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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to contribute to better understanding of the importance of social 

support for physically active individuals' experiences of training residence following an 

injury. 

The physical activity's impact on public health is well known. Increased physical activity also 

increases the risk of suffering an injury related to physical activity. The importance of social 

support for those individuals who suffer an injury related to physical activity is where 

increased knowledge is needed. 

Four interviews to were conducted using a thematic interview guide with the following 

themes: The experience of the training break, two sides of social support, several ways of 

dealing with the experience, the design of the support, Varied support providers 

relationship changes.  

Social support is important for the experience of a break from exercise due to an injury related 

to physical activity. The most important property of the individual who gave support was an 

experience similar to that of the injured individuals underwent. That, combined with the close 

relationship with the individual who gave support was seen as crucial to the experience of the 

social support role for the injured individual.  

The Conclusion was that social support is important for the experience of a break from 

exercise due to an injury related to physical activity.  
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för det sociala stödets betydelse för 

en individ som har råkat ut för ett träningsuppehåll, till följd av en skada relaterad till fysisk 

aktivitet.  

Motions- och idrottsrörelsen är idag Sveriges största folkrörelse, nästan varannan person 

motionerar eller idrottar på något vis. I den statistiken ingår organiserad idrott och träning 

men även den individ som själv är ute och tränar för att bibehålla en god kondition och hälsa. 

Risken att drabbas av en skada som är relaterad till idrottandet ökar i samband med ett ökat 

idrottande. Med Socialt stöd avses den resurs människor har och delar med sig av till andra 

och ses i de flesta fall som positivt för hälsan. Socialt stöd upp i minst två olika stödkällor. 

Emotionellt stöd och värderande stöd som är ändvändbara i arbetet med individer som är 

fysiskt aktiva och råkar ut för en skada då dessa tenderar till att ha problem med känslo- och 

till viss del identitetskriser. Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide med temana; Skador, upplevelser av träningsuppehållet och socialt stöd. 

Intervjuerna resulterade i sex teman; ”upplevelsen av träningsuppehållet”, ”två sidor av 

socialt stöd”, ”flera sätt att hantera upplevelser”, ”stödets utformning”, ”varierade stödgivare” 

och ”relationsförändring”.  

Resultatet visar att det sociala stödets utformning har stor betydelse för hur träningsuppehållet 

upplevs. Ett gott socialt stöd bidrar i större utsträckning till att en individ kämpar mer för att 

återgå så snabbt som möjligt till sin fysiska aktivitet.  

Slutsatsen är att det sociala stödet bör ses som en hälsofrämjande faktor och bör bli bättre för 

individer som råkar ut för en skada relaterad till fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

NYCKELORD: Socialt stöd, idrottsskada, Fysisk aktivitet, Folkhälsa.   



 

Innehåll 
 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Fysisk aktivitet ........................................................................................................................ 2 

Socialt stöd .............................................................................................................................. 4 

SYFTE ........................................................................................................................................ 8 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 8 

METOD ...................................................................................................................................... 8 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ......................................................................................................................... 9 

Dataanalys ............................................................................................................................... 9 

Etik ........................................................................................................................................ 10 

RESULTAT ............................................................................................................................. 10 

Upplevelser av träningsuppehållet ........................................................................................ 11 

Två sidor av socialt stöd. ...................................................................................................... 12 

Flera sätt att hantera upplevelsen. ......................................................................................... 13 

Stödets utformning. ............................................................................................................... 14 

Varierade stödgivare. ............................................................................................................ 15 

Relationsförändring. ............................................................................................................. 16 

DISKUSSION. ......................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion. .................................................................................................................. 18 

Resultatdiskussion. ............................................................................................................... 19 

Slutsats .................................................................................................................................. 22 

Förslag till framtida forskning .............................................................................................. 23 

REFERENSER ......................................................................................................................... 24 

 
   



1 
 

BAKGRUND 

 

Den fysiska aktivitetens betydelse för folkhälsan är idag välkänd i de flesta länder (WHO 

2010). Med avsikt att främja folkhälsan via fysisk aktivitet har World Health Organization 

(WHO) infört rekommendationer över hur mycket fysisk aktivitet som behövs för ett 

hälsofrämjande leverne. Rekommendationerna lyder 30 minuter om dagen för vuxna och 60 

minuter om dagen för barn och ses som viktiga riktlinjer i arbetet mot en förbättrad folkhälsa 

globalt (Ibid).  

 

Stillasittande och fysisk inaktivitet blir allt vanligare i det svenska samhället. Allt fler 

individer har stillasittande jobb och brist på fysisk aktivitet (FHI 2012). Folkhälsoinstitutet i 

Sverige har sammanställt de risker om finns i samband med bristande fysisk aktivitet. Det 

ökar kraftigt riskerna för välfärdssjukdomar som typ-2 diabetes fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Börjesson & Jonsdottir 2004) men har även påvisats var en bidragande orsak 

till psykiska sjukdomar. (FHI 2006). 

 

Motions- och idrottsrörelsen är idag Sveriges största folkrörelse, nästan varannan person 

motionerar eller idrottar på något vis (Karlsson et al. 1998). I den statistiken ingår organiserad 

idrott och träning men även den individ som själv är ute och tränar för att bibehålla en god 

kondition och hälsa. Risken att drabbas av en skada som är relaterad till idrottandet ökar i 

samband med ett ökat idrottande (Johnson, 2008). Uppskattningsvis inträffar varje år 280 000 

personskador som kan kopplas till fysisk aktivitet (FHI, 2010). Definitionen på personskada 

är i det här fallet att skadan har varit så pass allvarlig att skadepersonen har sökt hjälp på 

sjukhus. Delar man den siffran på Sveriges befolkning har cirka tre procent av befolkningen 

per år sökt sjukvård till följd av en idrottsrelaterad skada vilket gör att det är ett utbrett 

folkhälsoproblem i Sverige. Kostnaderna för dessa skador uppskattas i rapporten Fysisk 

aktivitet och skador (FHI, 2010) uppgå till mellan 3-4 miljarder kronor varje år. Här kan 

tilläggas att det finns ett stort mörkertal med individer som inte sökt vård för idrottsskada utan 

låtit dessa självläka.  

 

Tidigare forskning om socialt stöd har visat tecken på att socialt stöd kan ses som en viktig 

faktor vid bibehållande av fysisk aktivitet i samband med skada (Fallby 2006). Johan Fallby 
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påvisar att man måste se till helheten inom idrott som tillexempel att miljön kan påverka hur 

den fysiska aktiviteten kommer att utformas. I och med det är socialt stöd något som kan 

kopplas samman med begreppet stödjande miljöer för hälsa. Stödjande miljöer för hälsa är ett 

begrepp som fastslogs vid WHO-konferensen i Sundsvall 1991. Begreppet definieras som 

följer:  

 

”I folkhälsosammanhang ansluter begreppet stödjande miljöer för hälsa till de fysiska och 

sociala aspekterna av vår omgivning. De innefattar var människor bor, deras lokalsamhälle, 

deras hem, där de arbetar och leker. Begreppet innefattar också de förhållanden, som 

bestämmer tillgång till levnadsresurser och möjligheter till att utöva sin makt. Sålunda har 

insatser för att skapa stödjande miljö många dimensioner: Fysiska, Sociala, andliga och 

ekonomiska…” (Pellmer & Wramner 2007 s21). 

 

Med andra ord, ska socialt stöd ses som en viktig faktor för möjliggörandet av god hälsa. Bert 

N Uchino (2006) hävdar i en studie dessutom att man kan se socialt stöd som hälsofrämjande. 

Detta eftersom han menar att socialt stöd underlättar friska beteenden såsom motion, sund 

kosthållning, undviker tobak samt att i större utsträckning följa tilldelade medicinska kurer. 

Detta kan tolkas som att en individ som råkar ut för en skada relaterad till fysisk aktivitet 

kommer uppfatta träningsuppehållet och rehabiliteringsperioden som lättare om denne har ett 

bra socialt stöd. Uchino (2009) benämner i en annan studie vikten av att separera det upplevda 

stödet och det faktiska stödet för att på bästa sätt kunna säkerhetsställa att det finns ett direkt 

samband mellan socialt stöd och upplevd hälsa, annars finns risken att det uppfattas som att 

upplevelsen är viktigare än själva stödet.  

 

I Sverige är utgångspunkterna i allt hälsoarbete det folkhälsomål som antogs av riksdagen 

1995, till vilket elva folkhälsoområden hör (FHI 2012). Av dessa nämns social trygghet, där 

socialt stöd ingår, som det andra folkhälsoområdet, det är till och med så att social trygghet 

ses som en av de mest grundläggande förutsättningar för folkhälsan (Pellmer & Wramner, 

2007). Fysisk aktivitet återfinns som målområde nio (FHI 2012). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet brukar delas upp i flera definitioner: 
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Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion som i sin tur resulterar i en ökad energiförbrukning (WHO, 2012). Denna typ av 

fysisk aktivitet kan ske inom skola, fritid och arbete och kan till exempel vara inom 

gymnastik, lek och friluftsliv. Hälsofrämjande fysisk aktivitet är alla typer av fysisk aktivitet 

som främjar hälsan och den fysiologiska processen samt att det inte ska skada eller utsätta 

personen för risk (Foster, 2000). Den del av idrotten där olika kroppsövningar används med 

målsättningen att må bra och få bättre eller bibehålla bra hälsa och kondition definieras även 

som motion (FHI 2012). Vidare definieras träning som en fysisk aktivitet med målsättning att 

öka prestationsförmågan, ofta kopplad till tävling, som träning (FHI 2006). Fysisk aktivitet 

(som idrott, träning och motion) återfinns som ett nationellt målområde inom folkhälsan. 

Nämligen målområde nio: ökad fysisk aktivitet (FHI 2012).   

 

Fysisk aktivitet och stress kan ha två förhållanden till varandra. Det kan dels fungera som en 

stressor för de som inte är fysiskt aktiva och som en stressreducerare för de som är fysiskt 

aktiva. Dessutom har fysisk aktivitet även en dokumenterad positiv effekt på depression. Dels 

är själva fysiska aktiviteten positiv men fysisk aktivitet leder ofta även till en social 

interaktion som är bra då socialt stöd kan ses som förebyggande av depression (Fyss 2008). 

 

Fysisk inaktivitet ses som en riskfaktor för folkhälsan och ökar risken för sjukdomar som typ-

2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och cancer men det ökar även risken för psykiska 

sjukdomar (FHI 2010) (Börjesson & Jonsdottir 2004). Trots att detta är välkänt idag ökar trots 

det fetma bland både barn och vuxna kraftigt i Sverige idag (Fas.se 2013). Brist på fysisk 

aktivitet riskerar leda till flertalet sjukdomar bland annat okar risken att drabbas av en 

hjärtinfarkt till det dubbla (Blair 1997) och ger således ökade kostnader till samhället.  

 

Fysisk aktivitet är bra för hälsan men med ökad fysisk aktivitet ökar även risken för att 

drabbas av en skada relaterad till fysisk aktivitet (Johnsson 2008). Sett till ålder så 

uppkommer de flesta skadorna, relaterade till fysisk aktivitet, för både män och kvinnor 

mellan åldrarna 10-20år. Detta beror till stor del på att de flesta barn och ungdomar fram till 

denna ålder idrottar (FHI 2010). Det är dock noterbart att kvinnor tenderar till att sluta med 

idrott tidigare än män varpå statistiken skiljer sig mellan män och kvinnor i större grad efter 

dessa åldrar (ibid). Hur olika individer reagerar emotionellt på en skada till följd fysisk 

aktivitet beror enligt olika studier på vad individen har för personliga egenskaper (Preuss 

2010).  
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Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på stress. Vid sidan av fysisk aktivitet kan även goda 

motionsvanor bidra till att reducera sjukdomar som kan bli följderna av en längre period av 

stress (Börjesson & Jonsdottir 2004). Individer som är vana vid en hög grad fysisk aktivitet 

riskerar att drabbas av stress om de råkar ut för en skada som gör att de ej längre kan vara 

fysiskt aktiva (Podlog 2010). 

 

Forskning visar att individer är mer fysiskt aktiva när det har ett gott socialt stöd, bland annat 

visar en studie att individer med ett gott socialt stöd var tre gånger mer fysiskt aktiva än de 

som inte hade ett socialt stöd (Silva et al 2012). Här finns det forskare som hävdar att det kan 

vara tvärtom. Om det sociala stödet finns i form av föräldrar men den sociala omgivningen är 

negativ i form av kompisar som inte idrottar och inte heller är intresserade av att vara fysiskt 

aktiva riskerar utfallet bli att individen inte är fysiskt aktiv (Bunke et al 2011). Vidare anses 

det vara ett område som det behöver forskas mer inom. 

 

Socialt stöd 

Med Socialt stöd avses den resurs människor har och delar med sig av till andra och ses i de 

flesta fall som positivt för hälsan (Orth-Gomér 2011). Socialt stöd delas upp i ett antal olika 

stödkällor bland annat emotionellt stöd och värderande stöd (House 1981). Dessa två är 

ändvändbara i arbetet med individer som är fysiskt aktiva och råkar ut för en skada då dessa 

tenderar till att ha problem med känslo- och till viss del identitetskriser (Hassmén 2003, 

Podlog 2010, Johnson 2008).  

 

Det sociala stödets koppling till hälsa kan förklaras genom teorin Social cognitive theory. 

(Bandura 1986). Teorin bygger på att individer i samspel med varandra och miljön de lever i 

utvecklar ett visst beteendemönster (Bandura 1986). Vidare kommer individer i en miljö med 

de rätta förutsättningarna för fysisk aktivitet i större utsträckning vara mer fysiskt aktiva. Det 

kan bland annat vara att det finns närhet till löparspår och grönområden med mera. Dessa 

möjligheter tillsammans med en positiv social omgivning med flertalet fysiskt aktiva individer 

i sin närhet tenderar till att öka viljan för fysisk aktivitet. Om dessutom de individer de har i 

sin omgivning är uppmuntrande och påmanande kommer sannolikheten för fysisk aktivitet 

öka ytterligare. Med andra ord: En individ med bra socialt stöd och en god omgivning bör 
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under skadeperioden uppleva sin situation något lättare än en individ med sämre stöd i sin 

omgivning skulle göra. 

 

Ian Mitchell (2011) betonar betydelsen av socialt stöd under perioder av återhämtning från 

skada som mycket viktiga. Det krävs ökade kunskaper om det sociala stödets betydelser 

hävdar han. Detta kan tolkas till att ökade kunskaper inom detta område hos de aktiva 

idrottarna, hos deras föräldrar, tränare och inom den berörda idrottens nationella förbund 

skulle kunna leda till att fler idrottare väljer att fortsätta idrotta längre. Bättre kunskaper om 

hur socialt stöd är viktigt för en skadad idrottare skulle kunna minska andelen som slutar för 

att skadan och dess rehabiliteringsperiod känns för långvarig och ansträngande, här måste det 

dock noteras att exakt statistik för denna grupp saknas och att det kan räknas med ett stort 

mörkertal då det inte alltid dokumenteras hur följderna av en skada blir. I och med det skulle 

alltså även målområde nio, ökad fysisk aktivitet, främjas.  

 

Johan Fallby (2006) betonar vikten av socialt stöd för unga idrottares utveckling och 

hantering av stressorer, som exempelvis en skada. Han lägger dock mest tyngd på stödet från 

föräldrar, han ger uttryck för att gränsen mellan stöd och press är hårfin och att det är viktigt 

att känna till den gränsen. 

 

Inom skolan, som ska ses som en hälsofrämjande arena där många individer ska vara fysiskt 

aktiva, anses även det sociala stödet spela roll för att ungdomarna ska vara aktiva. Där läraren 

ses som en viktig inspiratör för fortsatt idrottande och fortsatt fysisk aktivitet bland sina elever 

(Isberg 2009). Det som bör tas i beräkning här är dock att skolidrott är något som alla 

skolungdomar måste vara med på i jämförelse med den spontana eller organiserade idrotten 

vid sidan av skolan. 

 

Det finns motsägande resultat inom forskningen om huruvida socialt stöd enbart är positivt för 

idrottare och motionärer. Sofia Bunke et al. (2011) menar att det likväl kan vara negativt med 

socialt stöd. Det sociala stödet kan få motsatt effekt när det övergår till en press och den 

sociala kontrollen upplevs som bristfällig hos den idrottande individen. Vidare diskuteras de 

negativa sidorna av socialt stöd i form av negativa sociala influenser som inte uppmuntrar till 

fysisk aktivitet. Bunke menar även att socialt stöd kan ses som en yttre motivationsfaktor som 

inte garanterar fortsatt fysisk aktivitet. 
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En skadad idrottare brottas med många olika känslor under skadeperioden (Podlog 2010, 

Heaney 2011, Lambert et al 1994), bland annat ängslan eller rädslan för att bli skadad på nytt 

efter avslutad rehabilitering. Detta kan göra att ungdomar inte tar i lika mycket och därigenom 

presterar sämre. Sämre prestationer kan bidra till att idrottaren börjar tvivla på sig själv och 

sin egen kapacitet (Podlog 2010).  

 

I en fallstudie med höjdhopperskan Kajsa Bergqvist undersöktes betydelsen av det sociala 

stödet för henne under en återhämtningsperiod från skada. Resultatet visade att det var hennes 

personlighetsdrag som hade varit avgörande för att det sociala stödet var en betydelsefull del 

av hennes rehabilitering (Folkesson & Franzén 2005).  

 

Johnson(2008) påstår att återhämtning från kroppsskador kan jämföras med ett sorgearbete 

och benämner även att det finns en risk att idrottaren kommer dra sig tillbaka socialt från de 

som han eller hon tidigare har omgivit sig med. Hassmén (2003) & Podlog (2010) pekar till 

och med ut identitetskris som en risk vid dessa situationer. De riskerar att endast identifierat 

sig som idrottare och det riskerar då skapa en inre kris som kan skapa en ängslan för att inte 

kunna fortsätta idrotta och en rädsla för att inte veta vad denne skulle göra istället. Detta kan 

tendera till att idrottaren får en sämre upplevd hälsa. Hos vissa individer kan det skapas en 

livsstress hos de som skadar sig och blir borta från den fysiska aktiviteten (Podlog 2010). 

Stressen framkommer i samband med den identitetskris som nämnts tidigare.   

 

Då skadade idrottare inte tillbringar lika mycket tid med träning som före skadan saknas ofta 

det engagemang och stöd som tränare och lagkamrater ger uttryck för (Podlog 2010). Detta 

borde kunna undvikas genom förbättrad förståelse av socialt stöd och dess betydelse för 

hälsan.  

 

Tidigare forskning har visat att det sociala stödet har betydelse för hur rehabiliteringsperioden 

uppfattas av den skadade individen (Hassmén 2003 & Mitchell 2011). Ian Mitchell (2011) 

nämner inte bara att det är viktigt med socialt stöd, utan han menar även att det sociala stödets 

utformning har betydelse och att det verkar vara viktigt att det sociala stödet utformas och 

anpassas efter den skadade individen egna önskemål och förutsättningar.  

 

Förhållandet mellan stress och socialt stöd har i en undersökning på elitfotbollsspelare visats 

haft en stor betydelse när det gäller att klara den stress som uppkommer vid en skade- och 
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rehabiliteringsperiod (Guld & Horster 2009). Den största pressen som framkallar stressen 

uppges av deltagarna komma från dem själva men pressen att komma tillbaka från skadan 

finns även från tränare lagkamrater och övrig omgivning. Att skilja på vart stödet kommer 

ifrån och dess betydelse för idrottaren under träningsuppehållet ses även det som viktigt.  

 

Vad som är viktigast i det sociala stödet har undersökts till viss del och Charlotte Hallquist 

(2012) påvisar att det som oftast brister i förhållandet mellan rehabilitering och socialt stöd är 

kommunikationen. I kombination med det upplevde tränarna att de saknade kunskaper om hur 

de skulle förhålla sig till skadade unga idrottare. Föräldrarna upplevde även de att de önskade 

sig ha mer kunskap och något de märkte av var personlighetsförändringar hos deras barn i 

samband med idrottsskadan. Hallquist (2012) nämner vidare att tränaren till den skadade 

individen ofta känner en frustation eftersom en skadad individ ofta krävde mer tid och 

uppmärksamhet än den övriga gruppen. Tränarna ansåg dessutom att det var sjukvårdens 

ansvar att tränaren fick information om hur de ska genomföra den skadade individens 

rehabilitering för att denne på bästa sätt skall återhämta sig så snart som möjligt.   

 

Känslor som är vanligt förekommande hos idrottande eller tränande individer som råkar ut för 

en idrottsskada är relativt dåligt dokumenterade (Lambert et al 1994). Känslor som ängslan 

och oro för fortsatt idrottande och för att ett aktivt liv inte ska kunna fortgå som tidigare är 

vanligt när individen råkar ut för en skada. Det finns forskare som menar att dessa känslor 

kombinerat med negativa tankar kan hämma återhämtningen från en idrottsskada (Heaney 

2011).  Hos lagidrottare har även dokumenterats att de känner stress över att de lagkamrater 

som setts som sämre innan skall ses som bättre till följd av skadan (Guld & Horster 2009). 

 

Det sociala stödets betydelse har visats haft en positiv påverkan för den stress som idrottare 

riskerar råka utför under en rehabiliteringsperiod. Det i kombination med andra strategier för 

att minska stressen hos idrottarna visade sig vara extra positivt (Sjögren 2010). Detta motsägs 

dock av Ida Karlander (2010) som menar att det inte finns något samband mellan spelare som 

blir skadade eller inte skadade, under idrottande, och stress och bristfälliga copingstrategier. 

Karlander stärker däremot det som tidigare tagits upp angående aggressions risker och 

personlighetsförändringar och menar att idrottare som blir skadade visar på det i större 

utsträckning än de som inte blir skadade. 
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Forskningen går isär och visar på både positiva och negativa effekter av socialt stöd i 

samband med fysisk aktivitet. Som både Bunke (2011) och Mitchell (2011) påvisar är detta 

komplext och behöver undersökas i större utsträckning. 

SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra till bättre förståelse av det sociala stödets betydelse för 

idrottares upplevelser av träningsuppehåll till följd av en skada.  

Frågeställningar 

Hur upplever idrottare det sociala stödet från tränare, lagkamrater och familj efter en skada 

relaterad till fysisk aktivitet? 

 

Hur önskar sig idrottaren att det sociala stödet skall utformas? 

METOD 

Sociala processer står i fokus i studien, vilka bäst beskrivs med en kvalitativ ansats och utifrån 

informanternas perspektiv (Padgett 2012). Då avsikten var att komma nära, för att ta del av 

upplevelser och känslor om det studerade området bedömdes halvstrukturerade intervjuer som 

bäst lämpliga. Genom halvstrukturerade intervjuer har intervjuaren en chans förtydliga och 

utveckla de svar som ges (May 2001).  

 

Att följa upp frågorna med varierande följdfrågor beroende på svaren från informanten är 

något som ses som nödvändigt för att de uppgifter som eftersöks skall kunna nås. Då syftet är 

att tar reda på det sociala stödets betydelse krävs att känslorna som informanten upplevt kan 

komma fram.  

 

Urval 

Urvalet gjordes med utgångspunkt i principen för ändamålsenligt urval (Padgett 2012). Det 

innebär att informanterna är sådana individer som passar bra in sett till studiens ändamål och 

syfte. Samtliga deltagare har varit aktiva fotbollsspelare på varierande prestationsnivå. Vissa 

av deltagarna är aktiva idag men de finns även de som slutat till följd av sin skada.  De som 

tillfrågats och accepterat att delta i studien uppfyller de urvalskrav som följer nedan. 
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• Idrottar eller har idrottat 

• Haft träningar eller motionsaktivitet i minst 30 minuter per dag minst två gånger i 

veckan under sin aktiva karriär.  

• Haft en idrottsskada som håll han/hon borta från idrotten minst en vecka samt krävt 

någon form av rehabiliteringsträning. 

 

Att informanterna ska ha varit borta från idrotten minst en vecka grundas i att de annars inte 

kräver en rehabilitering som riskerar att sidosätta dem från den sociala delen i idrotten. 

 

 

Datainsamling 

Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide med temana; 

Skador, upplevelser av träningsuppehållet och socialt stöd. Intervjuerna genomfördes på lugna 

platser valda av informanterna för att undvika att bli störda av omgivningen. En plats som 

användes var ofta hemma hos informanten. Valet av en kvalitativ ansats berodde på att det på 

ett bättre sätt kan redovisa känslor hos informanten. Den utgår från informantens perspektiv 

(Padgett 2012) och då syftet är att få fram informanternas känslor om det studerade området 

passar dessa bra. Val av semistrukturerade intervjuer beror på att det gav möjlighet till 

vidareutveckling av de svar som gavs från informanterna, allt för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna få fram de upplevelser och känslor som informanternaerfor i samband med 

skadan. Intervjuerna följde en intervjuguide för att på ett bättre sätt komma åt de teman som 

ska behandlas under uppsatsen (Kvale & Brinkman 2009). Intervjuerna tog mellan 20 och 30 

minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter till text. 

 

Dataanalys 

Tematisk tolkning av intervjuutskrifterna genomfördes för att på bästa sätt få fram 

informanternas erfarenheter och känslor inom forskningsområdet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Detta gick till så att jag läste igenom utskrifterna flera gånger samtidigt som jag antecknade 

sådant som kom upp, dels i utskriftens höger marginal och ibland även i ett kollegieblock. 

Därefter klippte jag isär materialet i delar. De textsnuttar som påminde om varandra 

klustrades samman till teman. Detta resulterad i sex teman; ”upplevelsen av 
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träningsuppehållet”, ”två sidor av socialt stöd”, ”flera sätt att hantera upplevelser”, ”stödets 

utformning”, ”varierade stödgivare” och ”relationsförändring”. Återkommande uttalanden, 

upprepningar och sådant som framstod som ingående delar i ett återkommande mönster tog 

jag fasta på i analysen. 

 

En jämförelse mellan svaren från de olika deltagarna i studien genomfördes för att se på 

likheter respektive olikheter i deras uppfattning om det sociala stödets betydelse. I resultatet 

har informanterna tilldelats kodnig i form av benämning A, B, C och D.  

 

 

Etik 

Inför intervjuerna fick informanterna ta del av ett informationsblad där uppsatsens syfte och 

upplägg i stort beskrevs. Kontaktuppgifter till ansvarige för studien var också inkluderat. Efter 

att informanterna tagit del av informationen kontaktades de genom ett telefonsamtal. 

Telefonsamtalet inleddes med att jag personligen upprepade den information som tidigare 

förmedlats skriftligt. På så vis bedöms informationskravet var uppfyllt, då informanterna blev 

informerade om studien, hade tid att tänka efter och först därpå gav sitt tillstånd att delta i 

datainsamlingen.  Samtyckeskravet tillgodosågs när de tilltänkta deltagarna samtyckte till att 

delta efter att de tagit del av informationsbladet.  

Hänsyn togs till deltagares konfidentialiet, då deltagarnas personuppgifter avkodades i 

samband med transkribering. Efter att studien genomförts förstördes banden med insamlade 

data. Den insamlade datan användes uteslutande till uppsatsen och därmed har hänsyn tagits 

till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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RESULTAT 

 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna. 

Upplevelser av träningsuppehållet 

Upplevelserna av träningsuppehållet hos informanterna har varierat till viss del. Något som 

dock benämns av flertalet är att en frustration över att inte kunna delta i de vanliga 

aktiviteterna infinner sig.  

 

”Man vill ju inget hellre än att spela fotboll det är ju därför man håller på för att man älskar 

sporten. Och att få vara på sidan på träningarna är skitjobbigt.” D. 

 

Frustrationen beror på att deras vilja till aktiviteten är väldigt stor och att de känner att de 

saknar något som kan ersätta den aktiviteten de har utövat för att de tycker så mycket om den. 

 

”Ja det är ju så jäkla frustrerande för man liksom klättrar på väggarna man vet inte... man 

vill ju komma igång och köra men… Man provar ju allting också för att komma tillbaka 

men… det går ju långsamt det är ju en jävla seg process. Så det… så man blir ju irriterad och 

frustrerad…” C. 

 

”Ja ibland kan det kännas att man kan komma hem från jobbet och lägga sig i sängen och 

känna vad fan jag ligger kvar vad ska jag göra liksom? Jag har ingenstans jag måste vara 

och då känner man sig ju lite värdelös stundtals ärligt talat.” C. 

 

Saknaden av en ersättande aktivitet blir en avgörande del för om den fysiska aktiviteten blir 

bibehållen eller inte och kan leda till ett depressionsliknande tillstånd. I C:s fall är saknaden 

av rutiner i samband med fysisk aktivitet mycket saknad och bidrar till att övrig fysisk 

aktivitet uteblir. 

 

”Mm ööh drygt det var ju tråkigt framförallt då då spelade jag ju i … [grannort] och tråkigt 

att sitta och dunka ut dit varje dag…” B. 

Upplevelsen grundas i att det som var jobbigast var att åka till en annan ort för en träning som 

man inte kunde delta i. Här hade ett starkare socialt stöd kunnat bidra till en bättre miljö för 
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individen och med det hade det känts lättare för B att åka till en annan ort för 

rehabiliteringsträningen. 

 

”Den första tiden var ju.. riktigt tråkig. Då fick man ju sitta i nån slags ställning ”skrattar” 

så att bäckenet skulle hänga fritt för att minska belastningen på ryggen på nått sätt och då 

kände man sig ju ganska oduglig.” A. 

 

Upplevelsen grundas i att individen känner sig oduglig då denne upplever att den inte kan 

bidra med något. 

Två sidor av socialt stöd – lagom eller för mycket 

Det sociala stödet har en betydande roll för hur träningsuppehållet upplevs. Det är viktigt att 

även tänka på att det sociala stödet kan resultera i en press på utövaren.  

 

 ”Vi i lilla Rehab gruppen vi var lite utanför och körde våran Rehab. Det var väll vi som 

förstod varandra bäst liksom vad det innebar.” D. 

 

Här visas ett klart exempel på ett stöd som har hjälpt till att bibehålla fysisk aktivitet i och 

med att det blir en känsla av gemenskap bland de utövare som stöttar varandra. Längre fram i 

intervjun bidrar samma informant med ett annat sätt att se på stödet: 

 

”Men syrran hon tyckte så synd om mig och det tyckte inte jag om ”skrattar”.  Man får inte 

tycka synd om för då blir det ännu jobbigare.” D.  

 

Det uppfattas som jobbigare om stödet blir för stort och riskerar då även att bli pressande för 

individen. Individen riskerar att kanna att det läggs för mycket fokus på skadan. Något som 

även informant C och B har tagit del av.  

 

”Ja nej det finns så mycket annat som är roligare och ju mer man pratar om ett ju mer tänker 

man på det och ju mer frustrerad blir man.” C. 

 

”… hade funderat nog den dagen tyckte man och så kommer någon och frågar hur är det. Av 

välvilja och då kanske man reagerar fel på det och liksom sluta tjata kanske det blev då även 

fast dom bara ville väl så att…” B. 
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Ett positivt socialt stöd behöver inte enbart resultera i bibehållen fysisk aktivitet utan kan även 

ha motsatt effekt i form av att man blir för ”uppassad”. Det kan tillexempel vara att 

familjemedlemmar gör allt som de blir förfrågade om och ansvaret till ett hälsosamt leverne 

riskerar att läggas på andra än individen själv: 

 

”Så jag skickade ju iväg honom kanske... eh ja säkert fyra gånger i veckan att köpa godis och 

snus och såna där dumheter. ”Skrattar” och det gjorde ju att man jag tappade ju något 

oerhört mycket fysiskt… via det. Eh han kanske skulle ha dragit i handbromsen och sagt att 

nä men nu har du ju gått upp några kilo ”skrattar” ” A. 

 

Flera sätt att hantera upplevelsen 

Hur individen hanterar upplevelsen tycks bero på deras personliga egenskaper. Vissa tenderar 

till att behöva ett större stöd och prata mer om problemet som tillexempel informant C:  

 

”Nej men det känns ju bara som att det är skönt att kunna prata med någon det har ju liksom 

funnits folk så det är ju inte som att folk har försvunnit iväg eller så utan dom har ju alltid 

vart där liksom och ibland har väll någon frågat… Så dom finns ju ändå där liksom.” C.  

 

Andra tenderar till att hellre låta bli att tänka på det och försöka fokusera på andra viktiga 

saker i deras liv. De upplever att de enbart blir värderade efter hur de presterar i sin idrott och 

saknar att ses som en individ utanför idrotten. Upplevelsen av att vara identifierad som 

idrottare lägger en press på individen som upplevs som obehaglig. 

  

”Men då tycker man att fokus ligger kvar på fotbollen fast egentligen så vill jag bara släppa 

det för det va drygt idag för det gjorde ont eller ja jag fick gå av träningen eller vad det var.” 

B. 

 

 Informant A ansåg att han inte ville vara involverad runt laget under skadeperioden för att det 

var för frustrerande att inte själv kunna delta och väljer således bort både den fysiska 

aktiviteten och den sociala delen. 
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”Asså under den här tiden jag tänkte att jag ska inte ens gå på träningarna för att det 

kommer ju bara… Spritta i kroppen på en… Man vill springa och vara med eeh… så jag var 

ju inte där under i princip hela året.” A.  

 

Stödets utformning 

En genomgående åsikt som informanterna hade angående det sociala stödet skulle vara 

utformat efter hur de vill att det skulle se ut. Det räcker inte mad att det finns ett socialt stöd 

om det inte är anpassat efter individens önskemål. Informant B nämner att kommunikationen 

är viktig för en skadad individ och anser även att hur kommunikationen ser ut har betydelse. 

 

Ja kommunicera på något smart sätt på något vis. Eller på ett smart sätt, på ett sätt som 

spelaren vill bli kommunicerad med. B. 

 

Att det sociala stödet utvecklas efter önskemålen hos individen ses som en viktig del för att 

den skadade individen ska känna trygghet och känna att hoppet om att snart bli frisk från 

skadan så att individen kan återgå till fysisk aktivitet är även det genomgående hos 

informanterna. Informant D beskriver hur hon upplevde det sociala stödet från sin 

sjukgymnast som avgörande för att hon orkade kämpa på när det var tyngre perioder i 

rehabiliteringen.  

 

”Han mötte mig liksom i den situationen som jag var i det kändes som att han förstod mig 

väldigt bra… han skräddarsyr Rehaben utefter vad jag behövde och lite utifrån vilken nivå 

jag ligger på i träningsvilja och vad jag vill efteråt. Vill jag kunna springa så ja då anpassar 

han efter det. A.  

 

Att stödets har större betydelse om det kommer från en person med kunskaper inom området 

är något som lyfts fram som viktigt. Individerna vill kunna känna att stödpersonen har 

erfarenheter och kunskaper om skadan för att stödet ska kännas betydande. Den stödjande 

personen får gärna själv ha gått igenom samma process med skada och rehabilitering, då 

känns stödet extra stort.  

 

”Ja det känns ju mer naturligt för någon som kan sätta sig in i det. Farsan har ju också dragit 

av sitt korsband så han vet ju också den frustrationen liksom. Pratar man med någon som 
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aldrig har varit skadad eller ifrån det liksom dom kanske inte kan sätta sig in i hur man 

känner liksom… så är det väll …[en kompis] då. Han har ju själv varit skadad i knäna då så 

det blir naturligt att snacka med någon som har gått igenom samma sak själv eller …[en 

annan kompis] då som också slet av sitt korsband tillexempel.” C. 

 

Varierade stödgivare 

De stödgivare som angavs under intervjuerna hade oftast en närmare relation till individen. 

Oftast var det familjemedlemmar som angavs som viktiga stödgivare. Familjen ses som en 

viktig del som ger mycket stöd. Stödet hade större betydelse för den skadade individen om 

relationen var närmare.  

 

”Jo men så är det väll… Alltså ju närmare en människa man är desto viktigare är ju även 

stödet på nått vis.” B. 

 

En familjerelation med stödgivarna kan även uppfattas som negativt då vissa individer 

riskerar att känna sig som en belastning för sina nära och kära. Därför ses även stödgivare i 

form av nära vänner som en viktig del då det upplevs som en avlastning så att det inte blir för 

stor belastning på familjen.  

 

”Så att det fördelas också så att man inte känner sig alltför stor belastning på.. På familjen 

tillexempel.” A.  

Stödgivare med professionella kunskaper ses som viktigt då det upplevs som att ärligheten är 

mer tydlig. De som har som yrke att bidra vid en skada ses som ärligare just för att det är 

deras jobb och de behöver inte förfina sanningen för att det ska kännas lättare för den skadade 

individen.  

”Och dom gör ju saker asså som familjen gör men när det kommer in professionella 

människor så tänker man ju att här får man det professionella utlåtandet.” A.  

 

Stödet från tränaren under skadan ses inte som viktigare än något annat. Informanterna menar 

att de är en person i laget och man måste inse att det finns kanske tjugo individer till som 

behöver stöd och tid med tränaren. Informanterna menar att de gärna hade haft mer stöd och 
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kontakt med tränaren men att de har förståelse för att det inte finns den tiden att lägga. Om 

man skulle vara verksam i en idrottsförening med en större ledarstab så skulle nog stödet 

kunna vara större i och med att det då inte bara finns en tränare.   

”Men jag menar man är en av tjugo spelare och… vad ska jag säga… När allting flyter på så 

behöver man ju inte ha det där stödet då flyter det ju på och man kanske har sina X antal 

minuter per träning per spelare eller sekunder till och med och jag fick väl dom jag skulle ha 

men just då kanske det var för lite”. B. 

Det ses som en resursfråga hur mycket stöd som en tränare kan bidra med. En kombination av 

ett arbete vid sidan av fotbollen bidrar till att tiden för ett större stöd inte finns. Vid spel på en 

lägre nivå minskar förväntningarna på att tränaren ske bidra med ett stort stöd för skadade 

individer.  

”Då då låg vi bara i division fyra också det var så pass låg nivå så att det skulle ju nästan 

va.. . Skulle ju nästan va märkligt om tränaren jagade rätt på mig skulle jag tycka” A 

När frågan om vilka informanterna upplevde som viktiga stödgivare var tre faktorer viktiga: 

Stödet skulle vara anpassat efter individens önskemål, Det var viktigt att 

stödgivaren/stödgivarna hade erfarenheter liknande det som den skadade individen genomgick 

och det var positivt om stödgivaren hade en närmare relation till den skadade individen. 

 

Relationsförändring 

När en skada inträffar blir den som råkar ut för skadan åsidosatt. När individen inte längre kan 

delta i aktiviteter på samma sätt som förut blir risken stor för att relationer individen har i sitt 

lag eller i sin träningsgrupp förändras. Det kan bidra till at individen inte längre blir lika 

motiverad till att försöka komma tillbaka till idrotten i lika stor utsträckning som en som 

behåller de relationer som finns inom gruppen.  

 

”Ja det känns ju tråkigt man känner sig ju inte på ett sätt del även om dom inte stöter bort 

mig så så känner man sig inte delaktig när man inte är med och spelar man känner ju liksom 

man bidrar ju inte med någonting mer än ens närvaro liksom.”.  

 

Relationerna förändras till viss del i samband med skada. Förklaringarna till det är att man 

spenderar tid ifrån laget och att individerna känner sig utanför. En bidragande faktor är även 



17 
 

individernas identitetsbild. De som har identifierat sig som en fotbollsspelare får en liten kris 

när de inte längre kan spela fotboll. De menar att deras identitet har förändrats eller att de har 

börjat tvivla på sig själva och sin egen kapacitet. Saknaden till idrotten gör dock att de väljer 

att försöka ta sig tillbaka till idrotten och återskapa sin identitet. Alternativt forma om 

identiteten så lite som möjligt.  

 

”ja den kan jag väl känna fortfarande nu har jag ju lagt av men det är fortfarande så här… 

det är så stor ja identitet ja men vem är du? Då svarade jag ja men jag är fotbollstjej det har 

jag alltid varit i hela mitt liv. Och sen när man inte kan spela längre då blir det ju så här ja 

men vem är jag nu? Jag är fortfarande fotbollstjej ”hehe” tycker jag själv jag ser mig själv 

som en fotbollstjej fortfarande men det var nog mer efter att jag slutade mer än när jag var 

mitt inne i rehab, alltså när jag var nere på träningarna och så… tror jag.” D.  
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DISKUSSION 

 

Nedan diskuteras tillvägagångssättet och metod och därefter följer en resultatdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i jämförelse med tidigare forskning och litteratur 

angående ämnet. Slutligen redovisas slutsatsen och förslag till framtida forskning läggs fram. 

Metoddiskussion 

Intervjuerna genomfördes på ett sätt som var utformat efter informanternas önskemål och de 

fick själva välja vart de ville genomföra intervjun. Intervjuerna flöt på bra och jag anser att de 

känslor angående socialt stöd jag ville få fram kom fram. Frågorna och följdfrågorna 

fungerade bra i förhållande till syftet och frågeställningarna. Det som borde ha gjorts är att ha 

varit mer följsam och fylla på med fler följdfrågor i samtliga intervjuer vilket var anledningen 

till att halvstrukturerade intervjuer valdes (May 2010).I detta fall anser jag att det fungerade 

bra och att informanterna verkade vara ärliga med sina svar och de känslor de förmedlade.  

Uttrycket socialt stöd är något som vissa informanter inte var riktigt insatta i. En bättre 

förklaring av uttrycket borde ha tagits med i missiv brevet.  

 

Fördelningen av män och kvinnor i urvalet hade kunnat göras annorlunda. Hade denna 

fördelning varit jämn så hade en jämförelse mellan könen man och kvinna varit genomförbar, 

något som nu inte blir möjligt.   

 

För att få resultatet mer trovärdigt på en större grupp fysiskt aktiva hade informanterna kunnat 

representera en större grupp fysiskt aktiva. I studien är samtliga informanter aktiva eller före 

detta fotbollsspelare.  

Att intervjuerna ledde fram till känslor liknande de som framkommit i tidigare studier gör att 

det känns som ett tillförlitlig studie som avspeglar informanternas erfarenheter utan 

författarens egna åsikter i frågan om det sociala stödets betydelse (Sandelowsky 1986). 

 

Då varje människa är unik och har sina egna personligheter har svaren under intervjuerna 

varierat. Genom att variera följdfrågorna anser jag att jag lyckades förstå huruvida 

informanterna menade samma saker under intervjun. Genom noggranna och neutrala 
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följdfrågor undveks det även att ta saker förgivet för vad som författaren själv ansåg i frågan 

(May 2010).  

Att intervjuerna ledde fram till känslor liknande de som framkommit i tidigare studier gör att 

det räknas som ett tillförlitligt resultat.  

Uppsatsen planeras att delas ut till intresserade idrottsföreningar i Mellansverige och där den 

kan ligga till grund för diskussion kring problematiken som kan uppstå kring individers 

sociala behov i samband med en skada relaterad till fysisk aktivitet. Även gym och 

motionsrörelser kan komma att ta del av uppsatsen då det är en stor arena inom fysisk 

aktivitet, till vilken folkhälsan i Sverige idag kan relateras (Sandelowsky 1986).  

Förhoppningsvis kommer uppsatsen att fungera som en inspirationskälla till vidare 

diskussioner. I den mån det går att ”känna igen sig” i resultatet kan uppsatsen ligga till grund 

för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter, vilket i en förlängning antas gynna folkhälsan i 

stort 

 

Resultatdiskussion 

Det sociala stödet verkar ha en större betydelse för upplevelsen och viljan att kämpa sig 

igenom en skadeperiod än vad som först var väntat, då jag trodde att det skulle vara en inre 

drivkraft som gjorde att de var fysiskt aktiva. Resultatet styrker det som Uchino (2006) 

påvisar, att socialt stöd ska ses som hälsofrämjande. De sociala relationerna som den fysiska 

aktiviteten medförde var den största anledningen till att individerna i studien fortsatte idrotta 

och var en starkt bidragande orsak till att de som inte hade tagit sig tillbaka till idrotten 

fortfarande kämpade för att ta sig tillbaka trots att de hade varit borta flera år. Kärleken till 

idrotten var något som framhölls som extra viktigt för viljan att kämpa sig tillbaka till 

idrotten. Kombinationen av dessa två uppfattas som viktigast. Informant B saknade till viss 

del det sociala stödet men hade kärleken till idrotten och det var även den informanten som 

hade upplevt upplevde träningsuppehållet besvärligare och jobbigare än de övriga. B menade 

inte att det sociala stödet inte fanns utan saknade att det inte var uppbyggt efter B:s önskemål 

vilket verkar vara något som ska ses som extra viktigt.  

 

Resultatet visar att det sociala stödet skulle vara utformat efter individernas önskemål och att 

individerna kände att de blev bemötta på sin nivå, det sågs som viktigt. Ian Mitchell (2011) 

betonar även han vikten av att det sociala stödet är utformat efter individernas önskemål. Det 
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var ändå överraskande att även individer som inte idrottade på elitnivå upplevde att det var 

viktigt att stödet var utformat efter deras villkor. Anledningen till att det överaskar är att de 

inte har samma förutsättningar i sin idrott som elitidrottare har. Att elitidrottare som är vana 

vid en hög grad av uppassning inom sin idrott har höga krav känns för mig naturligt, men mer 

överraskande hos idrottare som kan klassas som motionärer. Att även de som inte var på 

elitnivå kände det gör att studien känns mer relevant på den övriga befolkningen då dessa kan 

ses mer som fysiskt aktiva individer än elitidrottare.  

 

Hassmén (2003), Podlog (2010) och Johnson (2008) benämner alla risken för en identitetskris 

hos en individ som är van vid att vara fysiskt aktiv och blir tvingad till ett uppehåll i sin 

fysiska aktivitet, något som även framkom i denna studie. Det som uppfattas spela en 

avgörande roll i huruvida en identitetskris påverkar den fysiska aktivitetens existens, och i och 

med det även folkhälsan, är hur individen ser på sig själv. Den yttre bilden av individen som 

idrottare verkar spela mindre roll och det som avgör hur stor krisen blir är hur djupt rotad 

individens egen bild av sig själv som fysiskt aktiv individ är. Ser individen sig själv enbart 

som fysiskt aktiv/idrottare är risken för att frånvaron från fysisk aktivitet/träning leder till en 

identitetskris större än om individen även har en bekväm roll och identitet utanför sin träning. 

Identitetskrisen verkar även kunna påverkas av hur individerna runt omkring ser på den 

skadade individen. Här verkar det alltså som att det sociala stödet kan stjälpa mer än hjälpa 

precis som Sofia Bunke et al. (2011) också är inne på. Det som jag personligen tror är 

avgörande är vilken nivå man är fysiskt aktiv på. Identitetskrisen bör nog bli värre om man 

har sin idrott som sitt jobb som resulterar i inkomst. En individ som är fysiskt aktiv enbart i 

motionssyfte tror jag inte riskerar att råka ut för samma identitetskris som en som gör det ur 

en större tävlingssynpunkt. Det är även viktigt att inte glömma bort individens personlighet. 

Förmodligen finns det individer vars personlighetsdrag gör att de lättare tar sig igenom en 

skada utan att uppleva det som en större kris något som även Folkesson och Franzén (2005) 

har dokumenterat.  

 

Vilka sociala stödgivare som uppfattas som viktigast är svårt att fastslå exakt. Det som verkar 

vara en gemensam nämnare är att de ska vara i en nära relation till idrottaren, något som 

Johan Fallby (2006) även benämner. Det som även önskades var att det skulle finnas en 

erfarenhet av liknande skadefrånvaro hos stödgivarna. Något som inte alls var förväntat av 

författaren. Det som kommit fram som var mer väntat var att de skulle ha kunskap på 

området, men att det uppfattades som positivt att de hade gått igenom någon liknande skada 
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var för mig något nytt. Något som uppfattades positivt var att skolan användes som en 

hälsofrämjande arena och erbjöd sitt stöd till en av informanterna vilket ses som viktigt av 

Isberg (2009). Skolan som folkhälsoarena är något som även det skulle kunna undersökas 

mer. Hur stor betydelse har skolan för den fysiska aktiviteten och folkhälsan i Sverige idag? 

Extra intressant med tanke de diskussioner som finns idag kring att skolidrotten får allt 

mindre och mindre tid jämfört med andra ämnen. Detta trots att det kan göras kopplingar 

mellan fysisk inaktivitet och fetma, något som ökar bland barn och ungdomar i dagens 

samhälle (Fas.se 2013).   

 

Som Bandura (1986) nämner i teorin Social cognitive theori så verkar miljön spela en viss roll 

i kombination med stödet. Troligtvis så är en miljö som uppmuntrar till en viss fysisk aktivitet 

trots skada bra men utan stödet så tror jag att den kan kännas frustrerande. Flera av deltagarna 

benämner att det mest frustrerande var att de inte kunde delta och hjälpa deras lag, vilket är 

det absolut viktigaste i lagidrott. Det var förvånande att denna frustration var så utmärkande 

och så stor hos de aktiva. Frustrationen ledde till att vissa drog sig bort från de sociala bitarna 

vilket sedan tidigare är påvisat av Hassmén (2003), Podlog (2010) och Johnson (2008). Att de 

drog sig bort från laget resulterade i att de tappade kontakten med vissa individer de tidigare 

träffat mycket ofta. Detta skulle kunna kallas för en social förlust. Jag tror inte att den sociala 

förlusten jag nämner måste vara ett resultat av ett för dåligt stöd. Som tidigare nämnts var det 

de skadade individerna som drog sig bort från gruppen, vilket i så fall skulle resultera i en 

vald social förlust. I detta tror jag det återigen är viktigt att se till hur individen är och vilka 

personlighetsdrag den har. Då det sociala stödet bör vara utformat från individens önskemål 

blir således de individer som väljs bort av den skadade individen stödgivare i form av att inte 

ta energi.  

 

Ian Mitchell (2011) hävdar av att kunskaper om det sociala stödets betydelse är viktigt och att 

vi måste få bättre kunskaper på området för den aktiva individens skull. Detta kan jag inte 

påstå att jag kan styrka. Det är enligt deltagarna viktigare att det finns en förståelse och 

erfarenhet om vad de går igenom. Om individens stödgivare själv har varit med om en 

liknande skada ses det som mer positivt än om stödgivaren har goda kunskaper om socialt 

stöd. Mitchells tankar kring att det är utformningen av stödet som är viktigt kan bekräftas av 

danna studie. Individen verkar tycka att så länge stödet är utformat efter deras önskemål är det 

ett bra stöd. Här saknar jag vissa uppgifter och känner att det skulle ha varit intressant om jag 

hade fått intervjuat en individ som värdesatte stödet från tränaren högre. Podlog (2010) menar 
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att det är vanligt att de som tillbringar tid från sin träningsgrupp kommer känna brist på 

engagemang från tränaren. Detta kan jag inte styrka då det verkar finnas en förståelse för att 

en tränare har ett antal övriga individer att ta hand om. Det fanns till viss del en önskan om att 

stödet kunde ha varit lite större från tränaren men det verkar vara en fråga om vilken nivå i 

träningen man ligger på.  

 

För folkhälsan i stort behöver detta undersökas ytterligare. Utökade kunskaper kommer 

förmodligen bidra till ökad fysisk aktivitet och med ökad fysisk aktivitet ökar risken för en 

skada relaterad till fysisk aktivitet vilket leder påvisar att ökade kunskaper kommer att 

behövas. Som Ian Mitchell (2011) säger är detta ett område som är svår utforskat och mer 

kunskaper behövs.  

 

Slutsats 

Det sociala stödets har betydelse för hur träningsuppehållet till följd av en skada upplevs.  

Det finns en önskan om att stödet från tränaren kan vara större men det finns en förståelse 

bland de aktiva om varför den inte är det.  

Lagkamraternas stöd är inget som utpekas som viktigt utan det beror på hur nära relation 

individerna har med varandra. Stödet från familjen är det stöd som framkommer som 

viktigare än andra. Det beror på att ju närmare relation man har till en individ desto viktigare 

uppfattas stödet. Det är viktigt att stödet är utformat efter individens önskemål och att de som 

ska ses som viktiga stödgivare själva har erfarenheter av liknande skador och liknande 

träningsuppehåll. Det sociala stödet ses som optimalt om stödgivaren som individen har nära 

sig både har en när relation till individen och har varit med om en liknande skada själv.  

Det uppfattas som betydande att inte bli för omhändertagen. Blir det sociala stödet överdrivet 

stort finns risk för att individen som får stödet blir missnöjd med det. I och med det ökar även 

risken för att individen inte återgår till sin fysiska aktivitet efter att skadan har läkt klart och 

rehabiliteringen är genomförd. 

 

Individen som råkar ut för en skada riskerar att socialt dra sig tillbaka från individer de har 

kontakt med i samband med fysisk aktivitet. Det ökar risken för att den skadade individen 

förblir fysiskt inaktiv. 
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Slutsatsen är att det sociala stödet bör ses som en hälsofrämjande faktor och bör bli bättre för 

individer som råkar ut för en skada relaterad till fysisk aktivitet.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant med en undersökning om det sociala stödet har en fysisk påverkan. 

Om det stödet kan göra att individen blir skadefri fortare om det sociala stödet är utformat 

optimalt efter individens önskan och situation. Det behövs studier kring hur många individer 

som slutar vara fysiskt aktiva till följd av idrottsskador och ett träningsuppehåll med dåligt 

socialt stöd. Det behöver forskas vidare på hur fysiskt aktiva individer ska motiveras till att 

utföra någon form av fysisk aktivitet trots att de är skadade. Ingen kan göra allt men alla kan 

göra något.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Missivbrev 
 
Hej  

Mitt namn är Mattias Lindberg och jag skriver ett examensarbete i folkhälsovetenskap på 

Högskolan i Gävle. I stort handlar uppsatsen om alla de svenskar som motionerar och är 

fysiskt aktiva, nästan varannan svensk. Fysisk aktivitet ökar risken för att drabbas av en 

idrottsrelaterad skada. Syftet med uppsatsen är att bidra med bättre förståelse om det sociala 

stödets betydelse för idrottares upplevelser av träningsuppehåll till följd av en skada. Totalt 

kommer fyra individer intervjuas. 

Det skulle vara till stor hjälp för mig om du vill dela med dig av dina erfarenheter inom ämnet 

i en intervju. 

Deltagandet är frivilligt och Du har när som helst rätt att avsluta intervjun utan att detta 

kommer ifrågasättas. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant. I 

utskrifterna kommer Du att tilldelas ett fiktivt namn för att skydda Din identitet. Intervjuerna 

kommer uteslutande användas för uppsatsen  

Om några frågor uppstår är du välkommen att kontakta mig.  

Om du väljer att delta i undersökningen bestäms tid och plats efter dina önskemål, intervjun 

beräknas ta mellan 30-45 minuter. 

 

Med vänlig hälsning: 

 Mattias Lindberg 

Tel: 0736302529 

Mail: mattiaslindbergpt@hotmail.com 

  



 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuguide. 

Tema 1 Skador 

Berätta hur gick det till när du skadades? (Hur länge var du borta från träningen?) 

Vad var det första du tänkte när skadan inträffade? (känslor, rädslor) 

Tema 2 upplevelser under träningsuppehållet 

Berätta hur upplevde du träningsuppehållet? (tankar/känslor/ängslan) 

Berätta upplevde du att du nåddes stöd under den här perioden? (Vem? Kön? Position?) 

Hur formades din relation till gruppen under träningsuppehållet? (inkludering/exkludering) 

Tema 3 Socialt stöd 

Hur upplevde du det sociala stödet från familjen under träningsuppehållet? Kamrater? 

Tränare? 

Hur utformades det sociala stödet för dig under ditt träningsuppehåll? 

Upplevde du att stödet från vissa personer var viktigare för dig än andra personer? (vilka 

personer tror du kan komma ifråga om stödgivare?) 

Om du skulle råka ut för en idrottsskada igen, hur skulle du vilja att det sociala stödet 

utformades under ditt träningsuppehåll? (rädsla/ängsla) 

Vilka är de viktigaste bitarna för dig när det gäller socialt stöd? 

 


