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Abstrakt: Fotboll är en av de mest populära idrotterna, både i Sverige och i hela världen. 

Med idrottandet kommer risken att drabbas av en skada. Knäskador är särskilt vanligt 

bland kvinnor och många av dem tvingas att sluta i förtid. Syfte med den här 

undersökningen var att undersöka vad som motiverat tre kvinnliga spelare att ta sig 

tillbaka efter en allvarlig knäskada. Metoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer. Tre fotbollsspelande kvinnor deltog i undersökningen och de hade tidigare 

haft en allvarlig knäskada. Intervjudata sammanställdes och bearbetades med en 

textanalys. Resultat visade att spelarna motiverades till stor del av egna mål och 

drömmar samt kärlek till sporten. De tränade också för att återigen få vara med på 

planen och tillhöra laget. Socialt stöd från bland annat tränare, lagkamrater och familj 

var också viktigt.  
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Inledning 

Fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa då regelbunden fysisk aktivitet främjar vårt 

välbefinnande och är sjukdomsförebyggande (Folkhälsomyndigheten 2016a). Rent 

fysiologiskt sett så definieras fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver förbrukningen i vila (Mattsson, Jansson & Hagströmer 

2014). Den fysiska aktiviteten kan bedrivas på olika sätt. Den kan bland annat ske i 

hemmet, på arbetet, på fritiden eller under organiserad fysisk träning (ibid.). I Sverige är 

närmare två och en halv miljon människor aktiva i någon idrottsförening och fotboll är 

en av de mest populära idrotterna (Riksidrottsförbundet 2015). Fotboll spelas runt om 

på hela jordklotet, på många olika nivåer och i alla åldersgrupper (Skadad.se 2016). 

Både kvinnor och män spelar fotboll och i Sverige är det den mest populära lagidrotten. 

Damfotboll är dessutom den tredje största idrotten totalt sett i landet, bara manlig 

fotboll och innebandy är större (ibid.). Enligt Svenska Fotbollförbundets senaste siffror 

från 2015 finns det 338 819 registrerade spelare över 15 år varav 38 823 av dem är 

damer (Svenska Fotbollförbundet 2016).  

Med fysisk aktivitet och idrott så ökar också risken att råka ut för en idrottsrelaterad 

skada (Johnson 2008). När det handlar om fotboll är siffrorna följande; 3-7 skador per 

1000 träningstimmar och 14-30 skador per 1000 matchtimmar är skadefrekvensen bland 

kvinnor och nästan lika höga bland män (Skadad.se 2016). De vanligaste 

fotbollsskadorna är i tur och ordning; knä, fotled, höft och lår och sammanlagt 93 

procent av alla skador är lokaliserade till benen. Allvarliga knäskador är skador på 

främre korsband, bakre korsband, inre sidoledband och menisk och 40 procent av alla 

knäskador är främre korsbandsskador (ibid.). Hur allvarlig en skada är delas in efter hur 

lång den förväntade rehabiliteringsperioden uppskattas att bli (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003). En mindre allvarlig skada beräknas ta en till sju dagar att läka, en 

medelsvår skada en vecka till en månad och en allvarlig skada kräver mer än en månads 

rehabiliteringstid (ibid.).  

Det är vanligare med allvarliga knäskador bland kvinnliga fotbollsspelare än manliga 

(Walden, Hägglund, Werner & Ekstrand 2011) och det rör sig främst om främre 

korsbandsskador och skador i knäskålsleden (Skadad.se 2016). Det är skador på det 

främre korsbandet som har visat sig ha den längsta rehabiliteringsperioden. Att skada 

sig på nytt efter en allvarlig skada är också vanligt, 22 procent av skadorna som 

http://fogis.se/om-svff/


 

2 

 

uppkommer bland kvinnliga fotbollsspelare är resultat från otillräcklig eller ofullständig 

rehabiliteringsträning, så kallad inadekvat rehabilitering (ibid.). 

Jag har själv spelat fotboll sedan barnsben men har tack och lov hittills klarat mig 

från allvarliga skador. Däremot är det flera av mina medspelare i de olika lag jag spelat i 

genom åren som drabbats. En del av dem har tagit sig tillbaka till fotbollsplanen, andra 

inte. Jag tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som finns när det gäller att ta sig tillbaka efter en allvarlig skada. I 

den här undersökningen har intervjuer gjorts med tre kvinnliga fotbollsspelare som alla 

drabbats av allvarliga knäskador. Det för att undersöka vad som motiverat dem att ta sig 

tillbaka till fotbollsplanen. Det kan på så sätt förbereda mig och andra fotbollsspelande 

kvinnor om vi någon gång skulle råka ut för en skada. 
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Problemformulering 

Knäskador drabbar många fotbollsspelare i allmänhet och kvinnliga fotbollsspelare i 

synnerhet (Walden et al. 2011) vilket kan leda till att många av dem tvingas sluta med 

sitt idrottande mycket tidigare än vad de planerat. I och med det så missar de också 

chansen till den fysiska aktivitet de utfört när de spelat fotboll. Brist på fysisk aktivitet 

kan på sikt göra oss sjuka (Folkhälsomyndigheten 2016a)  

Däremot finns det de som tar sig igenom timmar med rehabiliteringsträning och 

kommer tillbaka efter en allvarlig skada. I och med det så är det intressant att undersöka 

hur det kommer sig att vissa spelare tar sig tillbaka medan andra inte gör det. Det är 

också intressant att ta reda på vad som motiverat de spelarna att ta sig tillbaka medan 

andra avslutar sina karriärer.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad som motiverar tre kvinnliga 

fotbollsspelare att ta sig tillbaka efter en allvarlig knäskada. För att uppnå studiens syfte 

har följande frågor formulerats: 

 

 Vilka är de inre respektive yttre motivationsfaktorerna? 

 Skiljer sig motivationsfaktorerna åt beroende på hur högt upp i seriesystemet 

spelaren befinner sig?  
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Teoretiskt ramverk 

Cohen, Manion och Morrison (2007) beskriver en teori som en uppsättning 

sammanhängande begrepp och konstruktioner som presenterar en systematisk vy 

fenomen. Det görs genom att ange relationer mellan variabler i syfte att förutsäga och 

förklara fenomen (ibid.). Här nedan presenteras de olika teorierna; Stages of Change, 

förändringsstrategier och Självbestämmandeteorin, SDT, som tillsammans bildar mitt 

teoretiska ramverk.  

 

Stages of Change 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Stages of Change  

(Folkhälsomyndigheten 2016b) 
 

Bild 1 visar förändringshjulet (Folkhälsomyndigheten 2016b), en modell som Glanz, 

Rimer & Viswanath (2008) skriver om som Stages of Change. Utgångspunkten i 

modellen är att förändring inte är en händelse utan en process (Glanz, Rimer & 

Viswanath 2008). Att göra en beteendeförändring är alltså en process i flera stadier. 

Individen som ska göra en förändring tar sig igenom fem steg; inte beredd, ambivalent, 

beredd, handling och vidmakthållande. Modellen är cirkulär och det innebär att 

individen inte systematiskt går från ett steg till ett annat utan i förändringsprocessen kan 

det ske återfall i något skede och processen får påbörjas på nytt (ibid.). 

Beroende på i vilket stadium individen befinner sig så erbjuder stegen i modellen 

olika perspektiv att närma sig problemet på (Glanz, Rimer & Viswanath 2008). I det 

första stadiet, då individen inte är beredd, har inte individen någon avsikt att förändra 

sitt beteende inom de närmsta sex månaderna. Förslag på en förändringsstrategi i det här 
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stadiet är att öka medvetenheten om behovet av förändring samt informera om risker 

och förmåner med dem. Ambivalent är nästa steg. Individer som befinner sig här har för 

avsikt att vidta åtgärder och är beredda att göra det inom sex månader. Individerna 

motiveras och uppmuntras till att göra specifika planer för förändringen. Efter 

begrundande kommer förberedelsesteget att vara beredd. Individer som är här är redo 

att vidta åtgärder inom de närmsta 30 dagarna. De kanske till och med redan har tagit 

något steg i den riktningen. Här bör de få hjälp med att utveckla och genomföra 

konkreta handlingsplaner, samt att sätta upp mål. Individer som redan har förändrat sitt 

beteende, för mindre än sex månader sedan, är i handlingssteget. De kan behöva hjälp 

med feedback, problemlösning och socialt stöd. Sista steget är vidmakthållande. Det 

gäller individer som gjort en förändring för mer än sex månader sedan. Här ska fokus 

ligga på att de ska få hjälp att klara sig, påminna sig om förändringen, hitta alternativ 

och undvika återfall (ibid.). 

 

Förändringsstrategier 

Faskunger och Hemmingsson (2005) beskriver förändringsstrategier som alla de 

strategier, tekniker, metoder och aktiviteter som används för att göra framsteg i 

förändringen. De olika stadierna i Stages of Change visar när förändringen succesivt 

sker. Förändringsstrategierna i sin tur visar hur förändringen går till. Enligt Faskunger 

och Hemmingsson (2005) finns det tio övergripande strategier med hundratals olika 

tekniker. Strategierna kommer att presenteras mer ingående här nedan. I och med att 

förstå vad varje strategi syftar till så är det sedan möjligt för individen att utveckla egna 

som passar och använda rätt strategi vid rätt tillfälle (ibid.).  

De tio förändringsstrategierna som Faskunger och Hemmingsson (2005) skriver om 

är; insikt, känsloupplevelser, personlig omvärdering, social omvärdering, 

närmiljöalternativ, engagemang, socialt stöd, omgivningskontroll, frestelsehantering 

och belöning. Att komma till insikt om att göra en förändring innebär att tänka på den, 

läsa på och diskutera nyttan av den potentiella förändringen. Både positiva och negativa 

känslor kan uppkomma i samband med en förändring och det är bra att tänka på vilka 

känsloupplevelser som motiverar till en förändring. Personlig omvärdering handlar om 

att själv tänka på vad man vill uppnå i framtiden. Det är viktigt att tänka på både 

fördelar och nackdelar. Till sin hjälp kan man använda sig av motivationsbalansen. Det 

finns fyra aspekter att ta hänsyn till enligt motivationsbalansen; fördelar med 

förändringen, nackdelar med den nuvarande situationen, nackdelar med förändringen 
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och fördelar med den nuvarande situationen. Efter att ha exemplifierat varje aspekt får 

individen en fingervisning om hur motivationen ser ut angående förändringen, vilket är 

en god hjälp vid det fortsatta arbetet. Motivationsbalansen ger en bild av var individen 

befinner sig vid en viss tidpunkt och se vad som krävs för att ta sig framåt, vidare i 

utvecklingen. Strategin social omvärdering innebär att tänka på vilka i omgivningen 

som påverkas av en förändring, både positivt och negativt (ibid.). 

Följande förändringsstrategier underlättar att ta sig från tanke till handling 

(Faskunger & Hemmingsson 2005). Närmiljöalternativ innebär att se över vad som 

finns i närmiljön, till exempel resurser, anläggningar och liknande, som kan underlätta i 

förändringen. Socialt stöd innebär att det finns pålitlig stöttning från familj, vänner och 

bekanta. Det är den viktigaste faktorn vid en förändring och höjer motivationen hos 

individen som ska göra en förändring. Faskunger och Hemmingsson (2005) nämner 

exempel på vad socialt stöd är: 

 

 Någon som hjälper individen att komma igång 

 Sällskap/någon att träna med 

 Någon som ger relevant och uppriktig feedback 

 Någon som individen kan prata med om sina upplevelser 

 Någon som stöttar och peppar när det känns tungt 

 

Engagemang krävs och det innebär de beslut individen fattar och de förberedelser 

hon gör för att ta sig ett steg närmare handling (Faskunger & Hemmingsson 2005). Det 

handlar också om att sätta upp mål och delmål (läs mer om mål och målsättning på 

sidan 9). Omgivningskontroll innebär att undvika miljöer som hämmar förändringen och 

i stället vistas i miljöer som uppmuntrar, det styr ditt handlande i önskad riktning. När 

du sedan känner dig stark är det bra att utmana dig själv och prova att vistas i miljöer 

som ”frestas”, så kallad frestelsehantering. Sista strategin är belöning och det handlar 

om att fokusera och koncentrera sig på positiva resultat. Det kan också vara att belöna 

sig på annat sätt och notera framsteg. För att nå hit är det viktigt att sätta upp realistiska 

mål som går att nå (ibid.). 
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Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin, förkortad SDT, har utvecklats av Edward L. Deci och Richard 

M. Ryan på University of Rochester (Deci & Ryan 2000). Enligt Ryan och Deci (2000) 

är det graden självbestämmande som avgör hur mycket motivation en individ känner 

inför uppgiften eller utmaningen som hon ställs inför. Självbestämmande är beroende av 

självständighet, kompetens och samhörighet. De tre grundläggande behoven är starkt 

kopplade till individens personliga utveckling och välbefinnande. Ju mer 

självbestämmande en individ känner desto mer motiverad är hon (ibid.). Det är också de 

behoven som Deci och Ryan (2000) menar är medfödda.  

Självständighet kan förklaras som människors inneboende behov av att agera med en 

känsla av egen vilja, eget val och eget självbestämmande. Det kan sammanfattas som 

upplevelse av självstyre. Kompetens handlar om en känsla hos individen att på ett 

kompetent och effektivt sätt möta och hantera sin omgivande miljö. Samhörighet är det 

tredje behovet. Det handlar om att känna närhet och ha en koppling till andra 

människor, att bry sig om andra och att andra bryr sig om individen (ibid.).  

Enligt SDT är självständighet, kompetens och samhörighet inre motivationsfaktorer 

medan pengar, tillgångar och berömmelse är exempel på yttre motivationsfaktorer 

(Ryan & Deci 2000). Den teoretiska basen inom SDT utgörs av symbiosen mellan de 

yttre faktorerna och människans inre drivkrafter (ibid.). 
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Tidigare forskning 

I det här stycket presenteras vad pedagogik och motivation är samt skillnaderna mellan 

inre och yttre motivation, vidare beskrivs också mål och målsättning. Forskning som 

studerat socialt stöd och hur skadade idrottare fått stöd presenteras mer ingående. 

Avslutningsvis görs en genomgång av hur Självbestämmandeteorin kan vara en 

användbar metod för skadade idrottare under deras rehabilitering. 

 

Pedagogik och motivation 

Svederberg och Svensson (2001) menar att pedagogik är någonting som uppfattas som 

ett praktiskt verksamhetsområde. Med olika teoretiska och praktiska utgångspunkter 

ägnar pedagoger sig åt för att förbättra människors möjligheter att utveckla kunskaper, 

handlingsmönster och värderingar. Svederberg och Svensson (2001) skriver också att 

forskningsfrågor inom pedagogik handlar om behov hos antingen en enskild individ 

eller hela samhället. Forskningen utgår från att skaffa sig kunskap om möjligheterna att 

främja människors uppmärksamhet och lärande i en viss riktning (ibid.).  

Nationalencyklopedin (2016) definierar motivation enligt följande: ”en psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål”. Faskunger och Hemmingsson (2005) skriver att motivation är själva drivkraften 

och katalysatorn för att påbörja och bibehålla en förändring. Enligt Revstedt (2014) är 

motivation ”en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat 

liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att 

vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv” (Revstedt 2014, s.32). Att individen 

väljer att ta tillvara på sina möjligheter och ansvar för sig själv är betydelsefullt i ett 

självförverkligat och meningsfullt liv (Revstedt 2014). Strävan efter att leva ett så 

meningsfullt liv som möjligt finns hos alla människor och alla är motiverade innerst 

inne men på olika nivåer. Många behandlingsmetoder bygger på att klienten eller 

personen i fråga ska vara motiverad, annars fungerar den inte. Många personer som 

faktiskt behöver hjälp är däremot inte tillräckligt motiverade och får därför inte tillgång 

till den hjälp de behöver. Är individen däremot motiverad får hon tillgång till mer hjälp. 

Det blir därför ett dilemma – de som är motiverade och behöver hjälp får hjälp medan 

de som inte är motiverade men som behöver hjälp inte får det (ibid.).  

För att motivationsarbetet ska fungera krävs det en positiv människosyn, det vill säga 

att människans innersta natur är konstruktiv, social, målinriktad och aktiv (Revstedt 
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2014). Konstruktiv betyder strävan efter att vara god mot sig själv och andra och att 

försöka hitta livsbejakande lösningar på problem. Konstruktiviteten kräver att personen 

har absoluta värderingar om vad godhet innebär. Dessutom krävs att individen är social. 

Med det menas att individen har kontakt med sig själv och vill leva i samverkan med 

andra, inte nödvändigtvis lika mycket med alla människor. Det handlar också om att ha 

kontakt med sina inre tankar och upplevelser. En positiv människosyn innebär också att 

personen ska vara målinriktad och ha någonting att sträva efter. Målet behöver inte vara 

samma för alla människor utan kan se olika ut (ibid.).  

Avslutningsvis måste människans innersta natur vara aktiv, vilket betyder att 

människan är ett skapande väsen (Revstedt 2014). Det handlar om att forma sitt eget 

öde, aktivt handla i sin egen livssituation. Ovan fyra nämnda aspekter kan sammanfattas 

som en positiv drivkraft och finns inom alla människor, mer eller mindre (ibid.).  

 

Inre och yttre motivationsfaktorer 

”Motivation handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger energi åt, styr och 

upprätthåller beteenden” (Hassmén, Hassmén & Plate 2003, s. 164). Att utföra 

någonting för nöjets skull och för den tillfredställelsen som utförandet ger kan förklaras 

som inre motivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  Inre motivation är någonting 

att upptäcka, ingenting att skapa (Granbom 1998). Den typen av motivation är när en 

person söker svar av eget intresse och grundar sig på inre personlighetsfaktorer (ibid.). 

Glädje, njutning och avslappning är känslor en individ som är inre motiverad i större 

grad upplever (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Att fokusera på uppgiften är också 

lättare för en individ med inre motivation. Målet för en individ med inre motivation är 

att nå känslomässiga belöningar som till exempel njutning och glädje.  

Det finns tre typer av inre motivation; att lära sig och nå kunskap, att uppnå 

någonting samt att uppleva stimulans. För individer med inre motivation som vill lära 

sig och få kunskap är den upplevda tillfredsställelsen av aktiviteten och nöjet att lära sig 

någonting nytt det viktiga. När inre motivation handlar om att uppnå någonting rör det 

sig om att delta i en aktivitet, bland annat för att överträffa sig själv. Det handlar om att 

delta i en aktivitet då nöjet och tillfredsställelsen av försöken att skapa något och uppnå 

är det som räknas. Individer med inre motivation för att uppleva stimulans är med i 

aktiviteter som ger positiva sinnesupplevelser och njuter av positiva känslor (ibid.). 

Att delta i aktiviteter på grund av de fördelar som kan följa av utförandet är yttre 

motivation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Att nå ära, berömmelser och priser är 
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också yttre motivation Ofta kan individer med yttre motivation uppleva press, ökad 

nervositet och minskad kontroll. Sociala eller materiella belöningar är ofta vanliga vid 

yttre motivation (ibid.). Granbom (1998) skriver att ett beteende upprätthålls vid yttre 

motivation så länge som individen kan hoppas på att få belöning eller uppnår vissa mål. 

Precis som inre motivation kan yttre motivation delas upp. Hassmén, Hassmén och 

Plate (2003) delar upp den i fyra olika typer; yttre reglering, introjicerad reglering, 

identifierad reglering och integrerad reglering. Yttre reglering handlar om medel som 

belöningar och restriktioner. Introjicerad reglering är när individen inte helt självvalt 

deltar i en aktivitet utan känner press till att göra det. Identifierad reglering är ett 

beteende som är självvalt och betraktas som viktigt av individen. Beteendet i sig är det 

viktiga trots att aktiviteten inte är så trevlig eller positiv. När aktivitetsvalet är en 

naturlig och samstämmig del av individen kallas det för integrerad reglering (ibid.).  

 

Mål och målsättning 

Mål kan vara både kortsiktiga och långsiktiga och är någonting som alla människor 

sätter upp (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Definitionen av mål är: avsett resultat av 

verksamhet och ger riktning för den verksamhet och ett mått på den kvalitét som 

eftersträvas. Mål påverkar prestationen positivt på fyra sätt. Dels så klargörs riktningen 

och intensiteten, dels så ökas och fokuseras den investerade energin. Utövarens 

uthållighet påverkas positivt och uppmanar till nya problemlösningsstrategier och 

nytänkande (ibid).  

Det finns tre olika sorters mål; resultatmål, prestationsmål och processmål 

(Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Resultatmål kan jämföras och mätas med andra 

idrottares resultat. Att göra en god prestation utifrån sin egen förmåga och tidigare 

prestationer kallas prestationsmål. Det handlar mer om fokus på att förbättra sig själv 

och slå sina egna tidigare rekord än att slå någon annan. Processmål handlar om 

processen över tid, rörelsen och steg som idrottaren tar med mål att främja prestationen. 

Inom idrotten är det resultatmålen som dominerar men mentala rådgivare uppmanar 

idrottare att sätta prestationsmål och processmål då det anses vara mer gynnsamt för en 

optimal prestation. För att få ut den bästa effekten av att sätta upp mål bör målen vara 

specifika och mätbara, relativt höga men ändå realistiska samt både långsiktiga och 

kortsiktiga. De bör även vara av typen resultatmål, prestationsmål och processmål, både 

träningsmål och mål för tävling samt positivt formulerade (ibid.). 
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Socialt stöd viktigt för skadade idrottare 

Precis som Faskunger och Hemmingsson (2005) skriver är det sociala stödet viktigt vid 

en förändring och det är en viktig motivationsfaktor som skadade idrottare ofta nämner i 

sin rehabiliteringsprocess (Byerly, Worrell, Gahimer & Domholdt 1994; Lu & Hsu 

2013; Podlog et. al 2013). Byerly et al. (1994) undersökte olika faktorer som kan 

påverka rehabiliteringen hos skadade idrottare mellan 17 och 25 år, bland annat stöd 

från andra och egen motivation. Resultatet visade att det känslomässiga och sociala 

stödet var väldigt viktigt för skadade idrottare, både från sjukvården, tränare, ledare och 

från lagkamrater. Dessutom fanns det missnöje när lagkamrater inte fanns där och 

stöttade. Idrottare med en stark egen motivation var i hög grad benägna att klara sig 

genom sitt rehabiliteringsprogram på egen hand, utan tillsyn eller övervakning (ibid).  

Precis som i studien av Byerly et al så visade resultatet i Lu och Hsus studie (2013) 

att det sociala stödet under rehabiliteringstiden var bra för individernas beteende och 

inställning till rehabiliteringen samt för deras subjektiva välbefinnande. Deras studie 

utfördes på collegestudenter och Podlog et. al. (2013) har gjort en liknande studie fast 

på ungdomar. Lu och Hsus (2013) syfte var att undersöka ungdomars perspektiv på 

rehabilitering efter en skada och återkomst till sin idrott. Bakgrunden till studien var 

bland annat att många unga idrottare ofta har en svår och tuff resa efter en skada och 

många upplever minskad självkänsla, dåligt humör och förlorar känslan av sin sociala 

identitet. Att känna sig utanför laget var vanligt och även brist på socialt stöd (ibid.).  

Idrottarna fick frågor, bland annat om hur de upplevt stress och socialt stöd under sin 

rehabiliteringstid (Lu & Hsu 2013). Resultatet visade att många av idrottarna kände sig 

stressade över att missa träning och att konkurrenterna blev bättre än dem. De kände 

också stress över att olika läkare kom med olika besked angående deras skada och även 

över att skadan tog längre tid än väntat att läka. Socialt stöd var viktigt för idrottarna, i 

flera olika aspekter. Emotionellt stöd fick de genom uppmuntran från föräldrar och 

tränare. Konkret stöd syntes i form av besök hos sjukgymnast eller 

rehabiliteringsövningar. Informativt stöd var bland annat uppdateringar om skadan och 

sina framsteg. De flesta av idrottarna tyckte att de hade fått tillräckligt med stöd och 

positiv feedback men många av dem upplevde en viss press från sina vänner och 

föräldrar att göra en snabb comeback. Ingen av dem rapporterade att de kände press från 

sina tränare (ibid.).  
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Självbestämmandeteorin vid skaderehabilitering 

Självbestämmandeteorin, SDT, har visat sig ha positiv betydelse för skadade idrottare i 

deras rehabilitering (Chan & Hagger 2012; Levy, Polman & Borkoles 2008; Podlog & 

Eklund 2006). Podlog och Eklund (2006) har gjort en longitudinell undersökning av 

australienska och kanadensiska tävlingsidrottare och deras upplevelser av att återgå till 

sin idrott efter en allvarlig skada. Vilka som var de viktigaste psykosociala frågorna och 

processerna för att göra övergången från rehabilitering av skada till träning och tävling 

undersöktes. Det frågades också i vilken utsträckning SDT kunde bidra till en större 

teoretisk förståelse för de viktigaste frågorna och processerna relaterade till återgången 

till idrottandet efter en allvarlig skada. 12 deltagare; 7 män och 5 kvinnor som alla var 

amatör- och halvprofessionella idrottare i åldern 18-28 år, intervjuades vid ett flertal 

tillfällen under en dryg halvårsperiod. Samtliga idrottare hade varit borta från sin idrott 

på grund av skada i minst två månaders tid.  

Deltagarna fick frågor om tiden mellan skadan och återkomsten till träning och 

tävling och även upplevelserna efter att ha kommit tillbaka. Resultatet visade att under 

tiden som de var skadade så reflekterade idrottarna över varför idrottandet var viktigt 

för dem. Motivationen för att återgå beskrevs som komplext. Exempel på motiverande 

faktorer var att uppnå personliga mål, kärlek till sporten, att umgås med lagkamrater, 

upprätthålla sin fysiska nivå och att bevara sin identitet. Just kärlek till sporten var 

väldigt framträdande som motivationsfaktor. En deltagare berättade att hon älskade 

sporten och det fanns ingenting som kunde få henne att hålla sig borta från det.  

När resultatet och teman analyserades visade det sig att självständighet, kompetens 

och samhörighet samt självbestämmande var framträdande i idrottarnas upplevelser om 

att återgå till sin idrott (ibid.), vilka är de tre grundläggande behoven enligt SDT. Även 

Levy, Polman och Borkoles (2008) studerade SDT i samband med återkomst till idrott 

efter skada och resultatet visade att hög grad upplevd självbestämmande och 

självständighet ledde till framgångsrik rehabilitering, tillsammans med stöd från 

sjukgymnaster. Chan och Hagger (2012) kom fram till liknande resultat. Ju mer 

engagerad idrottaren var i sin rehabilitering desto större var sannolikheten att det skulle 

ge positiva resultat i rehabiliteringen. Med tanke på de svaren så kan SDT vara en 

användbar ram för att tolka och förstå en idrottsman eller kvinnas erfarenheter av att 

återvända till sin idrott efter skada. 
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Metod 

I det här stycket presenterar jag mer ingående vilket metodval jag gjort för att uppnå 

studiens syfte, vilket urvalet var, hur jag gått tillväga när jag utfört undersökningen och 

vilken databearbetning och analysmetod jag valt. Jag skriver också om reliabilitet och 

validitet samt om de etiska övervägningar jag gjort. 

 

Metodval 

Metoden jag valde är en kvalitativ intervjumetod, vilket betyder att det är världen från 

undersökningspersonernas synvinklar jag vill förstå, och utveckla mening utifrån deras 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014). Det är ämnen från den levda vardagsvärlden 

ur de intervjuade personernas eget perspektiv som undersöks (ibid.). Eftersom syftet i 

den här studien var att undersöka vad som motiverat tre kvinnliga fotbollsspelare att ta 

sig tillbaka efter en allvarlig knäskada så passade den metoden bra. Det var deras 

perspektiv, deras synvinklar på olika motivationsfaktorer jag ville få kunskap om. En 

intervju är en möjlighet för deltagarna att diskutera sina tolkningar av världen där de bor 

och uttrycka hur de ser situationer utifrån sin egen synvinkel (Cohen, Manion & 

Morrison 2007). Varje deltagare i en intervju kommer att definiera situationen på olika 

sätt (ibid.). 

Det är både det kvalitativa, det deskriptiva och det specifika som undersöks (Kvale & 

Brinkmann 2014). Med det kvantitativa menas att arbeta med ord, att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. Det deskriptiva 

innebär att fokus ligger på att få nyanserade beskrivningar, alla skillnader och 

variationer. Intervjupersonen ombeds att exakt beskriva vad hon upplever och känner. 

Att undersöka det specifika handlar om att inte undersöka allmänna åsikter utan 

beskrivningar av specifika situationer och handlingar (ibid.).  

Målet med en forskningsintervju, i det här fallet en kvalitativ forskningsintervju, är 

att producera kunskap (Kvale & Brinkmann 2014). Enligt Cohen, Manion & Morrison 

(2007) är det interaktionen mellan människor som är kunskapsproduktionen. En 

kvalitativ intervju kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju på 

grund av att det saknas strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av 

intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Jag valde en semistrukturerad intervju. Med det 

menas att jag hade en intervjuguide med frågor att ställa men också en stor frihet för 

intervjupersonerna att utforma sina svar som de själva ville (Bryman 2008). Det innebär 
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också att frågorna inte behöver komma i samma ordning i alla intervjuer (ibid.), vilket 

de heller inte gjorde i de här intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden utgick från olika 

teman; bakgrund, skadetillfället, efter skadan, motgångar och medgångar, omgivning 

och övrigt, se bilaga 1. Frågorna under tema övrigt var till för att intervjupersonen 

skulle få berätta om det var någonting som jag eventuellt hade glömt att fråga och som 

hon ville berätta. 

 

Urval 

Jag valde att intervjua tre kvinnor från mellersta Sverige som alla spelade fotboll på 

olika nivåer. De var alla födda samma år, vilket jag inte visste innan jag kontaktade 

dem, och spelade fotboll i division 1, 2 och 3. Kriterierna för att de skulle vara med i 

undersökningen var att de tidigare skulle ha haft en allvarlig knäskada av någon form 

och nu vara tillbaka i spel och träning. Eftersom jag själv är väldigt fotbollsintresserad 

och har spelat i flera lag kände jag till flera spelare som råkat ut för knäskador. Jag 

använde mig av ett målstyrt urval för att få tag i personer att intervjua till min 

undersökning, ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att jag inte hade som syfte att 

välja deltagare på ett slumpmässigt sätt (Bryman 2008). Jag valde personerna på ett 

strategiskt sätt då personerna var relevanta för mina forskningsfrågor. Urvalet gjorde att 

jag inte kunde generalisera resultatet till en population men det var heller inte målet. 

Alla tre spelarna tackade ja på en gång, därför kontaktades inga ytterligare spelare. 

 

Beskrivning av spelarna 

Nedan följer en kort beskrivning av informanterna som i den här uppsatsen har getts 

kodnamnen ”Sanna”, ”Linda” och ”Mikaela”. 

 

Sanna 

Ålder: född 1993 

Fotbollshistoria: Spelar i division 1. Har spelat fotboll sedan sexårsåldern. Tränar 

gemensamt med laget fyra gånger i veckan plus en match. ”Det är all ens fritid ungefär. 

Man planerar hela livet efter det” (Sanna om hur mycket tid hon lägger på fotbollen). 
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Skadehistoria: Opererade höger knä för Picasyndrom1 när hon var 18 år. Fick en skada 

på ett korsband i vänster knä november 2014, ingen operation krävdes. Var tillbaka på 

fotbollsplanen i juni 2015. Skadade menisken hösten 2015, var tillbaka i mars 2016. 

 

Linda 

Ålder: född 1993 

Fotbollshistoria: Spelar i division 2. Började spela fotboll som fyraåring, har tre 

gemensamma träningar i veckan med laget, plus match. 

Skadehistoria: Har haft en spricka i höger lårben. Ådrog sig en korsbands- och 

meniskskada i höger knä i slutet av 2009, opererades i februari 2010. Kom tillbaka till 

fotbollen men skadade sitt andra knä, också en korsbandsskada, våren 2014. Kom 

tillbaka hösten 2015. Drog på sig rygg- och nackskador på grund av snedbelastning.  

 

Mikaela 

Ålder: född 1993 

Fotbollshistoria: Spelar i division 3. Började spela fotboll som sexåring, har haft ett 

uppehåll på några månader. Tränar med laget tre pass i veckan och på egen hand två-tre 

gånger i veckan. 

Skadehistoria: Skadade korsband, båda meniskerna och fick dessutom en broskskada i 

vänster knä januari 2011. Trodde först att korsbandet inte var av men när det visade sig 

vara det blev det operation i juni 2011. Kom tillbaka i mars 2012 men drabbades av en 

bristning i låret. Tog en paus från fotbollen efter säsongen och spelar helt sedan 2013.  

 

Tillvägagångssätt 

Informanterna kontaktades via mail och alla tre svarade att de var intresserade att vara 

med i undersökningen. De fick vara med och bestämma tid och plats för intervjun efter 

hur det passade dem. Att intervjupersonerna får vara med och bestämma plats och tid är 

viktigt för att få dem att känna sig bekväma och på så sätt få mer rättvisa svar (Bryman 

2008). Intervjun är inte bara en insamling av uppgifter utan även ett socialt möte 

(Cohen, Manion & Morrison 2007).  

                                                 
1 Även kallat Wallenbergs syndrom. Är en cirkulationsstörning på grund av tilltäppning av posteriora 

inferiora cerebellära artären med symtom som yrsel, nystagmus, ataxi och känselnedsättning. Källa: 

http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/55678-pica-syndrom  

http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/55678-pica-syndrom
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Sanna intervjuades på läktaren i fotbollshallen innan ett träningspass, Linda vid ett 

avskilt bord på ett kafé och Mikaela i en buss på väg till en match. Alla tre spelarna fick 

ta del av informationen i missivbrevet (se bilaga 2) och godkände att intervjun spelades 

in på min mobiltelefon. Att spela in intervjuerna är ett bra sätt för att sedan kunna få en 

detaljerad analys som krävs vid kvalitativa undersökningar (Bryman 2008). 

Inspelningarna gick bra med undantag för intervjun med Mikaela. Då ringde det i min 

telefon vilket avbröt inspelningsfunktionen men intervjun återupptogs efter att jag 

avfärdat samtalet. Förutom inspelning så antecknade jag detaljer som jag tyckte var 

viktiga och även för att kunna gå tillbaka och ställa ytterligare frågor om det var 

någonting som var oklart. Intervjuerna tog drygt 20 minuter var och transkriberades 

sedan inom några dagar.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna transkriberats läste jag igenom dem flera gånger. Kvalitativa 

undersökningar ger ofta ett otympligt och stort material vilket kan göra att analysarbetet 

kan vara svårt (Bryman 2008). Småord som ”liksom”, ”öh” och ”typ”, vilka Bryman 

kallar ”verbala tics” (2008, s. 431) sållades bort. Meningarna har också bearbetats så att 

det är skriftspråk och inte talspråk i citaten. Jag använde mig av kvalitativ dataanalys 

och kodning gjordes tidigt. Det kan bidra till en ökad förståelse för data och det 

teoretiska urvalet (Bryman 2008). Jag letade också efter vilka likheter som fanns mellan 

spelarna samt vad som skiljde dem åt. Till sist använde jag mig av en textanalys för att 

koppla resultatet till mitt teoretiska ramverk. 

 

Reliabilitet och validitet 

Bryman (2008) skriver om extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och 

extern validitet när det handlar om kvalitativ forskning. Med reliabilitet menas i vilken 

utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt. Extern reliabilitet handlar 

om huruvida undersökningen kan upprepas, replikeras. Det är svårt i en kvalitativ 

undersökning då det ofta handlar om en social situation (ibid.). I den här 

undersökningen var metoden intervju vilket innebär att informanterna ska svara på 

frågor. Får de sedan samma frågor ställda till sig igen är det svårt att avgöra om de 

kommer att svara likadant igen, eftersom deras minne av situationen i fråga kan skilja 

sig. Det gör att svaren kan skifta och då också resultaten av undersökningen. Intern 
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reliabilitet är att komma överens i forskarlaget om hur det som ses och hörs ska tolkas 

(Bryman 2008). I det här fallet var jag ensam forskare och därför är tolkningarna av 

resultatet enbart mina. En annan forskare hade kunnat tolka det annorlunda.  

Validitet förklaras ofta som relevansen av insamlad data för det givna problemet och 

eller mätinstrumentets förmåga att mäta det forskaren har för avsikt att mäta (Bryman 

2008). Intern validitet handlar om att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de 

teoretiska idéer som forskaren utvecklar och dennes observationer, vilket blir en styrka i 

kvalitativa undersökningar (ibid.). Även här handlade det om tolkningar. Min roll som 

forskare har varit att stärka de teoretiska idéer som finns och observationerna och 

resultaten från intervjuerna på ett relevant sätt. Extern validitet innebär i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer 

(Bryman 2008). Då det här var en relativt liten undersökning med endast tre informanter 

så var resultatet inte särskilt generaliserbart.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna ta del av missivbrevet (se Bilaga 1), 

där information om de grundläggande etiska frågorna när det handlar om forskning 

ingick. De upplystes om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I informationskravet ingår att informera informanterna om 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002), vilket jag talade om för dem. De fick 

även veta vad och var jag studerar och ta del av mina kontaktuppgifter, för att göra det 

lätt för dem att ta kontakt med mig om det skulle behövas. Förutom syftet så fick 

informanterna också veta lite om bakgrunden till varför jag valt att göra en 

undersökning om just kvinnliga fotbollsspelares motivationsfaktorer och hur många fler 

än dem som deltog i undersökningen. Jag var noga med att tala om att deltagandet var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan, både under 

intervjun eller efteråt om de så ville. 

Samtyckeskravet innebär att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002) och det fick mina deltagare information om. Alla tre 

informanter var över 15 år så inget godkännande från förälder/vårdnadshavare krävdes. 

Ingen av deltagarna kunde identifieras och inga resultat kunde kopplas till en enskild 

individ, vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Materialet är skyddat så ingen obehörig kan ta del av det. Det är bara jag som forskare 
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som tar del av personuppgifterna. Det inspelade datamaterialet går under offentlighets- 

och arkivlagstiftningen och bevaras och arkiveras (Vetenskapsrådet 2011).  

Nyttjandekravet är det sista av de fyra kraven jag tagit hänsyn till och det innebär att 

uppgifterna jag samlat in endast får användas för forskningsändamål och inte lånas ut 

eller användas i andra syften (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna fick också information 

om vad som kommer att hända med det färdiga materialet, att det kommer att publiceras 

i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVa, på www.diva-porta.org, eftersom det kan 

ligga i deras intresse att veta det. Dessutom anses forskaren ha en skyldighet att 

publicera sitt material och det är en grundläggande princip att inte undanhålla samhället 

vad som framkommit i forskningen (Vetenskapsrådet 2011).   

 

  

http://www.diva-porta.org/
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Resultat och analys 

Här presenteras resultat utifrån de olika temana; kärlek till sporten, utveckling som 

spelare, rädsla att mista sin plats i laget, framsteg i rehabiliteringen samt bakslag och 

andras åsikter. Resultaten har analyserats med hjälp av de teoretiska modellerna Stages 

of Change, förändringsstrategier med djupgående analys av personlig omvärdering och 

motivationsbalansen samt socialt stöd plus Självbestämmandeteorin.  

 

Kärlek till sporten 

Alla tre spelarna ville tillbaka till fotbollsplanen för att de älskade sin idrott. Kärleken 

till sporten de utövade var något som de alla tre framhävde. ”Drivet, man vill tillbaka 

för att det är så roligt” sa Sanna. Hon berättade också att gymträningen under 

rehabiliteringstiden inte var något som hon gillade men i och med att det skulle resultera 

i att hon så småningom skulle få spela fotboll igen så stod hon ut. 

Linda uttryckte sina känslor om varför det var så viktigt att komma tillbaka till 

fotbollsplanen på liknande sätt som Sanna: 

 

…det är ju bara att jag älskar sporten. Jag kan inte tänka mig en sommar utan att 

få kliva ut på det här gröna gräset och känna den här luften och få kicka med 

bollen, eller en match där det spöregnar och få slänga sig och glidtackla. Det är så 

många minnen, så mycket känslor som har med fotbollen att göra eftersom jag har 

vuxit upp med det, så det är ingenting som jag kan ta ifrån mig själv. Jag skadar 

nog mig mer av det än av de här skadorna jag har.  

(Linda) 

 

Citatet ovan var Lindas svar på frågan om det var någonting annat som motiverat henne 

än det frågor som tidigare ställts under intervjun. Linda sa dessutom flera gånger att det 

var ”roligt” att spela fotboll. 

Precis som Sanna och Linda så förklarade Mikaela att kärleken till sporten var en 

stor motivationsfaktor för henne. ”Ja, alltså det är sporten och glädjen man får när man 

spelar” svarade hon på vad som motiverat henne utöver de frågor som hon fick om 

specifika personer som kunde ha motiverat. Mikaela beskrev dessutom fotbollen som en 

”bästa vän”. Hon berättade att hon haft det tufft i livet men alltid funnit glädjen på 

fotbollsplanen, oavsett hur livet såg ut i övrigt. Under och efter skadeperioden tvingades 



 

20 

 

hon att utveckla en annan sida av sig själv och synas på ett annat sätt. Enligt henne så 

var det positivt, hon kom folk i omgivningen närmare och blev en bättre person. Hon 

berättade också att hon skulle göra om hela resan med skadan om hon fick välja 

eftersom det fick henne att bli en bättre person än vad hon var innan.   

 

Utveckling som spelare 

Ett gemensamt mål som alla tre spelarna hade var att de skulle tillbaka till 

fotbollsplanen, skadefria och helst snabbt. Sanna skadade sig för första gången på 

hösten och hade som mål att vara tillbaka till säsongen som började i mars-april. Enligt 

henne var det självklart och det måste gå fort. Varför det var så viktigt var för att hon 

ville spela fotboll och inte missa säsongen. Hennes lag hade precis åkt ur den division 

de spelade i och lagets gemensamma mål var att ta sig tillbaka så fort som möjligt igen. 

Hennes mål med fotbollen i stort var att ta upp sitt lag så högt som det går. Hon har 

utnämnts till länets bästa kvinnliga fotbollsspelare men vill inte byta lag för att klättra 

karriärmässigt. ”Nu kan jag inte lämna, jag är så hemmakär i laget. Ska jag byta lag tar 

jag med mig hela laget.” förklarade Sanna. 

Linda var lika ivrig som Sanna att komma tillbaka. Inte heller hos henne fanns det 

någon tvekan om hon skulle fortsätta. ”Det var självklart, det fanns inget annat att 

fundera på.” Till skillnad från Sanna så var inte Linda främmande för att byta lag för att 

kunna utvecklas så mycket som möjligt som fotbollsspelare men hon insåg att hennes 

skadehistoria kanske kunde hindra henne: ”Jag är inte främmande för att få prova 

vingarna om någon ny skulle vilja ta in en skadad spelare.”  

Mikaela rehabiliteringstränade samtidigt som en annan spelare i laget. Den spelaren 

hade inte för avsikt att ta sig tillbaka till fotbollen utan tränade upp sitt knä för att kunna 

gå och springa som normalt igen. Mikaela däremot ville tillbaka till fotbollen. Hon ville 

också spela på en högre nivå än vad hon gör i dag. 

 

Rädsla att mista sin plats i laget 

Det faktum att spelarna inte kunde utföra den idrott de älskade till hundra procent var 

någonting som ofta drev dem framåt. I och med att de inte kunde vara med och träna 

fullt ut som de andra spelarna i laget så miste de också sin plats på fotbollsplanen. De 

hade fortfarande kvar en plats i laget men inte som aktiv på planen. Det kunde inte vara 

med och påverka resultatet och spelet i matcher mer än från sidan. Ingen av dem var 

professionell, det vill säga ingen av dem tjänade pengar på att spela. Följde de 
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rehabiliteringsträningen ordentligt så skulle de komma tillbaka till laget och få en plats 

på fotbollsplanen igen.  

Säsongen innan Sanna skadade sig prisades hon för sina insatser på fotbollsplanen: 

”…jag hade haft en jättebra säsong, jag hade blivit XX2 bästa spelare och allting gick 

jättebra och det var jätterolig. Livet var på topp!”. Det var någonting som drivit henne 

att bli den fotbollsspelaren hon var innan skadan och ville bli igen efter skadan. I och 

med att hon inte kunde vara med på planen kunde hon varken utvecklas själv eller 

hjälpa laget att utvecklas. 

Situationen spelarna befann sig i när de var skadade var inget drömscenario enligt 

dem. De valde inte att sätta sig i den situationen och skulle helst av allt inte träna rehab 

men eftersom de alla tre ville tillbaka och det utan tvekan så tränade de ändå. I och med 

skadan så kunde de inte längre vara med och träna fotboll enligt de förutsättningar de 

var vana vid. Att träna finter, uppspel och skott på en fotbollsplan byttes ut mot 

uppbyggnadsträning i ett gym.  

 

Framsteg i rehabiliteringen 

Framsteg i rehabiliteringen var något som motiverade spelarna, att träningen de la ner så 

mycket tid på gav resultat. Linda berättade att när hon kunde stå på ett ben igen var det 

ett framsteg och även att sätta sig på en cykel och trampa utan smärta. ”Det är sådana 

där små, nästan obefintliga saker som ändå sätter sig i skallen, som får en att trampa 

vidare”. De där små stegen var viktiga för spelarna, små framgångar som betydde 

mycket för dem, vilket Mikaela berättade om:  

 

Springa, det var ett stort mål att få göra det men det var det här att nu får du springa 

i fem minuter, man vill ju springa mil! Från det här att ha hatat att springa till att 

längta efter det…  

(Mikaela) 

Trots att Mikaela inte gillade själva aktiviteten i sig så såg hon det som ett framsteg. 

Hoppträning, spänsthopp, hoppa på ett ben, springa och cykla var exempel som spelarna 

nämnde som framsteg i rehabiliteringsträningen. 

 

                                                 
2 XX står för länet som Sanna spelade i 
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Bakslag och andras åsikter 

Inte för någon av de tre spelarna var rehabiliteringen en enkel resa från knäskadan och 

tillbaka till fotbollsplanen igen. De stötte alla på motgångar i form av bakslag. Mikaela 

fick en bristning i låret när hon kom tillbaka efter sin knäskada. Efter det tog hon en 

paus från fotbollen men hittade sedan motivationen igen och spelar fullt ut sedan 2013. 

Sanna ådrog sig en skada på korsbandet i vänster knä november 2014. Hon var tillbaka 

på fotbollsplanen i juni 2015 men skadade menisken i september 2015. Hon är tillbaka 

på fotbollsplanen sedan mars 2016. Först berättade hon att hon blev stressad över att 

behöva gå igenom en till rehabilitering. Sedan kom hon att tänka på att hennes pojkvän 

precis förlorat sin pappa hastigt och då kom hennes skada inte att bli lika allvarlig. ”Jag 

tänkte att det är bara att bita ihop med min rehab så har jag snart ett helt knä. Det finns 

så många som har det så sjukt mycket värre. Då är det en väldigt liten grej”. Det var 

någonting som motiverade henne. 

Linda skadade korsband och menisk i höger knä i slutet av 2009. Hon kom tillbaka 

till fotbollen men skadade korsbandet i vänster knä 2004, kom tillbaka 2015. Andra 

knäskadan innebar en längre rehabiliteringsperiod då hon hade fått arbete och skaffat 

familj som tog mycket tid men att gå igenom allt en gång till, det var det ingen tvekan 

om. ”Nej, det fanns inte ens på kartan. Det är en jättekonstig tanke kanske men det är 

verkligen så att när jag väl får en skada är det så inpräntat att jag ska tillbaka.” 

När Linda kom tillbaka fick hon höra en kommentar som handlade om henne. Det 

var efter en match när hon var på väg till omklädningsrummet som hon hörde en person 

på läktaren säga ”Ja, hon gjorde en bra match men hon har varit mycket bättre”. Det är 

någonting som följt henne sedan dess: 

 

Den kommentaren har jag fått en gång och den satte sig i skallen och sen dess så 

har det verkligen varit en sån jäkla morot. Det har nog varit den största 

drivkraften…Det kändes jävligt tungt att höra men nånstans så har det ju satt sig 

i skallen och liksom varit en sporre hela tiden att nu jäklar, det finns ingen som 

ska kunna säga nånting mer. Det är fortfarande nånting som sporrar mig. 

(Linda) 

 

Först blev Linda förbannad och ledsen men drog sedan nytta av kommentaren i stället. 

På frågan om vad som kan stoppa henne från att spela fotboll svarade hon: ”Ja, då får 

jag nog amputera något!”. 
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Resultatet kopplat till Stages of Change 

Förändring inte är en händelse utan en process enligt Stages of Change (Glanz, Rimer & 

Viswanath 2008). Förändring är process i flera stadier: inte beredd, ambivalent, beredd, 

handling och vidmakthållande (ibid.).  

Alla tre spelarna var eniga om att ta sig tillbaka till fotbollsplanen så snabbt som 

möjligt men två av spelarna började sin resa i steget när de inte var beredda att göra en 

förändring. Linda tänkte att smärtan som uppstod när hon blev skadad skulle gå över så 

hon uppsökte inte läkare samma dag som skadad skedde utan avvaktade. För Mikaela 

var situationen liknande men där var det läkare som talade om för henne att hennes 

skada inte var så pass allvarlig att den krävde operation, vilket senare skulle visa sig 

vara nödvändigt. Mikaela hamnade omedvetet i steget att inte vara beredd eftersom hon 

litade på de läkare hon hade kontakt med.  

När både Linda och Mikaela sedan fick den läkarvård som behövdes så hamnade de 

båda i steget där de var beredda, där Sanna var redan från början. Typiskt för det steget 

är att personerna är redo att vidta åtgärder inom de närmaste 30 dagarna och kanske till 

och med redan har tagit något steg i den riktningen (Glanz, Rimer & Viswanath 2008). 

Spelarna fick alla hjälp av sjukgymnaster med att utveckla och genomföra en 

handlingsplan över deras rehabilitering och kunde därmed ta sig igenom 

handlingssteget. Att sätta upp mål är också viktigt och alla spelarna var överens om vad 

målet var: att komma tillbaka till fotbollen! Feedback, problemlösning och socialt stöd 

är också viktigt i det här steget (Glanz, Rimer & Viswanath 2008). Alla upplevde att de 

fick stöd och Mikaela berättade så här: 

 

Det var så kul också när jag kom tillbaka till läkaren på undersökning efter att jag 

hade tränat. Då sa han att ”det är sällan jag ser såna muskler efter en sån skada”, 

så det var kul att höra. Då har man faktiskt gjort nånting bra. 

(Mikaela)  

Socialt stöd från sjukgymnaster var någonting som sporrade dem och när Mikaela fick 

höra kommentaren ovan så blev hon ännu mer peppad att fortsätta med rehabiliteringen. 

När intervjuerna genomfördes befann sig alla tre spelare i steget om 

vidmakthållande, som är det sista steget enligt Stages of Changes modell. Det steget 

handlar om att underhålla situationen och Linda berättade att hennes nuvarande tränare 

var väldigt mån om hur hennes knän mår för att undvika ytterligare skador.  
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Resultatet kopplat till förändringsstrategierna 

Det finns tio förändringsstrategier att använda sig av; insikt, känsloupplevelser, 

personlig omvärdering, social omvärdering, närmiljöalternativ, engagemang, socialt 

stöd, omgivningskontroll, frestelsehantering och belöning. Här följer en djupare analys 

enligt strategierna personlig omvärdering och socialt stöd. 

 

Personlig omvärdering med motivationsbalansen 

Alla tre spelare var vid intervjutillfällena skadefria och hade tagit sig igenom sin 

skadeperiod. Personlig omvärdering handlar om vad en person vill uppnå i framtiden. 

Jag använde motivationsbalansen för att se hur spelarna tog sig från skadetillfället till 

den situation där de befann sig i vid intervjutillfället. Den första aspekten i 

motivationsbalansen är fördelar med förändring. Jag slog ihop den med aspekt två: 

nackdelar med den nuvarande situationen. Alla tre spelarna ansåg att det var en nackdel 

att vara skadad. De kunde varken träna som de ville, umgås med sina lagkamrater på 

fotbollsplanen eller vara delaktiga i laget på det sätt de varit tidigare. Mikaela beskrev 

hur hon upplevde känslorna när hon insåg att det var en allvarlig skada:  

 

Jag tror inte att jag tänkte så mycket, jag var så chockad när det hände. Men 

efteråt… man bryter ihop. Det enda man har är fotbollen, som är glädjen i livet, 

och så kan man inte göra det. Då är det tufft. 

(Mikaela) 

 

Hon beskrev fotbollen som ”glädjen” i livet och det tolkade jag som att hon inte var 

nöjd över situationen att vara skadad, det var alltså en nackdel med den dåvarande 

situationen. Att ta sig tillbaka till fotbollen var för Mikaela en fördel med förändringen 

för då skulle hon återigen få utöva den idrott som gav henne så mycket glädje. 

Sanna upplevde en stress i och med situationen som uppstod när hon blev skadad. 

Enligt henne fanns det inga fördelar med att vara skadad utan hon upplevde bara 

nackdelar. Kort efter hennes andra skada avancerade hennes lag en division uppåt i 

seriesystemet och att hon inte kunde vara med i de grundläggande förberedelserna 

stressade henne: 
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Jag hann spela sju matcher i fjol, sen blev jag skadad igen. Då tänkte jag: när fan 

ska jag komma tillbaka? Hur fan ska jag ta en plats? Det är nyförvärv och det är 

bra spelare. Det är en stress. 

(Sanna) 

 

Sanna beskrev alltså situationen som negativ genom citatet ovan. Inte heller Linda 

upplevde några fördelar med situationen att vara skadad. Hon ville snabbt ta sig därifrån 

och nämnde den sociala biten som negativt med att inte kunna vara delaktig i fotbollen 

som vanligt: 

 

Jag fungerar ju lite så att jag åker ju inte ned och tränar med folket när jag inte kan 

träna själv utan jag kör på min egen väg så det är synd för man tappar ju kontakten 

med laget, den här sociala biten… 

(Linda) 

 

Den situation som Linda då var i innebar att hon tappade kontakten med många i laget, 

vilket enligt henne ändå var självvalt. 

Nackdelar med en förändring är också en aspekt inom motivationsbalansen men jag 

tolkade det inte som att någon av spelarna upplevde att det fanns några nackdelar med 

att gå från att vara skadad till att bli skadefri. Fjärde och sista aspekten är fördelar med 

den nuvarande situationen och inte heller där hittade jag någonting som tydde på att 

spelarna såg några fördelar med att vara skadade.  

Sammanfattningsvis så visade analysen enligt motivationsbalansen att ingen av 

spelarna såg någon fördel med sin skadesituation eller någon nackdel med förändring. 

De ville alla ta sig från sin skadesituation och såg enbart nackdelar med den nuvarande 

situationen. En förändring för dem skulle enbart vara positivt och var det som 

motiverade dem att ta sig från situationen de befann sig i. 

 

Socialt stöd 

Att det sociala stödet var en viktig motivationsfaktor hos de tre spelarna råder det ingen 

tvekan om. Alla tre nämnde betydelsen av peppning, sällskap och förståelse som väldigt 

viktig för dem. Efter att ha läst alla intervjuer och kodat data kom det fram att socialt 



 

26 

 

stöd från läkare och sjukgymnaster, tränare, vänner och familj samt lagkamrater betytt 

väldigt mycket för spelarna.  

Stöd från sjukvården ansågs viktigt men det handlade framförallt om att träffa rätt 

läkare och sjukgymnaster, vilket kunde vara lite knepigt. Mikaela träffade tre läkare 

som sa att hennes korsband inte var av. Först när hon vände sig till en privat läkare fick 

hon tid för magnetröntgen där det visade sig att hennes korsband var av och hade varit 

sedan skadetillfället. Den läkaren erbjöd henne operation inom kort och hon fick sedan 

hjälp med rehabilitering. Trots de läkare som hävdade att hennes korsband inte var av 

tyckte Mikaela att hon träffat rätt personer. Även Linda upplevde att hon haft svårt med 

läkare till en början och stötte på problem tidigt men när hon träffade läkaren som 

opererade henne var hon nöjd. Hon har fortfarande kontakt med den läkaren och han har 

stöttat henne i de beslut hon tagit. ”Det är stor skillnad på folk som verkligen jobbar 

med idrottsskador och vanliga läkare”, berättade Linda. Sanna hade haft en och samma 

läkare genom hela sin skadehistoria, både vid operation av Picasyndrom och vid 

knäskadorna. Hon fick positiv feedback från läkaren som berömde henne för hennes 

muskelstyrka i benen. Hon hade, liksom Linda, träffat en sjukgymnast som är specialist 

på idrottsskador, och det tyckte hon var väldigt viktigt. Sanna hade inte träffat någon 

läkare eller sjukgymnast som avrått henne från att spela fotboll. 

Tränare hade haft stor betydelse för de tre spelarna, på olika sätt. Sanna kände först 

en bävan för att kontakta sin tränare när hon blev skadad då hon spelade med ett annat 

lag än sitt eget vid skadetillfället. När hon väl kontaktade honom fick hon bra respons 

och han peppade henne att komma tillbaka. Hon beskrev det enligt följande:  

 

Det blir ännu mer motivation, då vill man ju ge tillbaka. När man se vad de bryr 

sig om en, att de vill peppa och hjälpa en att komma tillbaka, då vill man ge lika 

mycket tillbaka. 

(Sanna) 

 

Sannas tränare hjälpte henne att komma i kontakt med läkaren som opererade henne. 

Tränarens engagemang betydde väldigt mycket för henne på vägen att ta sig tillbaka  

För laget som Linda spelade i hade det varit flera tränarbyten under hennes 

skadeperiod men hon fäste sig vid en av de tidigare tränarna som lade ned mycket tid på 

henne. Han hörde fortfarande av sig efter att han slutat som tränare och det uppskattade 

hon både under sin skadeperiod och efteråt.  
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Mikaela hade haft sin pappa som tränare, vilket leder in på betydelsen av stöd från 

vänner och familj. Hennes pappa hade stöttat henne under hennes resa och förstått 

henne då han tidigare själv varit fotbollsspelare på hög nivå. Idrott som ett intresse i 

familjen var något som alla tre spelarna hade gemensamt och som har betytt mycket för 

dem. De hade dels fått praktiskt hjälp alla tre med skjuts till och från operationer, 

träningar och sjukgymnaster, dels hade de fått positiva kommentarer och uppmuntran. 

De upplevde också att deras föräldrar förstått deras situation då de själva haft idrotten 

som intresse. ”Han vet ju hur det är det här att vilja komma tillbaka. Det är hårt jobb, 

det är svinigt men man kör på. De fattar vad fotbollen betyder” kommenterade Sanna 

sin pappa och mamma. Linda sa följande om sina föräldrar: ”Min familj är så pass 

idrottsintresserad så det är inget snack om saken”. De pushade henne att nå hennes mål 

att stå på fotbollsplanen igen.  

Angående stödet från vänner så upplevde Linda att hennes övriga vänner utanför 

fotbollslaget inte förstod henne så bra. Däremot fick hon mycket stöd från vännerna i 

laget, lagkamraterna. Det berättade även Sanna, som hade många nära vänner i laget.  

 

Då har man haft varandra. Vi ska tillbaka. Vi har varit här på sidan och rehabat 

tillsammans, vi har gjort det ihop. Det har varit jättegrymt, vi har kunnat hänga på 

gymmet tillsammans och spelat lite fotboll, rehabfotboll. Skönt att känna att man inte är 

helt utanför laget. Det har gjort jättemycket, vi har varandra, peppat varandra. 

(Sanna) 

 

Precis som Sanna sa i citatet ovan så upplevde både hon och Linda att de fick mycket 

stöd i form av peppande kommentarer samt att lagkamraterna hörde av sig och frågade 

hur läget var. Linda tyckte ibland att det var jobbigt att ta sig ned på träningen men la 

ofta upp bilder på sociala medier3 där hon hade bra kontakt med de andra i laget. Något 

som Sanna och Mikaela hade gemensamt var att de hade andra lagkamrater som var 

skadade samtidigt, något som de fann stöd i. 

 

                                                 
3 Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild eller ljud. Källa: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier
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Resultatet kopplat till Självbestämmandeteorin 

Självständighet, kompetens och samhörighet är de tre grundläggande behoven i 

Självbestämmandeteorin, SDT. Alla tre spelare upplevde en hög grad av självständighet 

både i sitt idrottande och i sin rehabilitering. Linda och Mikaela stötte som tidigare 

nämnt på motstånd i form av läkare som avrådde dem från att genomgå operation och 

från att spela fotboll men i slutänden var det de själva som fick ta det avgörande beslutet 

huruvida de skulle genomgå en operation eller inte, det var ingen som tvingade dem. 

Sanna förklarade att hon var glad över att ingen gått emot henne. ”Ingen har avrått mig 

från att fortsätta, det har jag klarat mig ifrån. Då hade jag brunnit”. Att de hela tiden fått 

fatta sina egna beslut, att ingen gått emot dem och hindrat eller förbjudit dem till att 

fortsätta ta steg i sin rehabilitering ledde till att spelarna upplevde självständighet, vilket 

är viktigt för motivationen enligt SDT.  

Kompetens skaffade de sig genom att vända sig till läkare. Även här stötte Linda och 

Mikaela på motstånd i form av läkare som inte var specialister på idrottsskador men när 

de sedan hittat rätt läkare så fick de den hjälp i form av kompetens som de behövde. De 

tre spelarna spelar i den tredje, färde och femte högsta ligan för kvinnliga 

fotbollsspelare i Sverige4 och ingen av dem spelar professionellt. Sanna upplevde att det 

till viss del hindrade henne i rehabiliteringsträningen i form av att hon inte kunde få så 

mycket hjälp som hon kanske hade önskat: ”Jag har kört ganska mycket själv, genom att 

vi är en förening som inte har så mycket pengar, inte alla möjligheter att hjälpa en.” 

Däremot har alla spelarna mött och hanterat sin omgivande miljö på ett effektivt sätt, 

vilket enligt SDT är viktigt för motivationen, precis som graden av hög självständighet. 

Samhörighet är det tredje behovet i SDT. Det hade varit blandade känslor kring 

samhörighet hos de tre spelarna. Alla tre spelarna upplevde att det tog emot att ta sig 

ned till lagets gemensamma träningar eftersom de under tiden de var skadade inte kunde 

vara med på samma sätt som de andra lagkompisarna. Det gav ingen vidare 

samhörighet. Däremot fick de stöd från lagkompisarna ändå. Sanna beskrev hur det 

kändes att inte kunna vara på träningen: 

 

                                                 
4 Damallsvenskan är Sveriges högsta liga följt av Elitettan. Därefter följer division 1, 2, 3 och så vidare. 

Källa: http://svenskfotboll.se/ 
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Att komma ned på träningen och se att de bryr sig om en, de kollar läget liksom. 

Det är nog viktigt från ens egen sida att komma ned och visa upp sig, även fast 

det är skittungt. Jag hatar att kolla på fotboll från sidan, det är sämst, det är 

värdelöst men ändå så får man ju mycket av dom. 

(Sanna) 

 

Mikaela höll med i det Sanna beskrev ovan och berättade också att hon tidigare inte 

kunde glädjas åt andras lycka på planen, då hon själv var skadad. När hon sedan kom 

tillbaka kunde hon känna glädje över att andra gjorde mål även om hon själv inte var 

delaktig i den situationen.  

Sammanfattningsvis så kände spelarna stark självständighet i sin rehabilitering. 

Kompetensen fick de skaffa sig och samhörigheten sökte de upp när de behövde den. 

De tre behoven uppfylldes väl och tillsammans med en hög grad av självbestämmande 

gav det dem, enligt SDT, en bra grund till motivation att klara av sin rehabilitering.  

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Kärlek till sporten var en stark motivationsfaktor för Sanna, Linda och Mikaela för att ta 

sig igenom sin rehabilitering. Fotboll var starkt förknippat med känslor som glädje. 

Uttagning i laget var som en belöning för dem. Alla tre ville också ta sig tillbaka för att 

kunna utvecklas som spelare. Linda och Mikaela var beredda att byta lag för att klättra i 

karriären medan Sanna ville spela med det lag hon tillhörde. De var dessutom rädda för 

att mista sin plats i laget i och med sina skador, vilket sporrade dem till att fortsätta 

rehabiliteringsträna. Det var någonting som Sanna poängterade då hennes lag hade 

värvat nya spelare, vilket stressade henne. När de gjorde framsteg i sin rehabilitering 

blev de mer motiverade att träna ännu mer. Spelarna råkade ut för bakslag men fortsatte 

ändå att träna. Linda fick höra en kommentar bakom ryggen som motiverade henne. 

Spelarna var vid intervjun skadefria och vidmakthållandesteget enligt modellen 

Stages of Change. Enligt förändringsstrategin om personlig omvärdering och 

motivationsbalansen var det ingen av spelarna som var nöjd med situationen när de var 

skadade. De tog sig från den situationen och såg bara positivt på en förändring. 

Förändringsstrategin socialt stöd var viktigt för spelarna, både från tränare, 

sjukgymnaster, lagkamrater och från familjen. Hög grad av självständighet, kompetens 

och samhörighet var viktigt, tillsammans med en hög grad av självbestämmande, i 

enlighet med SDT.   
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Diskussion 

I resultatdiskussionen kopplas undersökningens resultat ihop med tidigare forskning om 

inre och yttre motivation samt mål och målsättning. Även vikten av socialt stöd 

diskuteras då det visat sig vara en viktig motivationsfaktor både enligt tidigare 

forskning och i den här undersökningen. I metoddiskussionen beskrivs fördelar och 

nackdelar med metodvalet.  

 

Resultatdiskussion 

Motivation är själva drivkraften och katalysatorn för att påbörja och bibehålla en 

förändring, enligt Faskunger och Hemmingsson (2005). De tre informanterna i den här 

undersökningen har använt olika faktorer som drivkraft och katalysator för att ta sig från 

det tillfälle då de råkade ut för en allvarlig knäskada till det att de stod på fotbollsplanen 

igen, helt återställda. Att de här tre fotbollsspelarna har varit motiverade att ta sig 

tillbaka råder det ingen tvekan om. Det är flera olika faktorer som har motiverat dem, 

både inre och yttre. Känslan jag fick under intervjuerna och även när det transkriberade 

materialet lästes igenom och analyserades var att det främst var inre faktorer som 

motiverat dem. De ville alla tillbaka för nöjets skull, vilket är en inre motivationsfaktor 

enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003).   

Enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003) så finns det tre olika typer av inre 

motivation och jag tycker att spelarna har motiverats av dem alla tre i någon grad. En av 

de motivationsfaktorerna är för att lära sig och nå kunskap (Hassmén, Hassmén & Plate 

2003) och det kopplar jag ihop med spelarnas personliga utveckling. De ville tillbaka 

för att kunna vara med och påverka laget och spelet på planen och även själva bli bättre 

fotbollsspelare. Sannas lag hade åkt ned en division och hon ville vara med och bidra 

till att förbättra spelet, för att på så sätt få ny kunskap och kunna göra bättre ifrån både 

sig och laget för att nå högre nivåer och bättre resultat. Det kan också förklaras som den 

inre motivationen att uppnå någonting, vilket är den andra av Hassmén, Hassmén och 

Plates (2003) tre faktorer. Spelarna fick också lära sig att träna rätt för att nå framsteg 

under rehabiliteringen, och när de väl gjort framsteg var det någonting som motiverat 

dem att fortsätta.  

Att uppleva stimulans är den tredje faktorn om inre motivation och det handlar om att 

uppnå positiva sinnesupplevelser och njuta av positiva känslor (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003). Den typen av inre motivation lyste starkt igenom hos de tre spelarna i form 
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av kärlek till sporten. ”För att jag älskar sporten” svarade Linda när hon fick frågan om 

varför det var så viktigt att komma tillbaka och både Sanna och Mikaela uttryckte 

känslan av glädje när de beskrev sin relation till fotbollen. Ingen av dem spelade för att 

få betalt, då de inte var professionella, utan spelade för att de tycker att det är roligt helt 

enkelt. De kunde inte tänka sig ett liv utanför fotbollen och Sanna berättade att hon 

planerade allt kring fotbollen medan Linda uttryckte att det skulle krävas en amputation 

för att få henne att sluta spela fotboll.   

Spelarna hade mål under sin rehabilitering. Mål är också någonting som kan 

motivera till handling (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). För att få ut den bästa 

effekten av att arbeta med mål bör målen vara specifika och mätbara, relativt höga men 

ändå realistiska samt både långsiktiga och kortsiktiga. Målen bör vara resultatmål, 

prestationsmål och processmål (ibid.). Alla tre spelarna hade som mål att ta sig tillbaka 

till fotbollsplanen så fort som möjligt, vilket kan ses som ett resultatmål. Det var ett 

väldigt specifikt mål för alla tre men det var olika mätbart då de inte med säkerhet visste 

när de skulle komma tillbaka från sin skada. Däremot var det ett realistiskt mål, visade 

det sig, eftersom att alla spelarna var tillbaka i spel igen vid intervjutillfället. Det var 

nära att det målet var för högt för Mikaela som fick fel diagnos av flera läkare, vilket 

ledde till att hon spelade tidigare än vad hon egentligen skulle ha gjort. Långsiktiga mål 

var som sagt att kunna spela fotboll igen och kortsiktiga mål var att göra framsteg i 

rehabiliteringen, till exempel att kunna springa igen. Framstegen kan också ses som ett 

processmål eftersom det handlade om mål under en viss tid. Spelarna ville också 

tillbaka dels för att bli bättre och dels för att kunna hjälpa sitt lag att bli bättre än vad de 

varit tidigare, vilket kan förklaras som ett prestationsmål. Sanna ville hjälpa sitt lag att 

komma så högt upp som möjligt i seriesystemet men ville inte byta lag för att själv nå 

en högre nivå. Däremot var både Linda och Mikaela villiga att byta lag för att själva 

kunna nå högre i sina karriärer. 

Det fanns också faktorer som spelarna motiverats av som benämns som yttre 

motivation. Yttre motivation handlar om yttre reglering, introjicerad reglering, 

identifierad reglering och integrerad reglerad (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). För 

spelarna var yttre reglering en stor motivationsfaktor för att fortsätta sin 

rehabiliteringsträning. Enligt Hassmén, Hassmén och Plate (2003) handlar det om till 

exempel belöningar. Ingen av spelarna fick som tidigare nämnts någon lön men tränade 

de på skulle de få belöning i form av en plats i laget. Sanna hade till exempel redan 

tidigare fått belöning för sina insatser under tidigare säsong och motiverades av det för 
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att komma tillbaka igen. Introjicerad reglering är ett beteende som inte är helt självvalt 

medan identifierad reglering handlar om ett självvalt beteende (Hassmén, Hassmén & 

Plate 2003). För spelarnas del handlade det om en blandning av de två regleringarna. De 

valde inte att sätta sig i den situationen och skulle helst av allt inte träna rehab 

(introjicerad reglering) men eftersom de alla tre ville tillbaka och det utan tvekan så 

tränade de ändå (identifierad reglering). I och med skadan så kunde de inte längre vara 

med och träna fotboll utefter de förutsättningar de var vana vid. Det fanns även inslag 

av integrerad reglering, vilket Hassmén, Hassmén och Plate (2003) beskriver som att 

aktivitetsvalet är en naturlig och samstämmig del av individen i övrigt. Sanna berättade 

att hon planerade hela sin sommar efter fotbollen och även Linda och Mikaela menade 

att fotbollen var en av deras främsta prioriteringar i livet. 

Faskunger & Hemmingsson (2005) skriver att socialt stöd är den viktigaste faktorn 

vid en förändring och höjer motivationen hos personen som ska göra en förändring. 

Studier av både Byerly et al. (1994) och Lu och Hsu (2013) visade att socialt stöd var en 

viktig faktor för skadade idrottare i deras väg tillbaka. Även resultatet i den här 

undersökningen visade att spelarna värderade socialt stöd högt. Byerly et al. (1994) 

undersökte skadade idrottare i åldrarna 17-25 år, vilket är samma ålder som 

informanterna i den här undersökningen. I den tidigare forskningen var det sjukvård, 

tränare, ledare och lagkamrater som gav viktigt stöd (Byerly et al. 1994). Det upplevde 

Sanna, Linda och Mikaela också.  Lu och Hsu (2013) skrev om olika typer av stöd; 

emotionellt, konkret och informativt. Precis som i den studien så fick Sanna, Linda och 

Mikaela emotionellt stöd från sina föräldrar, bland annat genom att de kom från familjer 

där idrott var vanligt och föräldrarna själva varit eller var aktiva inom idrotten. Konkret 

stöd fick spelarna hos sjukgymnaster och informativt stöd var till exempel framsteg. 

Vad resultatet i Lu och Hsus (2013) studie också visade var att idrottarna upplevde 

en stress över att olika läkare kom med olika besked angående deras skada. I den här 

undersökningen var resultatet liknande. Mikaela fick vända sig till flera läkare för att till 

slut få rätt diagnos på sin knäskada. Hur det går för den spelare som nöjer sig med 

svaret hon får från den första läkaren hon vänder sig till är intressant att fundera över. 

Är det brist på engagemang och motivation hos spelaren som gör att många spelare 

slutar för tidigt, och kanske på grund av fel diagnos? Faskunger och Hemmingsson 

(2005) skriver att socialt stöd är en viktig strategi och innebär att det finns pålitlig 

stöttning från familj, vänner och bekanta. Hur pålitliga de läkare som Mikaela stötte på 

var går att fundera över. 
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Metoddiskussion 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om intervjuteknik och råd till den som intervjuar. 

Råden handlar bland annat om att ge den intervjuade personen min odelade 

uppmärksamhet, att lyssna – inte prata, att aldrig argumentera eller ge råd, att kartlägga 

mönster och att allt som sagts är i förtroende (ibid.). Jag tycker att det är svårt att hålla 

en intervju till just en intervju, det blir ofta mer likt ett samtal. Punkten ”lyssna – inte 

prata” är därför svår för mig, jag flikar gärna in med ett ord här eller där. Det tycker jag 

däremot inte bara är till en nackdel utan kan ofta leda till att jag får mer utvecklade svar 

av personen jag intervjuar. När personen märker att jag bekräftar det hon säger så 

fortsätter hon att utveckla sitt resonemang och prata vidare. Däremot är det tidskrävande 

att transkribera och mina egna brister som intervjuare framkommer då, till exempel så 

hörs mitt eget hummande i bakgrunden.  

En fördel med en kvalitativ intervju är att utrymme finns att lägga på minnets roll, 

vilket Kvale och Brinkmann (2014) tycker är viktigt. Jag kunde ge mina 

intervjupersoner tid att minnas speciella händelser. Jag försökte också locka fram 

minnen genom att ge dem konkreta ledtrådar till exempel att nämna detaljer som de 

tidigare nämnt under intervjun. Intervjufrågorna är med andra ord inte lika strikta som 

vid en kvantitativ intervju. Cohen, Manion & Morrison (2007) skriver däremot att en 

nackdel med att använda sig av en intervjuguide kan vara att viktiga och framträdande 

ämnen oavsiktligt kan utelämnas. Med det menas att formuleringen på frågorna kan leda 

till olika svar som minskar jämförbarheten mellan dem. Jag tycker att det är upp till mig 

som forskare att formulera frågorna så att det går att jämföra svaren ändå, oavsett på 

vilket sätt mina intervjupersoner formulerar sig. En fördel med att använda mig av en 

kvalitativ intervju är som sagt att frågorna inte är så strikta så kände jag att jag inte fått 

ut det jag sökte kunde jag utveckla min fråga ännu mer. 

Bryman (2008) skriver om teoretisk mättnad. Det handlar om att på ett teoretiskt sätt 

fortsätta med sitt urval, tills det att en kategori mättas med data. Det kan ta sig i form på 

olika sätt; att ingen ny data kommer fram i en viss kategori, att kategorin har utvecklats 

i termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation kommit fram eller att 

relationerna mellan de olika kategorierna är etablerade. Jag valde att använda mig av tre 

personer i min undersökning, och de tre spelar i olika divisioner. För att få ett mer 

generaliserbart resultat hade det naturligtvis varit intressant att intervjua flera spelare på 

samma nivå men på grund av den begränsade tiden så fick det räcka med tre.  
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Spelarna intervjuades på olika platser. Intervjun med Mikaela skedde i en buss då jag 

åkte med laget till en bortamatch. Valet av intervjuplats kan tyckas som ett mindre bra 

val då det dels kan vara väldigt stökigt och högljutt på en buss och dels att det kan höras 

bra vad som sägs (Bryman 2008). Däremot hade Mikaela inget emot det och intervjun 

flöt på bra. Vi valde en avskild del av bussen, med platser långt bak, och då resten av 

passagerarna satt längre fram så fick vi lite avskildhet ändå. Dessutom uppstod lite 

teknikkrångel när det ringde på min mobiltelefon mitt under intervjun. Det var inget 

samtal som var planerat och att ta emot ett samtal kan vara svårt att styra. Det innebar 

att inspelningen avbröts medan jag avfärdade samtalet. För att undvika liknande 

situationer kunde jag ha använt mig av till exempel en diktafon men då jag inte äger 

någon tyckte jag att mobiltelefonens inspelningsfunktion fick duga.  

Jag hade kunnat göra studien annorlunda och använt mig av en annan metod. 

Fokusgruppsamtal hade varit ett alternativ och då hade det varit intressant att se om de 

olika informanterna kunde påverka varandra till att minnas eller reflektera över 

händelser, känslor och situationer. Då informanterna inte bodde i närheten av varandra 

så övervägde jag inte det som metod utan ansåg att enskilda intervjuer var det som 

skulle leda till att jag skulle få så bra svar som möjligt för att besvara mitt syfte. 

Avslutningsvis så vill jag nämna betydelsen av den öppna frågan jag hade i slutet av 

intervjun. Jag avslutade med att fråga informanterna om det var någonting som jag hade 

glömt att fråga dem samt om det var någonting annat som motiverat dem än de faktorer 

som jag frågat om. Den frågan gav mig väldigt bra svar och flera citat som jag använt 

mig av i texten. 
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Slutsats 

Syftet var att undersöka vad som motiverar tre kvinnliga fotbollsspelare att ta sig 

tillbaka efter en allvarlig knäskada. För att besvara det formulerades frågor om vilka 

inre respektive yttre motivationsfaktorer som finns samt om motivationsfaktorerna 

skiljer sig åt beroende på hur högt upp i seriesystemet spelaren befinner sig. Resultatet 

visade sig att inre motivationsfaktorer som egna mål och drömmar samt kärlek till 

sporten var stark motivation för spelarna. Även yttre motivation som belöning i form av 

att bli uttagen till laget var en drivkraft och motivation. Spelarna fick mycket stöd av 

sjukgymnaster, tränare, familj och vänner men hade behövt bättre stöd från läkare i 

form av läkare med fokus på idrottsskador. Spelarnas förutsättningar när det handlade 

om antal träningstillfällen och tillgång till läkarvård såg ungefär likadan ut och 

motivationsfaktorerna för att ta sig tillbaka skiljde sig inte åt mellan spelarna, beroende 

på om de spelade i division 1, 2 eller 3.  

 

Framtida forskning 

Jag valde att göra min undersökning på tre kvinnor som spelar fotboll på olika nivåer; i 

division 1, 2 och 3. De har alla ungefär likadana förutsättningar när det handlar om antal 

träningstillfällen i veckan, tillgång till läkare/sjukgymnaster och ekonomiskt stöd (som i 

de här fallen är lika med noll då ingen av dem har någon ersättning från sina respektive 

klubbar). Däremot hade det varit intressant att jämföra de här tre kvinnorna med 

fotbollsspelare som får betalt för att spela fotboll, som har fotbollen som sitt arbete. 

Känner de spelarna en annan press att komma tillbaka snabbt eftersom de är avlönade 

av klubben de representerar? 

Alla tre informanter kommer från familjer där idrottande är en del av vardagen, där 

föräldrar själva är idrottsintresserade och idrottar eller har idrottat. Det skulle vara 

intressant att intervjua spelare som inte har den bakgrunden med sig hemifrån. 

Slutligen skulle det också vara av intresse att göra en undersökning med spelare som 

inte kommer tillbaka efter en allvarlig skada och få höra deras åsikt om var 

motivationen inte räckte till för dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Teman Frågor Vad jag vill 

undersöka 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du spelat fotboll? 

2. Hur mycket tid lägger du på 

fotbollen? 

3. När skadade du dig? 

4. Vilken typ av skada ådrog du dig? 

5. Hur lång tid tog det att komma 

tillbaka ”fullt frisk”? 

6. Har du haft andra skador tidigare? 

 

  

Skadetillfället 

7. Berätta om skadetillfället! 

8. Vad tänkte du när du blev skadad? 

 

 

Efter skadan 

9. Vad gjorde du under tiden mellan 

skadan och comebacken? 

10. Vad hade du för mål med 

rehabiliteringen? 

11. Hur kom du fram till de målen? 

12. Varför ville du nå de målen? 

13. Var det självklart att du skulle 

tillbaka till fotbollen? 

 

Inre faktorer som kan 

ha motiverat 

 

Motgångar och 

medgångar 

14. Stötte du på någon motgång? 

15. Hur tog du dig igenom den/dem? 

16. Hur var det att göra framsteg? 

17. Nämn exempel på framsteg! 

 

 

Omgivning 

18. Hur reagerade omgivningen på din 

skada? 

19. Hur har omgivningen påverkat dig 

i rehabiliteringen? 

20. Vad har tränaren haft för betydelse 

under din skadeperiod? 

21. Vad har dina lagkamrater haft för 

betydelse under din skadeperiod? 

22. Vad har din familj/vänner haft för 

betydelse under din skadeperiod? 

23. Vad har din läkare/sjukgymnast 

haft för betydelse under din 

skadeperiod? 

 

Yttre faktorer som 

kan ha motiverat 

 

Socialt stöd 

 

Upptäcka eventuella 

skillnader i stöd 

beroende på nivå 

 

Övrigt 

24. Är det något annat som motiverat 

dig under din skadeperiod och väg 

tillbaka? 

25. Är det något annat du vill berätta 

om din väg tillbaka från skadan? 

26. Vad har du för mål med fotbollen? 

 

Inre faktorer som kan 

ha motiverat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Missiv  

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Fanny Gunnarsson och jag läser sjätte terminen på hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Kursen jag läser nu heter Pedagogik 61-90 hp och 

nu ska jag skriva c-uppsats, examensarbete, i kursen. Syftet i mitt arbete är att 

undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsspelare att ta sig tillbaka efter en 

allvarlig skada.  

 

Jag skulle nu gärna intervjua Dig till min studie! Det är helt frivilligt att medverka och 

Du kan själv välja att när som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer att ta ca 

45-60 minuter. Jag kommer att spela in vårt samtal och transkribera materialet för att 

sedan sammanställa det. Du är helt anonym och Dina svar kommer inte att kunna spåras 

till Dig. Endast jag och min handledare kommer att kunna ta del av materialet. Min 

uppsats kommer sedan att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVa, på 

www.diva-porta.org.  

 

 

 

Har du några frågor så är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

 

 

Fanny Gunnarsson (student)  Paula Larsson (handledare) 

ufk11fgn@student.hig.se   paula.larsson@hig.se 

 

http://www.diva-porta.org/
mailto:ufk11fgn@student.hig.se

