i inre 

psykologiska faktorer så som viljan att komma tillbaka till fullt idrottande på grund av att det 

gav dem glädje (Deci & Ryan, 1985; Weinberg & Gould, 2015). Genom coping kan en tydlig 

problemlösningsplan och hjälpa idrottaren hålla sig till denna, vilket i sin tur kan minska 

känslan av oro och stress (Weinberg & Gould, 2015). De mest motiverade idrottarna kan riskera 

att överdriva sin rehabilitering, vilket kan ha negativa påföljder (Weinberg & Gould, 2015). 

Detta kan bekräftas i gällande studien. I dessa fall behöver coacher och fysioterapeuter försöka 

hålla tillbaka utövarna och få dem att förstå varför dem bör hålla sig till rehabiliteringsplanen. 

När detta läggs fram för idrottaren är det viktigt att inte påverka hens känsla av autonomi 

negativt genom att på ett enkelt och konkret sätt förklara varför rehabiliteringen behöver tas 

steg för steg samtidigt som idrottaren bör känna att besluten ligger i hens egna händer. Detta är 

en viktig del att ta i beaktning för coacher och fysioterapeuter under en idrottares 

skaderehabilitering för att copingen ska bli i större grad självbestämmande. 
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7.3 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes självbestämmandeteorin som ett teoretiskt perspektiv. Samtidigt 

ansågs coping vara ett relevant teoretiskt perspektiv för att belysa hur coacher och 

fysioterapeuter arbetade med idrottsutövare under den stressfyllda situationen en skada kan 

innebära. Utöver de teoretiska perspektiven har relevanta begrepp utifrån studiens syfte och 

frågeställning presenterats. För att få svar på studiens syfte och frågeställning valdes en 

kvalitativ metod i form av djupintervjuer. Genom kriterier som lämplig erfarenhet inom sin 

yrkesroll gav det respondenter med relevant kunskap om studiens valda ämne. Genom 

datatriangulering kunde resultatets sannolikhet stärkas (Hassmén & Hassmén, 2008). Då 

respondenter med olika perspektiv intervjuades. Då olika perspektiv kunde tas i beaktning 

under analysen kunde större förståelse kring rehabiliteringsprocessen och dess relationer 

erhållas. Det kunde ses att strategier för att hjälpa idrottaren tillbaka till fullt idrottande 

användes av både coacher och fysioterapeuter. Strategierna kunde ta sig uttryck på olika sätt 

beroende på vilken typ av roll respondenten hade samt i vilket sammanhang hen befann sig i. 

Genom de olika perspektiven kunde en större förståelse erhållas genom olika tillvägagångssätt 

samt utmaningar och framgångsfaktorer kunde urskiljas. 

 

Semi-strukturerade intervjufrågor gav respondenterna möjlighet att reflektera över sina 

upplevelser. Detta yttrade sig i flera intervjuer där respondenter ansåg flera frågor var ”breda”. 

Därför krävdes vissa gånger omformuleringar under intervjuerna för att respondenten skulle 

förstå frågan tydligare. Intervjufrågorna ställdes inte alltid i följd då respondenterna kom in på 

de andra frågorna genom att svara på en annan fråga. Detta ledde till att kontexteffekten med 

stor sannolikhet kunde uteslutas (Larsen, 2009). Som intervjuare krävdes en god kunskap kring 

intervjuguiden för att noteringar, i form av idéer och följdfrågor kunde struktureras upp på bästa 

sätt, vilket kan ha påverkat resultatet. Samtidigt kan valet av semi-strukturerade frågor gett data 

som är mer autentisk och tillförlitlig, då tolkningen respondenterna gör kommer från deras 

upplevelse av verkligheten.  

 

Det fanns en noggrannhet i att inte ge respondenterna för mycket information om studiens syfte 

inför intervjuerna då detta kan påverka respondenternas uppfattning eller gett dem möjlighet att 

läsa på om ämnet, vilket kan påverka deras egentliga upplevelser av studiens valda fenomen 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Under intervjuerna hölls forskarens förutfattade meningar så 
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noggrant som möjligt utanför. Detta för att inte styra intervjun mot de resultat som kan ge 

fördelaktiga resultat (Larsen, 2009). Det är i viss mån svårt då jag själv själv har haft en 

omfattande bakgrund som rehabiliterande idrottsutövare. Genom att innan intervjuerna skriva 

ner de förutfattande meningarna kunde jag i högre grad vara observant på att inte vinkla 

frågorna. För att inte vinkla frågorna användes också ett öppet förhållningssätt där frågor som: 

”kan du utveckla” användes mycket under intervjuerna. I vissa fall var det dock nödvändigt 

med slutna frågor, där forskaren ville ha ett ja eller nej.  

 

En utmaning var att få ihop tillräckligt med respondenter. Flera respondenter hade fullt schema 

vilket skapade svårigheter att få tiderna att passa. Dock var den största utmaningen att få svar 

från eventuella respondenter. Utav 15 försök till kontakt med kliniker, föreningar, klubbar 

genererades sex intervjuer, där samtliga respondenter var förslag från mina egna kontakter. 

Orsaken till att få coacher och fysioterapeuter valde att höra av sig eller ställde upp kan endast 

spekuleras kring då endast en som inte deltog i studien svarade. Denna person angav ej adekvat 

kunskap i ämnet och ville därför inte ställa upp. De respondenter som valde att medverka kan 

möjligtvis ha ett större intresse för studiens ämne vilket resulterar i en större kunskap jämfört 

med coacher och fysioterapeuter som inte har intresse av studiens ämne. Därför kan en 

kunskapslucka existera då endast upplevelserna från coacher och fysioterapeuter som är 

engagerade har deltagit i studien och kan eventuellt därför ha större kunskap jämfört med 

mindre intresserade coacher runt om i Sverige. Genom att kvantitativt studera coacher på olika 

nivåer kan en bild av den generella kunskapsnivån kring psykologiska strategier erhållas. 

 

Under intervjuerna erhölls ett stort datamaterial som kan användas utifrån flera olika syften. 

Detta skapade en viss problematik under kodningen då det i viss mån försvårade 

kategoriseringarna. Många relevanta delar kunde tydliggöras från intervjuerna men med tanke 

på uppsatsens omfattning krävdes avgränsningar. Ett mer avgränsat syfte samt frågeställningar 

hade kunnat underlätta detta i from av att undersöka bara coachers- eller fysioterapeuters 

perspektiv. Den enklaste ändringen för att skapa en mindre omfattande studie är att avgränsa 

syftet till endast huvudsyftet. Detta kunde kortat ner intervjuerna vilket hade gett mer tid till 

resterande delar av studien.  

 

Under mina intervjuer kunde en viss mättnad på information kring samarbetet identifieras. 

Gällande coacher och fysioterapeuters psykologiska strategier under rehabiliteringsprocessen 
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kan det eventuellt finnas mer information och mönster att undersöka. Det är något som kan 

undersökas vidare i andra studier.  

 

I diskussionsdelen kopplas coacher och fysioterapeuters strategier och samarbete under 

rehabiliteringsprocessen till själbestämmandeteorins tre delar. Samarbetet kunde inte kopplas 

till coping vilket inte är ett stort problem i denna studie. Copingstrategier är tillsynes en process 

som idrottsutövaren använder sig av där coachen och fysioterapeuten endast kan underlätta 

identifieringen av dessa strategier. Där samarbetet mellan coacher och fysioterapeuter inte har 

en direkt koppling. Genom att utgå från ett sociokulturellt- eller socialpsykologiskt perspektiv 

hade eventuellt en tydligare koppling mellan frågeställning och resultat kunnat ses. 

 

7.4 Framtida forskning 

Allmänvården kunde ses ha vissa fördelar, så som lättillgänglighet och låg kostnad, men på 

bekostnad av effektivitet och kunskap. Vidare forskning krävs för att kunna generalisera dessa 

fynden och eventuellt få fram tillvägagångssätt för att effektivisera samarbetet mellan 

föreningar och allmänvården, alternativt hur vi kan skapa billigare samarbeten mellan 

föreningar och fysioterapeuter som arbetar på kliniker.  

 

De idrottsutövare som känner större press från sin omgivning på att komma tillbaka till sin 

idrott kan uppleva ett större fokus på resultat, vilket kan riskera känslan av självbestämmande 

under rehabiliteringen. Detta kan vara intressant att forska vidare på genom kvantitativ 

forskning, där generaliseringar kring hur utbrett pressen från omgivningen under 

skaderehabiliteringen egentligen är.  

 

7.5 Konklusion 

En allvarlig idrottsskada kan ha stor påverkan på en idrottares psykologiska hälsa. Tidigare 

forskning visar på att coacher och fysioterapeuter kan fungera som ett stöd och ha en positiv 

inverkan på en skadad utövare. I studien har fyra primära strategier för att stödja skadade 

idrottare identifieras; (1) målsättning, (2) socialt stöd, (3) individanpassad rehabilitering och 

(4) individanpassat stöd. Alla fyra strategier kunde kopplas till självbestämmandeteorins tre 

delar. Vidare ansågs coping var ett använt hjälpmedel under rehabiliteringsprocessen där störst 

fokus låg på problembaserad coping. Emotionsbaserad coping kunde användas till viss del vid 
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coaching och kan ses som en del av det sociala stödet. Samarbetet mellan coacher och 

fysioterapeuter kunde ha en indirekt påverkan på idrottares rehabiliteringsprocess där de 

kopplades till själbestämmandeteorins tre delar. Samarbetets tre huvudkomponenter se som; (1) 

kommunikation och etiska dilemman, (2) kunskap och (3) resurser. Resurser ses som ett måste 

för att förbättra kommunikationen och framförallt kunskapen i idrottsföreningar. Genom ett 

tätare samarbete mellan coacher och fysioterapeuter samt mer kunskap kring de psykologiska 

strategierna kan bästa möjliga stöd ges en skadad idrottsutövare under rehabiliteringen.  
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BILAGOR 

Intervjuguide  

Öppningsfråga 

• Hur ser din bakgrund ut inom fysioterapi/coaching? 

Huvudfrågor 

• Hur ser rehabiliteringsprocessen ut och hur jobbar du med en utövare? 

Följdfråga: Uppföljning av utövaren? Vem säkerställer utförandet? 

 

 

• Hur ser samarbetet ut mellan coacher och fysioterapeuter? 

Följdfråga: Framgångsfaktorer? Utmaningar? Olika krav på utövaren? 

  

 

• Vilka faktorer anser du vara viktiga för att en lyckad rehabilitering? 

Följdfråga: Psykologiska? Socialt stöd? Ansvarstagande?  

 

 

• Har du upplevt utövare som inte återvänder till fullt idrottande? 

Följdfråga: Varför? Kunde något gjorts annorlunda?  

 

 

• Vilka är de största utmaningarna med att jobba med en rehabiliterande utövare? 

Följdfrågor: Tid? Ansvar? Resurser? Återhämtning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informationsbrev 
 

Coachers och fysioterapeuters samarbete under rehabiliteringsprocessen – En kvalitativ studie 

Syftet med denna studien är att undersöka coacher och fysioterapeuters samarbete under en 

utövares rehabiliteringsprocess. Genom kvalitativ metod med djupintervjuer av fysioterapeuter 

samt coacher ska en större förståelse av hur utövarens rehabiliteringsprocess ser ut samt hur de 

rådande samarbetena fungerar. Dessa djupintervjuer kommer ta mellan 30–60 minuter där plats 

för intervjuer kommer vara upp till informanten så länge det även passar intervjuaren.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. De enda personer som kommer 

ha tillgång till dessa är jag själv och min handledare. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstadsuniversitets studieregister för 

att sedan förstöras. 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Carl-Fredrik Jordanson Kylander 

Mobil: +46 707685839 
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Samtycke till att delta i studien: Coachers och fysioterapeuters samarbete under 

rehabiliteringsprocessen – En kvalitativ studie 
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