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Abstract 
Bakgrund: Unga, vilka utövar en sport med mycket hastiga riktningsförändringar, löper störst 

risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Det råder en uppfattning om att “idrott är bra för 

dig”, men att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i 

skador talas det inte lika mycket om. Beroende på patientens förmåga att hantera stress genom 

användandet av copingstrategier efter skadan, påverkas utvecklingen av rehabiliteringsprocessen 

olika. Den biopsykosociala modellen innehåller komponenter vilka samverkar, och påverkar 

konsekvensen av en skada. Detta är viktigt för specialister att ha kunskap inom för att ge 

patienten en god rehabilitering. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers 

erfarenheter kring hur en främre korsbandsskada påverkar en individ ur ett biopsykosocialt 

perspektiv. Metod: Kvalitativa intervjuer utfördes med fem deltagare som tidigare drabbats av 

en främre korsbandsskada. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

De analyserade intervjuerna resulterade i temat Livet efter skadan med fem kategorier: Att 

påverkas fysiskt av en korsbandsskada, När skadan begränsar, En erfarenhet som påverkar en 

individ psykiskt, Vikten av det sociala sammanhanget och En upplevelse som gjort mig till den 

jag är idag. Resultatet av denna studie visade på att deltagarna påverkades olika efter skadan, 

men att det även fanns många gemensamma faktorer. Deltagarna påverkades, psykiskt och 

fysiskt, såväl direkt efter skadan som idag. Konklusion: Beroende på var en individ befinner sig 

i livet, vilken stöttning som funnits, användandet av copingstrategier och personlighetsfaktorer är 

deltagarnas erfarenheter av en främre korsbandsskada varierande ur ett biopsykosocialt 

perspektiv.  

 

Nyckelord: biopsykosociala modellen, främre korsbandsskada, fysioterapi  
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Bakgrund 
En skada på det främre korsbandet kan ge en långvarig och i vissa fall permanenta 

funktionsnedsättningar. Den vanligaste orsaken till en främre korsbandsskada beror på den 

aktivitet individen utför, oberoende om personen är motionär eller elitidrottare (Holmström, 

Moritz, & Lyons, 2007). Beroende på fysiska och individuella faktorer samt livssituation får 

skadan olika konsekvenser (Carpenter & Suto, 2008).  

 

Idrott, farligt eller fantastiskt? 
Att idrott och fysisk aktivitet är tätt sammankopplat med god hälsa är vida känt och accepterat, 

det råder en uppfattning om att “idrott är bra för dig” (Waddington, 2000). Motion som utövas 

regelbundet har en signifikant påverkan på en individs hälsa. Det som det inte talas om lika ofta 

är, att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i skador 

(Waddington, 2000). Enligt Young (1993) är utövandet av professionell idrott både farligt och 

våldsamt. Young (1993) menar att ingen annan miljö kan jämföras med den risk dessa idrottare 

utsätts för. Skador är vanligt förekommande om en person utövar en sport, som till exempel 

ishockey, fotboll och rugby. I många sporter nämns sällan konsekvenserna vilka kommer genom 

utövandet av sporten, på grund av detta är få studier gjord på atleters erfarenheter av 

idrottsskador (Thing, 2006).  

 

När olyckan är framme 
Antalet personer som drabbas av en främre korsbandssakada per år har visat sig ligga på cirka 

80/100 000 invånare i Sverige (Forssblad, 2015). En främre korsbandsskada är mest vanlig hos 

personer vilka är fysiskt aktiva i någon sport. De som löper störst risk är unga vilka utövar en 

sport med mycket hastiga riktningsförändringar (Lohmander, 2007) och de som utsätts för stora 

belastningar som vid vridrörelser, fall eller yttre påverkan genom till exempel en tackling. Direkt 

efter traumat svullnar knäet och en uttalad smärta uppstår, men efter några veckor avtar det 

(Holmström et al., 2007). En ruptur på det främre korsbandet ger en knäskada vilken medför 

långvarig och ibland permanent funktionsnedsättning (Holmström et al., 2007) 

 

Fysioterapeutisk rehabilitering 
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Efter en främre korsbandsskada beräknas rehabiliteringstiden vara cirka sex månader och  

återgång till tidigare funktionsnivå kan vara svår trots flera år av rehabilitering (Thing, 2006). 

Cirka två tredjedelar av idrottare vilka genomgått en rekonstruktion av det främre korsbandet 

kommer, inom tolv månader, inte komma tillbaka till den nivå individen var innan skadan 

(Baranoff, Hanrahan, & Connor, 2015). Rehabiliteringen brukar bestå av fysioterapi vilken 

förväntas resultera i minskad smärta och ökad funktionsförmåga (Baranoff et al., 2015). De 

huvudsakliga fysioterapeutiska åtgärderna efter en främre korsbandsskada är rörelseträning, 

styrketräning samt neuromuskulär träning (van Melick et al., 2016). Målet med rehabiliteringen 

är att patienten skall återfå knästabilitet och styrka i nedre extremitet (Risberg, Holm, Myklebust, 

& Engebretsen, 2007).  

 

Den biopsykosociala modellen 
Enligt den biopsykosociala modellen finns det ett samspel mellan sociala, psykologiska och 

biologiska komponenter hos en individ. Enligt denna modell påverkar dessa komponenter 

varandra, vilket resulterar i en påverkan vid utvecklingen av läkningsförloppet efter en skada 

(Engel, 1980). Engels teori om den biopsykosociala modellen anses vara godtagbar och adekvat 

än idag (Adler, 2009).   

Det sker ofta en överlappning mellan de olika delarna i den biopsykosociala modellen. Vilken 

betydelse de olika delarna har varierar mellan personer och över tid. Biologiska perspektivet står 

för det fysiska eller psykiska hälsotillståndet. Psykologiska perspektivet innefattar personliga och 

psykologiska faktorer, och det sociala innefattar sociala och miljömässiga faktorer. Mot 

bakgrund av att biopsykosociala faktorer samverkar är det viktigt att kunna stödja en person i 

alla delar som gäller det biopsykosociala perspektivet. WHO (World Health Organisation) har 

grundat ICF (International Classification of Functioning, disability and health) på den 

biopsykosociala modellen. WHO menar att hälsotillstånd och omgivningsfaktorer samverkar 

med en individs funktion och funktionsnedsättning (Waddell & Burton, 2005).  

 

Waddell & Burton (2005) har studerat ospecifika ländryggssmärtor och återgång till arbete ur ett 

biopsykosocialt perspektiv. Författarna i studien menar att personen med skadan ofta upplever att 

det huvudsakliga hindret för att återgå till ett arbete är symtomen. Men denna artikel menar att 

symtomen inte korrelerar bra med varken funktionshinder eller en arbetsoförmåga. Waddell & 
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Burton (2005) menar även att varje människas funktionstillstånd är kopplat till psykologiska 

faktorer. De psykologiska faktorerna är centrala gällande funktion och funktionsnedsättning vid 

vanliga hälsoproblem. De kan även fungera som hinder för en god återhämtning. Exempel på 

sådana faktorer är rörelserädsla, depression, låg motivation och nedstämdhet. En låg motivation 

kan leda till ett undvikande av förändring.  

 

Gällande sociala och miljömässiga faktorer menar Waddell & Burton (2005) att det är viktigt att 

en person skall kunna återgå till sitt arbete. Några av de miljömässiga faktorer vilka kan verka 

som hinder för återgång till arbete är; arbetsgivarens attityd och brist på förståelse, dåligt 

anpassat arbete och brist på hälsoprevention. Waddell Burton (2005) beskriver i sin studie hur 

den biopsykosociala modellen fungerar faktorerna emellan, samt vikten av att alla dessa faktorer 

tas i beaktande för en så bra rehabilitering som möjligt. 

 

Psykologiska faktorer som kan påverka en individ vid en skada 
De fysiska begränsningar som kommer efter en främre korsbandsskada kan även påverka den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Enligt Filbay, Ackerman, Russell, Macri, & Crossley (2014) 

skattar patienter med denna typ av skada sin livskvalité lägre jämfört med övrig befolkning. En 

skada på kroppen kan också innebära en negativ påverkan på en individs integritet vilket i 

dagens moderna samhälle är en viktig del av självbilden (Thing, 2006). 

 

Enligt Ardern, Taylor, Feller, & Webster (2012) blir idrottsskador vanligen associerad med en 

negativ psykologisk respons, såsom låg självkänsla, depression och ångest.  Detta drabbar 

vanligen en patient direkt efter skadan och under rehabiliteringen. Beroende på patientens 

förmåga att hantera stress genom användandet av copingstrategier efter skadan, påverkas 

utvecklingen av rehabiliteringsprocessen på olika sätt. En negativ psykologisk reaktion kan 

försvåra för patienten att återgå till samma nivå inom en viss idrott eller aktivt utövande, samt 

ökar risken för ytterligare skador (Ardern et al., 2012). En copingstrategi är ett begrepp för hur 

en person hanterar eller bemästrar en stressfaktor (Denison & Åsenlöf, 2012).  

 

En studie (Baranoff et al., 2015) undersökte med “Pain Catastophizing Scale” hur katastrofiering 

av smärta och acceptans av skadan påverkade depression, smärtintensitet och maladaptivt 
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beteende vid en främre korsbandsskada. Högre skattad smärtkatastrofiering kunde associeras 

med högre smärtintensitet och symtom på depression två veckor efter att deltagarna genomgått 

en rekonstruktion av korsbandet. En lägre skattad acceptans efter rekonstruktionen förutsade en 

högre grad av depression efter sex månader (Baranoff et al., 2015).  

 

Kvist, Ek, Sporrstedt & Good (2005) visar i sin studie att personer som drabbats av en främre 

korsbandsskada och som inte återvände till den föregående aktivitetsnivå var mer rädda för att 

skada sig på nytt. Dessa personer hade också en sämre livskvalité än de personer som kunde 

återvända till samma aktivitetsnivå. Kvist et al., (2005) menar att om en person har en rädsla att 

skada sig igen kan det vara något som hindrar personen i rehabiliteringen. Även motivation är en 

viktig faktor för att återhämta sig efter en skada och viktigt för att komma tillbaka till den idrott 

patienten utövade innan skadetillfället (Ardern et al., 2012).  

 

Självbestämmandeteorin innefattar tre psykologiska behov, autonomi, kompetens och 

samhörighet. Dessa behov är viktiga för att öka motivationen och bidra till en positiv 

psykologisk utveckling hos en individ (Ryan & Deci, 2000). De tre centrala begreppen inom 

självbestämmandeteorin har visat sig vara viktiga för att komma tillbaka till en idrott efter en 

skada (Ardern et al., 2012). Positiva psykologiska upplevelser samt känslor såsom motivation, 

självförtroende och låg rädsla, går att associera med en större sannolikhet att återvända till 

samma nivå som innan skadan. Dessa går också att associera med en snabbare återgång till en 

viss idrott eller fysisk aktivitet. Positiva psykologiska reaktioner och upplevelser efter en skada 

är alltså associerade till en större chans att komma tillbaka till en sport eller fysisk aktivitet efter 

en skada. Detta är viktigt att ta i beaktande under en rehabilitering (Ardern et al., 2012). 

 

Psykologiska faktorer spelar en viktig roll under rehabiliteringen samt tiden efter en främre 

korsbandsskada. Det är viktigt att specialister vid rehabilitering av främre korsbandsskador har 

vetskap och god kunskap om detta, för att så effektivt som möjligt kunna hjälpa patienter att 

återhämta sig efter en främre korsbandsskada (te Wierike, van der Sluis, van den Akker-Scheek, 

Elferink-Gemser, & Visscher, 2013). All ovanstående information visar på att en främre 

korsbandsskada kan påverka en person på flera olika sätt, inte bara fysiskt. Författarna vill med 



9 

denna kvalitativa studie beskriva personers erfarenheter av en främre korsbandsskada ur ett 

biopsykosocialt perspektiv.  

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter kring hur en främre 

korsbandsskada påverkar en individ ur ett biopsykosocialt perspektiv.  

 

Frågeställningar: 
- Hur påverkar en främre korsbandsskada en person gällande fysiska faktorer? 

- Hur påverkar en främre korsbandsskada en person gällande omgivnings/sociala faktorer? 

- Hur påverkar en främre korsbandsskada en person gällande psykologiska faktorer? 

Metod 

Den vetenskapliga metoden som valdes var en kvalitativ studie med en induktiv ansats för att 

besvara de aktuella forskningsfrågorna (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

Deltagare och urval 
Studien baserades på intervjuer med fem deltagare från norra Sverige. Deltagarna var personer i 

20 - 30 årsåldern där majoriteten var studerande. Urvalsprocessen av deltagare skedde genom att 

författarna via e-post kontaktade ordföranden i en stor idrottsförening vid ett universitet i 

Sverige. I mailet fick ordföranden ta dela av de inklusions- och exklusionskriterier samt 

information, för att i sin tur informera och tillfråga sina medlemmar. De medlemmar vilka ställde 

sig positiva till att medverka i studien uppmanades kontakta författarna. Totalt medverkade två 

deltagare från denna idrottsförening. Utöver dessa kontaktades även tre personer i författarnas 

sociala nätverk vilka ställde sig positiva till att medverka i en intervju. Deltagarna kontaktades 

sedan via e-post och fick då ta del av informationsbrevet (Bilaga 1). Deltagarna vilka ställde sig 

positiva till att delta i studien kom överens med författarna om tid och plats för den kvalitativa 

intervjun, vilken genomfördes med varje informant i ett rum där de kunde tala ostört. Innan 

intervjun startade informerades deltagaren både skriftligt samt muntligt om studien och dess 

syfte. Därefter fick deltagaren ge muntligt godkännande att intervjun spelades in på en av 
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författarens mobiltelefon. Deltagaren fick även innan intervjun skriva under formuläret för 

samtycke (Bilaga 3). En av deltagarna intervjuades via mobiltelefon och medgav då samtycke 

genom att muntligt läsa upp det, efter detta startade intervjun.  

 

Inklusionskriterier: Personer i åldern 18 – 30 år. Skulle ha drabbats av en främre korsbandsskada 

under åren 2000 – 2015. . Deltagarna skulle tala och förstå svenska. Exklusionskriterier: 

Personer under 18 år eller över 30 år. Personer med neurologiska symtom eller känd artros. 

 

Datainsamling och analys  
Intervjun var av semistrukturerad form, vilket gav utrymme för följdfrågor beroende på 

deltagarens svar. Intervjuerna tog mellan 27 - 33 minuter och utfördes mellan vecka 8 till vecka 

11 år 2017. Intervjun bestod av tre frågeområden med 16 frågor (Bilaga 2) där den 

biopsykosociala modellen (Engel, 1980) samt studiens syfte och frågeställningar låg till grund 

för frågeområdena. Det inspelade materialet skickades över till författarnas datorer vilka var 

försedda med lösenord, därefter transkriberades materialet ordagrant. Efter transkriberingen 

skedde en så kallad member-checking då materialet skickades till respektive deltagare. 

Deltagarna fick på så sätt möjlighet att komplettera och korrigera den transkriberade materialet 

(Olsson & Sörensen, 2011), ingen komplettering skedde. Författarna gjorde en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) och startade först genom att varje författare läste 

igenom texten och gjorde en sammanfattning av varje enskild intervju. Efter det identifierade 

författarna tillsammans meningsbärande enheter vilka markerades och togs ur det utskrivna 

materialet. De meningsbärande enheterna analyserades och skapade underkategorier som sedan 

formades till fem huvudkategorier. Meningarna placerades tydligt i olika kategorier, så att de inte 

passade in i fler än en kategori. Kategorierna togs fram med inspiration från deltagarnas 

intervjusvar. Ett övergripande tema sammanställdes utefter författarnas tolkning av resultatet.  

 

Etiska överväganden  
Denna studie är konfidentiell och sekretessbelagd, vilket betyder att det insamlade materialet ej 

kan läsas av obehöriga (Olsson & Sörensen, 2011). Endast författarna till uppsatsen känner till 

deltagarnas identitet. Under studiens gång hade författarna tystnadsplikt samt att 

handlingssekretess efterföljdes enligt offentlighets - och sekretesslagen (Offentlighets- och 
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sekretesslag, SFS 2009:400). En etisk svårighet som kan förekomma vid studier är ifall 

deltagarna har utmärkande intressen som är svårt att göra anonymt. Genom att inte nämna vilken 

stad urvalet har skett i, kan en anonymitet lättare säkerställas hos deltagarna. Ytterligare 

forskningsetiska aspekter var att intervjun berörde områden som kunde upplevas känsliga för 

deltagaren samt att tre av deltagarna fanns i författarnas sociala nätverk. Detta togs i beaktning 

under studiens gång. 

 

Dessa etiska överväganden har varit utgångspunkt för informationsbrevet (Bilaga 1). 

Tillsammans med intervjuguiden (Bilaga 2) skickades detta ut via e-post till deltagarna som 

medverkade i studien. I informationsbrevet fanns det begriplig information om studien med syfte 

och upplägg. Uppsatsens kvalitativa design beskrevs, samt att den innefattade en intervju och en 

sammanställning av denna. I mailet fanns information om intervjuns längd, hur många frågor 

som ställdes samt att deltagarna inte behövde komma förberedda. Deltagarna fick information 

om att deras svar låg till grund för uppsatsen. De informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta medverkan när som helst (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

De inspelade materialet förvarades på två lösenords försedda datorer och användes endast för att 

transkriberas och analyseras. Det inspelade materialet var endast tillgängligt för författarna och 

blev raderat efter transkriberingen. Då de medverkande inte var patienter, utan medverkade som 

“privat personer” krävdes ingen etisk prövning för att genomföra intervjuerna. Författarna ansåg 

att nyttan med studien var större än de risker som eventuellt kunde förekomma då dessa tog i 

beaktande under hela studiens gång, ingen vikt lades heller i om deltagarnas erfarenheter var rätt 

eller fel.  
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Resultat 

Den analyserade texten resulterade i 14 underkategorier, vilka är en sammanfattning av 

intervjuerna. Dessa underkategorier kunde sedan formas till fem huvudkategorier. De fem 

kategorierna resulterade till sist i ett övergripande tema. Temat som utkristalliserades var Livet 

efter skadan och kategorierna var Att påverkas fysiskt av en korsbandsskada, När skadan 

begränsar, En erfarenhet som påverkar en individ psykiskt, Vikten av det sociala sammanhanget, 

En upplevelse som gjort mig till den jag är idag (Tabell 1) 

 

Livet efter skadan 
 

Att påverkas 
fysiskt av en 

korsbandsskada 
 

 
När skadan 
begränsar 

 
En erfarenhet som 

påverkar en 
individ psykiskt 

 
Vikten av det 

sociala 
sammanhanget 

 
En upplevelse som 
gjort mig till den 

jag är idag 

 
Smärta, svullnad  

och att halta  
sig fram 

 
En oro 

för framtiden  

 
En tid av  

nedstämdhet  
och frustration 

 

 
Att stå på  

sidan av en grupp 
eller gemenskap  

 
Positiv trots 
en motgång 

 
Skav i maskineriet 

 
När begränsningen  

sitter i huvudet 
 

 
Påverkan på 
motivationen  

 
Ensam i skadan  

trots stöd från familj 
och anhöriga 

 

 
En händelse 

jag är glad jag 
har med mig 

  
Att lägga intresse  

och karriär  
på hyllan  

 
Kämparglöd 

  
En ny värld 
öppnar sig 

     
Att känna sig 
mer empatisk 

 
Tabell 1: Översikt över kategorier och subkategorier  

 

Livet efter skadan 
Analysen av alla huvudkategorier ledde till temat Livet efter skadan.   

 

Att påverkas fysiskt av en korsbandsskada 
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Denna kategori visar på deltagarnas upplevelse av skadan ur ett mer fysiskt perspektiv. 

Underkategorierna är: Smärta, svullnad och att halta sig fram och Skav i maskineriet.   

 

Smärta, svullnad och att halta sig fram 

Deltagarna beskrev att knäets funktion påverkades direkt efter skadetillfället genom att smärta 

uppkom. Svullnad uppkom i de flesta fall vilket gjorde att knäet kändes stelt. Stelheten ledde till 

att deltagarna fick svårt att röra på knäet, och resulterade i en haltande gång. En deltagare 

upplevde i samband med korsbandsskadan mycket knäppande ljud samt upphakningar efteråt. 

Den första en och en halv månaderna var enligt en deltagare den svåraste tiden.   

 

“Det svullnade upp jättemycket å de var ömt. Eum.. åh i och med att det var asså svullet så var 

det ju väldigt stelt, alltså det var väldigt begränsad rörlighet i det.” (Deltagare 1) 

 

Skav i maskineriet 

Trots att det var många år sedan skadan inträffade, har deltagarna fysiska besvär även idag. 

Dessa besvär varierar i styrka och grad, där vissa inte alls är påverkade. En av deltagarna beskrev 

de fysiska besvären som att ha ett skav i maskineriet. Författarna uppfattade att vissa av 

deltagarna hade besvär men att de ändå beskrev sin funktion som god. En deltagare menade sig 

vara helt bra i knät idag. Några av de intervjuade sade sig ha överbelastningsskador som 

löparknä och patellofemoralt smärtsyndrom vilka uppkommit efter skadan. Deltagarna sade sig 

också ha styrkeskillnad i benen, att de låser sig, knäpper och att en instabilitet kan kännas. Det 

fanns en osäkerhet hos några av deltagarna huruvida det är knäskadan som påverkar den fysiska 

förmågan idag. En hypotes hos några av deltagarna var att de har besvär med knäet på grund av 

att de är otränade, eller för att de själva inte har tränat rörlighet. 

 

“Jag tycker att det är ganska omständigt att jag inte kan sitta på huk eller sitta på knä. Eum.. å 

sen är det, det är bättre nu än vad det har varit men typ stå en längre tid eller att gå en längre 

tid då börjar jag känna av det också” (Deltagare 1) 

 

När skadan begränsar  
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Denna kategori innehåller deltagarnas erfarenheter i att känna sig begränsade av sin skada. Både 

gällande fysiska fritidsaktiviteter och för framtiden. Underkategorierna är: En oro för framtiden, 

När begränsningen sitter i huvudet och Att lägga intresse och karriär på hyllan.  

 

En oro för framtiden  

Deltagarna beskrev en oro och rädsla för vad som kommer hända i framtiden. De beskrev att de 

förmodligen kommer få artros i knäet mycket tidigare än om skadan inte hade skett. En deltagare 

berättade om en oro för livslånga besvär och att hen förmodligen kommer behöva byta ut sina 

knäleder. Ett dilemma hos en deltagare, var angående att göra ett ingrepp i knäet. Läkaren 

berättade att det fanns en risk för artros både efter en operation, samt vid en utebliven operation.  

 

“Man blir ganska såhär...fundersam. Alltså jag blir såhär jag tänker typ när man ska bli äldre, 

hur ska det bli?” (Deltagare 3) 

 

När begränsningen sitter i huvudet  

Det övergripande vilket framkom var att deltagarna ibland undvek aktiviteter och rörelser, denna 

känsla menar deltagarna sitter huvudet. En av deltagarna beskrev att det finns en spärr i huvudet, 

deltagaren menade att denna spärr och att känna sig långsam hänger ihop. Känslan av att vara 

långsam gjorde att utövandet av en sport inte kändes kul längre vilket resulterade i att deltagaren 

inte fortsatte utövandet av sporten. Det framkom att många av deltagarna tänkte en gång extra 

innan de utför något, för att minimera risken att skada sig. Känslan av att inte lita på knäet bidrog 

till att deltagarna inte vågar utföra en del aktiviteter, till exempel fotboll, skidor och sporter med 

snabba och okontrollerade rörelser. En deltagare beskrev det som att “skydda mina barn”, vilket 

sedan beskrevs som en känsla att undvika utsatthet och onödiga risker. Känslan av instabilitet 

och att inte våga, har för några deltagare successivt blivit bättre under de senaste åren. Genom att 

de bevisade för sig själva att det går att lita på knäet, vågade de prova mer och mer aktiviteter. 

Dessa aktiviteter var sådana deltagarna inte vågade genomföra tiden efter skadan, på grund av 

rädsla att skada sig igen. En av deltagarna ansåg att det är jobbigt att lägga sig under nivån i en 

grupp, deltagaren kände att det inte var kul att inte vara lika duktig som före skadan. Personen 

påtalade att känslan av att kunna mycket mer fanns.   
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“Jo men de är väl just det att de sitter liksom kvar i huvudet mest, det tycker jag.. Så det är ju 

svårt att träna bort liksom. Om man har förlorat styrkan i knäet då får man träna upp det igen, 

men man kan liksom inte få huvudet att ändra på sig” (Deltagare 2) 

 

Att lägga intresse och karriär på hyllan  

Deltagarna hade gett upp olika aktiviteter i varierande grad. Ett antal var elitsatsande inom en 

sport och de övriga utövade aktiviteter och träning som ett fritidsintresse. Efter skadan slutade 

majoriteten av deltagarna sina aktuella idrotter. Två av deltagarna skadade sig inom den sport de 

var elitsatsande inom, och kom efter skadorna aldrig tillbaka till den tidigare tävlingsnivån. 

Skadorna följdes av mycket rehabilitering där målet var att slutligen komma tillbaka till sporten. 

En deltagare upplevde att hen under rehabiliteringstiden gick miste om mycket, träning och 

tävlingsmässigt, för att sedan inte kunna “köra hundra procent” vid återgången till sporten. En av 

deltagarna kände att det inte “var värt det” att återgå till sporten, då risken för att skada sig igen 

var allt för stor. Några av deltagarna kunde inte fortsätta spela fotboll eller utöva löpning efter 

skadan. Att inte kunna träna på samma sätt som tidigare menade en deltagare var tråkigt. En 

deltagare beskrev att hen inte kan utöva sporter som fotboll men trycker ändå på aktiviteter som 

fungerar att utföra. Att skadan även påverkade de mer vardagliga aktiviteterna, att till exempel 

om deltagaren tränade så kanske hen inte kunde ta en långpromenad dagen efter, eller att stå i kö 

på mataffären var inte alltid självklart. En av deltagarna menade att inte kunna göra någonting till 

100 procent kunde kännas tråkigt. Att arbeta en heldag på ett jobb där personen skall stå i flera 

timmar menade deltagaren var svårt. Detta har gjort att deltagarna måste välja bort vissa typer av 

arbeten eller aktiviteter för att det inte fungerar.  

 

“Men jag kan ju göra mycket annat, Herregud! Jag åker ju som mycket skidor idag, men jag gör 

det inte på den nivån så att..Det är ju, jag har ju fortfarande kvar det. Men det är just tävlandet 

som jag fått ge upp.” (Deltagare 3) 

 

En erfarenhet som påverkar en individ psykiskt  
Denna kategori beskriver hur deltagarna har påverkats känslo-  och motivationsmässigt både i 

nutid och dåtid. Kategorin beskriver också den kämparglöd deltagarna förmedlade. 
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Underkategorierna är: En tid av nedstämdhet och frustration, påverkan på motivationen och 

kämparglöd. 

 

En tid av nedstämdhet och frustration  

Gemensamt för alla deltagare var att de påverkades negativt känslomässigt efter skadetillfället 

med en viss variation i hur det uttryckte sig. Precis efter skadetillfället medgav majoriteten av 

deltagarna att de kände en frustration och ilska och beskriver skadetillfället med en lång harang 

av svordomar. Även en tid efter skadetillfället kände en deltagare ilska när någon nämnde 

skadan. Deltagaren stängde in sig och ville inte prata om det som skett, och ingen i omgivningen 

fick nämna någonting om att hen inte kunde återgå till sin fritidsaktivitet. Känslor vilka också 

uppkom hos fyra av deltagarna direkt efter skadan var en känsla av uppgivenhet, ledsamhet, och 

besvikelse. En av deltagarna menade att tankarna på att inte kunna åka skidor mer kändes 

ledsamt. Den närmsta tiden efter skadan menar två av deltagarna var väldigt svår och jobbig. En 

deltagare tyckte det var en jobbig tid eftersom hen inte kunde vara med i den starka grupp som 

en sport kan innebära. Två av deltagarna beskriver tiden efter skadan som att de led av en 

depression. Depressionen har sett olika ut för de två deltagarna, och för en av dem fanns en viss 

känsla kvar idag medan den andra deltagaren inte längre var påverkad alls. Ett exempel på vad 

nedstämdheten har lett till idag var att en deltagare kopplar gymmet till ett ställe där hen mår 

dåligt.   

 

“Men efter skadan så klart att asså jag tror att om jag hade varit likadan som jag var då nu, så 

tror jag att jag hade räknat det som en depression. /.../jag var jätteledsen det året, det var 

jättejobbigt såatt..” (Deltagare 2) 

 

Påverkan på motivationen  

Tre av deltagarna nämnde att de var eller hade varit påverkade motivationsmässigt av skadan. En 

av deltagarna berättar att motivationen efter första skadetillfället var hög och beskriver en 

målmedveten och en disciplinerad träning samt rehabiliteringsträning. Samma deltagare skadade 

även det andra knät, och kände sig då betydligt mindre motiverad samt att det var jobbigare att 

komma tillbaka. Något som framkom vid en annan intervju var att motivationen att komma 

tillbaka var mycket lägre efter att personen skadat sig andra gången, detta eftersom deltagaren 



17 

ansåg att risken att skada sig igen var alltför stor. En deltagare menar att genom att upptäcka vad 

som gör knäet bättre och såg framsteg, så ökade motivationen. Träningsmotivationen var för en 

deltagare även påverkad i dagsläget.  

 

“Sen andra skadan så var jag betydligt mindre motiverad, så att jag gjorde inte alls lika bra 

rehab” (Deltagare 1) 

 

Kämparglöd 

Trots den fysiska påverkan, uppvisade alla deltagare en stor kämparglöd. Graden på skadan 

varierade deltagarna emellan, och därmed påverkades de olika mycket, trots detta visade 

deltagarna en kämparglöd för att komma tillbaka till deras ursprungliga sport samt fysiska 

funktionsnivå. Något som visar på en kämparglöd är en deltagare som beskrev hur skadan gick 

till, och direkt efteråt ställde sig upp och fortsatte med aktiviteten. Författarna uppfattade att det 

handlade om att skadan inte skulle övervinna deras vilja att göra det de tycker om. Trots att några 

av deltagarna fortfarande besväras av skadan, uppvisar de på en kämparglöd att fortsätta kämpa 

för att inte bli begränsade. 

 

“Just nu är det en liten down period. Men det är bara en tillfällighet har jag bestämt” 

(Deltagare 3) 

 

Vikten av det sociala sammanhanget 
Denna kategori är en beskrivning av hur deltagarna har upplevt sitt sociala sammanhang åren 

efter skadan. Vanligt var att upplevde en känsla av ensamhet i vissa situationer, men även ett 

stöd från närstående. Underkategorierna är: Att stå på sidan av en grupp eller gemenskap, Ensam 

i skadan trots stöd från familj och anhöriga.  

 

Att stå på sidan av en grupp eller gemenskap 

Något skadan resulterat i, enligt tre av deltagarna, är att de kunde känna en viss utanförskap från 

både skola och aktiviteter. Två av deltagarna fick under skoltiden anpassa skolidrotten efter 

skadetillfället. En deltagare fick sitta bredvid de resterande åren på gymnasiet, medan den andra 

fick anpassa lektionsinnehållet efter sin fysiska förmåga. Att sitta bredvid och titta på, var något 
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som de båda upplevde som tråkigt. Att inte kunna vara med på träning och att tvingas avstå från 

att utföra den idrott deltagaren var aktiv i var något som gjorde att en av de intervjuade inte 

kände sig som en del av gruppen längre. Detta var också på grund av att hon inte umgicks med 

de i laget något mer. Två av deltagarna upplevde att de känner att de “måste backa” och “stå på 

sidan av” då aktiviteter anordnas i deras vardag. De avstår från att medverka och göra sitt bästa i 

aktiviteter, detta menade deltagarna känns tråkigt och att de känner ett utanförskap.  

  

“Men mm så det jag kan sakna det är att det finns inte så mycket liksom gruppsporter eller 

gruppaktiviteter som man kan göra om man inte kan göra snabba rörelser. Så det saknar jag och 

det är ju inte liksom samma sak att gå på pass på gymmet som det är att vara i en grupp där man 

förväntas komma varje gång. Så det kan jag liksom sakna, och det är ju liksom inte. Det har jag 

inte hittat någon annan sport som är liksom så riktigt.” (Deltagare 2) 

 

Ensam i skadan trots stöd från familj och anhöriga  

Gemensamt för alla deltagare var att de efter skadetillfället kände mer eller mindre stöttning från 

familjen. Stödet var olika deltagarna emellan, men ingen kände ett helt uteblivet stöd. En 

deltagare menade på att det var skönt att inte vara ensam efter skadan och att det underlättade att 

familjen fanns där och hjälpte. Gällande vänner menade majoriteten av deltagarna att det inte alls 

blivit påverkade. Två av deltagarna menade att deras vänskapskrets innan skadan fanns inom den 

idrott de utövade, när de efter skadan inte kunde delta i idrotten menade de att vänskapen 

påverkades negativt 

 

“..ehm då flyttade jag hem i en eller två veckor någonting. Ehm, ja men då hjälpte dom ju till 

mycket och det var ju skönt att inte behöva vara helt själv då.” (Deltagare 5) 

 

En deltagare menade att det, trots stödet från anhöriga, visade sig vara svårt att vara ung vuxen 

och få en skada. Hen påtalar en känsla av att vara ensam i skadan och inte få den hjälp som 

kanske behövts gällande praktiska åtaganden. Det framkom att deltagaren kunde känna att 

omgivningen och anhöriga inte förstod omfattningen av skadan och vad den innebar. Deltagaren 

ansåg att om skadan sker vid en ålder då individen är ung vuxen finns det inget att falla tillbaka 

på, vilket resulterade i en känsla av handfallenhet.  
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“Typ just det här, när man som.. Ja men den här rehabiliteringsprocessen, vad man ska göra 

med försäkringsbolag och hela den biten. Där kände jag att jag fick dra ett ganska stort lass 

själv. Och det var inte så lätt. Och speciellt inte asså att stå själv, liksom som tjugo bast mot 

stora försäkringsbolag då kände man sig väldigt liten typ” (Deltagare 3) 

 

En upplevelse som gjort mig till den jag är idag 
Denna kategori avspeglar deltagarnas upplevelser som skadan har resulterat i. Underkategorierna 

är: Positiv trots en motgång, En händelse jag är glad att jag har med mig, En ny värld öppnar 

sig och Att känna sig mer empatisk. 

 

Positiv trots en motgång 

Trots skadan, som påverkade deltagarna mycket, ansåg majoriteten av dem att det fortfarande 

finns mycket de kan göra och väljer att se det från den ljusa sidan. Tre av deltagarna menade att 

det i dagsläget inte är några problem, att de anser sig kunna göra allt som de vill göra. En av 

deltagarna påtalade att det finns en viss funktionsnedsättning i knäet men som inte begränsar 

hen. En deltagare menade att det fanns saker som hen slutade med inom sin sport, men att det 

inte är så farligt då det är en bred sport där det går att välja hur risktagande hen vill vara. 

Deltagarna uppvisade på ett positivt tankesätt genom inställningen av att det löser sig, det är 

inget problem, och att det är viktigt att gå vidare. En deltagare menade att det inte finns något ont 

som inte för med sig något gott vilket visar på en positiv inställning efter skadan. En deltagare 

berättade att skadan inte är ett stort hinder i nuläget gällande fritidsintressen. Hen menar att det 

finns många andra anledningar till att inte åka lite brant på skidor eller att välja den yrkesroll 

som var tänkt från början till exempel. Samma deltagare ansåg att det inte gör så mycket om 

korsbandet går av, “då får jag operera en gång till då”. Upplevelsen direkt efter skadan har hos 

några deltagare även varit relativ lugn, genom att de tog skadeprocessen som den kom. 

 

“Man inser ja men det, jah..det kanske som slut med att göra en del grejer och sånt där. 

Eeh..Men jag vet inte..Jag brukar nog ganska ofta som bara tänka “ja men de är inga problem” 

och så kör man som på ändå.” (Deltagare 4) 
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En händelse jag är glad att jag har med mig 

En främre korsbandsskada innebar för de flesta deltagare en mer eller mindre tung tid. Trots 

detta så ansåg flera av deltagarna att det är en erfarenhet de är glada att de har med sig. En 

deltagare upplevde sig starkare och att det gjort personen till den hen är idag. I samband med 

korsbandsskadan har deltagarna varit i kontakt med vården. Både negativ och positiv 

vårdkontakt gjorde att majoriteten av deltagarna fick upp ögonen för vårdyrket och har därefter 

valt att påbörja en utbildning inom detta område. En av deltagarna var tydlig med att skadan har 

påverkat  på olika sätt men att hen inte vill vara sin skada. Hen menar att vi alla är individer.   

 

“Ja, ehm, nu känns de som att, att det är en upplevelse som jag är glad att jag har med mig för 

den har gjort mig till den jag är idag. Så att mm..Men jag vet ju att det var en väldigt tung tid 

då.” (Deltagare 1) 

 

En ny värld öppnar sig 

Två av deltagarna uttryckte en känsla av att händelsen de var med om har öppnat en ny värld i 

form av nya aktiviteter. Två deltagare slutade exempelvis spela fotboll, och har sedan dess börjat 

löpträna allt mer. En av dem påtalar verkligen att den senare aktiviteten är roligare och är en stor 

del av livet nu. Skadan har även gjort att en deltagare har provat på flera olika aktiviteter, och 

därmed utmanat sig själv vilket ledde in deltagaren till nya träningsmöjligheter.  

 

“Det har öppnat sig en annan sorts träningsvärld som jag tror kanske är, jag vet inte. Jag tror, 

det känns som att jag lever hälsosammare och nu än vad jag gjorde då.” (Deltagare 5) 

 

Att känna sig mer empatisk 

Att fyra av deltagarna menar sig ha påverkats positivt av skadan framkom tydligt då de påtalade 

att de har blivit mer empatiska och har fått en ökad förståelse för andra personer med en 

knäskada. Denna empati kan även överföras till det kommande vårdyrke som några av deltagarna 

studerar till. De ser sin erfarenhet som en fördel att kunna visa empati och förståelse för sina 

kommande patienter.  
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“Man kanske har blivit mer empatisk. Den förståelsen, att det kan vara jobbigt och traggligt och 

hej å hå” (Deltagare 3) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet i uppsatsen är att beskriva personers erfarenheter av en korsbandsskada och därmed är det 

enligt Olsson & Sörensen (2011) adekvat att göra en kvalitativ studie. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) beskrivs den kvalitativa forskningen att personer genom att använda språket kan dela med 

sig av sina inre världar. För att en forskare skall kunna tolka den information som kommer från 

en informant så är det viktigt att forskaren får ta del av värderingar och erfarenheter. Vid en 

kvalitativ studie skall forskaren försöka förstå informanten från ett personligt perspektiv och 

sträva efter en helhetsförståelse för att få en så fullständig bild som möjligt av den aktuella 

situationen (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna har ingen erfarenhet att utföra kvalitativa 

intervjuer och ingen provintervju gjordes innan, detta kan ses som en begränsning i studien. 

Författarna anser att intervjumetodiken förbättrades för varje tillfälle, men anser att det skulle ha 

gynnat de kommande intervjuerna ifall en provintervju utförts innan. Semistrukturerade frågor 

användes under intervjuerna för att deltagarna skulle ha en chans att tolka frågorna fritt beroende 

på sina egna erfarenheter och tankar, samtidigt smalnade frågorna av mot studiens syfte och 

uppfattades relativt likartat av deltagarna (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Carter, Lubinsky & 

Domholdt (2011) ger semistrukturerade frågorna författarna möjligheter att komma med 

följdfrågor beroende på deltagarnas svar.  

 

Författarna till studien valde att inkludera tre frågeställningar. Enligt Olsson & Sörensen (2011) 

är det kvalitativa forskningsproblemet i allmänhet brett, därför används gärna frågeställningar. 

Med dessa kan författarna formulera ett bredare perspektiv för att sedan identifiera och beskriva 

den situation som studien avser.  

 

I studiens inklusionkriterier var åldern begränsad till personer mellan 18-30 år, samt ett 

uteslutande av personer med en upptäckt artros eller neurologisk skada. Begränsningarna sattes 

då författarna inte ville att deltagarna skulle ha en annan skada utöver den tidigare 

korsbandsskadan som påverkar dem nämnvärt i deras vardag. Artros är den vanligaste kroniska 

sjukdomen hos äldre, men förekommer dock redan i 30 årsåldern. Artros som uppträder tidigt i 

livet beror ofta på en tidigare ledskada (Roos, 2016) och det finns siffror på att 50 % av alla 
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personer som drabbats av en främre korsbandsskada kommer att ha artrosförändringar i knäleden 

inom 10-20 år (Lohmander, 2007). Detta är anledningen till inklusionskriteriet att skadan ska 

skett under åren 2000 - 2015.   

 

Informanterna bestod av fem personer vilka två av dem var inom författarnas sociala nätverk. 

Författarna anser inte att detta har påverkat resultatet på ett negativt sätt utan anser istället att det 

kan ha gjort att informanterna litar på och kan beskriva händelserna och upplevelsen av dem på 

ett bra sätt. En intervju genomfördes via telefon eftersom en tid som passade både informanten 

och författarna inte gick att finna. Enligt Carter et al., (2011) är ett personligt möte det bästa 

alternativet när det gäller att intervjua en person eftersom det ger de bästa möjligheterna att se 

icke-verbala antydanden och beteenden från den intervjuade. Carter et al., (2011) menar att en 

telefonintervju inte ger denna möjlighet, däremot gör det att författarna har möjlighet att 

intervjua personer som annars inte skulle kunna delta. Endast författarna till uppsatsen kände till 

deltagarnas identitet (Olsson & Sörensen, 2011) och därmed har konfidentialitet säkerställts 

genom att resultatet redovisats så att det ej går att identifiera personerna som intervjuats.  

 

Enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012) sker det en mättnad när nya intervjuer eller 

datainsamlingen inte tillför någon ny information. Det kan dock vara svårt att säga om det skett 

en mättnad och därmed säga när det inte tillkommer ny information (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Författarna anser att en mättnad till viss del kan ses i denna uppsats. I exempelvis 

kategorin Att påverkas fysiskt av en korsbandsskada anser författarna att det skett en mättnad 

med den information som framkom. Författarna anser dock att fler intervjuer borde skett för att 

få en total mättnad i alla kategorier.  

 

Vid analysen av materialet så skedde en muntlig meningskondensering författarna emellan, efter 

bearbetningen av de meningsbärande enheterna. Författarna ansåg att en skriftlig 

meningskondensering inte var nödvändig, då en analysering av materialet påbörjades redan 

under intervjuerna. Meningskondenseringen resulterade i underkategorier vilka sedan 

grupperades in i kategorier enligt Graneheim & Lundman (2004) vilken anses som ett korrekt 

tillvägagångssätt att analysera en kvalitativ studie på. Frågeställningar och intervjuguiden är 
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baserade på biopsykosociala modellen och därmed har analysen präglats av denna modell. Det 

resultat som framkom visar på en persons erfarenheter utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.  

 

Under studiens gång har författarna arbetat med reliabilitet och validitet. Till exempel genom att 

en member-checking genomfördes, samma intervjuguide användes vid alla intervjuer samt att 

båda författarna analyserade materialet på olika håll och fick ett likvärdigt resultat. Under 

analysens gång har materialet och tillvägagångssättet diskuterats med författarnas handledare för 

ytterligare validitet. Författarna anser att frågorna mäter det de ska mäta eftersom de svarar på 

syftet (Olsson & Sörensen, 2011). Studien har enligt författarna god giltighet, då resultatet från 

intervjuerna lyfter fram det karaktäristiska för det som författarna vill beskriva utifrån syftet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Giltigheten förstärks även genom att citat från 

intervjuerna är presenterade. Deltagare av båda könen är representerade, vilket ökar giltigheten 

då syftet och frågeställningarna belyses utifrån olika perspektiv. Något som ökar studiens 

tillförlitlighet är att intervjuerna och analysen genomfördes av två författare och verifierats av 

handledaren, vilket kan resultera i en ökad chans att fånga upp variationer och olika upplevelser 

från deltagarna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Granskär & Höglund-Nielsen (2012) 

menar att en noggrann beskrivning av metoden bör inkluderas för att underlätta bedömningen av 

överförbarheten. Författarna har noggrant beskrivit metoden, därav anses studiens metoddel 

underlätta bedömningen av studiens överförbarhet. 

 

Etiska övervägandena har tagits i beaktande under arbetet med uppsatsen, på så sätt har 

författarna kunna säkerställa konfidentialitet och sekretess. Eftersom dessa har efterföljts har en 

studien en god etisk grund (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Resultatdiskussion 
Den biopsykosociala modellen består av biologiska, sociala och psykologiska perspektiv som 

alla samverkar med varandra. I resultatet framkommer det att deltagarna med en främre 

korsbandsskada har påverkats i alla delar med varierande grad vilket kan urskiljas i deltagarnas 

berättelser. Beroende på när och hur skadan skedde och hur stor skadan var varierade deltagarnas 

berättelser och vissa faktorer var mer framträdande än andra.  
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Gemensamt för alla deltagare, oavsett när och hur skadan inträffade, var att smärta upplevdes vid 

skadetillfället och under rehabiliteringstiden. Svullnad, stelhet samt nedsatt rörelseomfång var 

konsekvenser alla deltagare antydde. Enligt Holmström et al., (2007) är detta vanliga symptom 

vid en främre korsbandsskada. Deras nuvarande fysiska besvär varierar i styrka och grad, då 

några deltagare fortfarande har besvär från korsbandsskadan. Något som har spelat stor roll är 

hur den fysiska påverkan på knäet har påverkat deltagarnas val av aktiviteter och idrott efter 

skadan. Enligt Ardern, Webster, Taylor, & Feller (2011) kommer 67% av de som skadat sig efter 

en korsbandsskada inte tillbaka till sin tidigare fysiska nivå och idrott. Ingen av deltagarna i vår 

studie kom tillbaka till den fysiska aktivitetsnivå som de hade innan skadan i den sport varje 

enskild individ utövade.  

 

Något som författarna kan se, och som stämmer överens med den biopsykosociala modellen, är 

att de ovanstående fysiska faktorerna har påverkat de andra delarna i den biopsykosociala 

modellen. I samband med att sluta med en aktivitet eller idrott, lämnas även det lag eller den 

grupp människor som utövar samma aktivitet. För några av deltagarna var detta jobbigt, då 

umgänget var en stor del av aktiviteten och idrotten. Dock upplevde många av deltagarna att 

detta inte påverkade det sociala umgänget nämnvärt. För några av deltagarna innebar skadan en 

omställning i livet, som resulterade i nya umgängen och aktiviteter som de är glada att de har 

idag. Johnston & Carroll (1998) skriver i sin studie om vikten av det sociala stödet för atleter 

efter en skada. De menar att socialt stöd från atletens omgivning är viktigt efter en skada, och 

speciellt att vänner och familj är de viktigaste resurserna för känslomässigt och praktiskt stöd. I 

vår studie upplevde deltagarna att de hade stöd från familj och vänner både under skadetillfället 

och tiden efteråt. Precis efter skadetillfället var familjen till stor hjälp enligt några deltagare och 

även tiden efteråt angående praktiska åtaganden såsom till exempel försäkringar. Waddell & 

Burton (2005) menar på att en viktig miljömässig faktor för att komma tillbaka till en arbetsplats 

till exempel, är arbetsgivarens attityd samt förståelse. Detta tyder ytterligare på att det sociala 

stödet efter en skada är viktigt för bästa återhämtning.  

 

Två av deltagarna gick i gymnasiet då skadan uppkom och de menar att det påverkade deras 

skolgång då de exempelvis inte kunde delta på idrotten. En studie (Freedman, Glasgow, 
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Glasgow, & Bernstein, 1998) som gjorts på ett universitet och undersökte 38 studenter vilka haft 

en främre korsbandsskada med efterföljande rekonstruktion. De fick svara på ett frågeformulär 

som mätte studieresultat för att utvärdera vilken tidpunkt under ett år som är bra att genomföra 

en rekonstruktion på. De studenter som opererats under en termin misslyckades i större grad, var 

borta fler dagar och missade fler prov i skolan (Freedman et al., 1998). Eftersom ingen av 

deltagarna har fått skadan under tiden de studerat på universitet så kan vi inte veta om det 

påverkat dem där. Denna studie visar dock att en person som skadats också påverkas socialt och 

psykologiskt, inte bara fysiskt vilket även kunde ses i vår studie.  

 

De sociala faktorerna vävs i deltagarnas berättelser tätt samman med de, enligt biopsykosociala 

modellen, psykologiska perspektiven. Det psykologiska perspektivet efter skadan ter sig även här 

på många olika sätt, beroende på deltagare och hur de tidigare faktorerna såsom det biologiska 

och sociala tett sig. Till exempel kände många deltagare en nedstämdhet och frustration direkt 

efter skadan. I dagsläget upplevs en oro för framtiden hos vissa deltagare, angående artros samt 

byte av knäleder. En oroande hög andel, cirka 50 %, av alla som drabbats av en främre 

korsbandsskada har efter 10-20 år artrosförändringar i knäleden. Detta är oberoende på om en 

rekonstruktion gjorts eller inte (Lohmander, 2007). Detta kan vara en av faktorerna till varför 

flera av deltagarna uttryckte en oro för framtiden. Waddell & Burton (2005) menar att 

funktionstillståndet är kopplade till de psykologiska faktorerna vid vanliga hälsoproblem. Om en 

individ lider av antingen rörelserädsla, depression, låg motivation eller nedstämdhet kan det vara 

ett hinder för att återhämta sig väl (Waddell & Burton, 2005). Författarna i vår studie har kunnat 

se ett samband mellan en högre motivation och en bättre återhämtning.  

 

Kvist et al., (2005) menar på att de som återvänder till en sport efter en korsbandsskada är de 

som är mindre rädda för att skada sig igen. Denna studie visar tydligt på att det finns en relation 

mellan det fysiska och det psykiska och hur viktiga båda delarna är efter en korsbandsskada. 

Begreppet rörelserädsla beskrivs som det beteende en individ kan få i samband med smärta 

(Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Ruesink, & Heuts, 1995). Begreppet definieras som ”en 

specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) antas orsaka ny skada”. En 

smärtupplevelse påverkas av hur en individ tänker kring sin smärta. Negativa tankar kan skapa 

rädsla vilket leder till ett undvikande av rörelse som i sin tur leder till nedstämdhet och nedsatt 
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funktionsförmåga. De tillstånd där rörelserädsla har konstaterats är personer med fibromyalgi, 

kroniska trötthetssyndrom och främre korsbandsskada (Vlaeyen et al., 1995). Denna 

rörelserädsla var något som framkom hos två av deltagarna. Deltagarna berättade att de i 

dagsläget avstår från aktiviteter som involverade okontrollerade rörelser, på grund av rädsla att 

skada sig igen. Denna känsla beskrevs av deltagarna som en spärr, en känsla av att vara långsam.  

 

De fysiska begränsningar som kommer av en främre korsbandsskada menar Filbay et al., (2014) 

kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten då dessa patienter skattar sin livskvalité lägre 

jämfört med övrig befolkning. Om deltagarna i vår studie fått en lägre livskvalité är svårt att 

bedöma då det inte blivit skattat specifikt. Deltagarna har inte sagt att deras livskvalitet har 

sänkts, men författarna förstår att livskvaliteten är påverkad då majoriteten av deltagarna tvingats 

sluta med aktiviteter som de värderar högt. Ett visst antal av deltagarna påtalade att de inte alls är 

påverkade av skadan. Författarna anser därmed att de finns en delad bild om livskvaliteten 

påverkats eller inte.  

 

Självbestämmandeteorin har visat sig vara viktig då en person skall komma tillbaka till en idrott  

(Ardern et al., 2012). Enligt självbestämmandeteorin motiveras en person av att tillfredsställa 

grundläggande psykologiska behov vilka är kompetens, autonomi och tillhörighet. Dessa behov 

är avgörande för en persons funktion, välmående och utveckling (Ryan & Deci, 2000). Enligt 

Biddle et al., (1999) kommer en person uppleva minskad funktion och välmående ifall inte dessa 

grundläggande behov är tillfredsställda. Denna teori tänker vi är relevant för att dessa 

grundläggande behov är tillfredsställda i de flesta fall i vår studie och att det kan ses en positiv 

påverkan på hur deltagaren hanterar skadan och huruvida individen känner sig motiverad. I 

resultatet framkom att majoriteten av deltagarna påverkades motivationsmässigt. Enligt ett visst 

antal av deltagarna var motivationen lägre efter att individen skadat sig en andra gång. En 

deltagare påtalade att motivationen ökade när hen upptäckte nya aktiviteter som förbättrade 

funktionen i knät. Detta menar författarna att individen agerar utifrån sig själv och kan känna sig 

fri och känna engagemang i uppgiften (Biddle et al., 1999). Motivation kan delas in i 

självbestämmande och icke självbestämmande och därefter delas det in i yttre, inre och 

amotivation (Ryan & Deci, 2008). En bristande motivation fanns hos en deltagare i studien i 

nuläget, detta kan bero på att en den inre motivationen inte var nog stor. Självbestämmandeteorin 
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stämmer väl överens med de resultat vi fått fram i studien, författarna menar att de deltagare som 

tagit ett aktivt beslut om att göra något nytt eller en aktivitet de klarar av har också kunnat känna 

en större motivation.  

 

Alla deltagare i vår studie fick sin skada som ung-vuxen och var därmed på väg in i vuxenlivet 

och hade många möjligheter. Författarna anser att det på grund av detta fanns en positivitet och 

kämparglöd hos deltagarna, samt tid och möjligheter för rehabilitering. Genom att skada sig som 

äldre tror författarna att rehabilitering och konsekvenser av skadan blir större och mer negativa. 

Vid en högre ålder finns en större risk att det påverkar individen på andra plan också, som 

exempelvis familj, karriär och fritidsintressen.  

 

Klinisk implikation  

Yrkeskategorin fysioterapeuter har god kunskap och är bra på att se det fysiska och den aktuella 

skadan hos en patient. I denna studie har författarna kommit fram till att en främre 

korsbandsskada inte bara påverkar en person fysiskt, utan även en inverkan och påverkar alla 

delar i den biopsykosociala modellen. Därmed anser författarna att fysioterapeuter som arbetar 

kliniskt bör ha god kunskap och arbeta utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.  

 

Studien visar att det är viktigt att fysioterapeuter skall se patienten som en individ och inte en 

skada, exempelvis vid planering av rehabilitering. Det är viktigt att vi som fysioterapeuter ser 

hela patienten och arbetar utifrån patientens mål, detta kan ge en mer effektiv rehabilitering. Att 

fysioterapeuter redan som studerande bör ha ett biopsykosocialt synsätt är viktigt då det finns 

god evidens för att en skada är mer än bara det fysiska.  

 

I studien visade deltagarna på att det inte nödvändigtvis var det fysiska som var det största 

problemet. De påtalade att det fanns en rörelserädsla, nedstämdhet och en påverkan på 

motivationen. Detta är något som fysioterapeuter behöver vara observanta på.  
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Vi bör jobba med de faktiska problem som patienten uppvisar. En aspekt att ta med från denna 

studie är att alla individer som drabbas av en skada är olika, och har olika livserfarenheter och 

historia de bär på. Alla individer lika betydelsefulla, oavsett om man är elitidrottare eller ej.  
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Konklusion 

Huruvida en individ påverkas av en främre korsbandsskada har enligt vår studie visat sig variera 

från deltagare till deltagare. Gemensamt för alla deltagande är att den biopsykosociala modellen 

står i centrum, då det är många faktorer och erfarenheter som har påverkat deltagarna efter 

skadan. Direkt efter skadan upplevde deltagarna en funktionsnedsättning som smärta, svullnad, 

stelhet och nedsatt rörelseomfång. De upplevde också en förtvivlan och oro. I dagsläget, flera år 

efter skadetillfället, kan fortfarande en funktionsnedsättning ses hos en del av deltagarna. 

Rädslan för att skada sig igen ledde i många fall till att deltagarna slutade med den aktivitet och 

idrott som de utövade. En rörelserädsla kan i dagsläget ses hos en del av deltagarna vilket för 

med sig ett undvikande beteende. Även en påverkan på motivationen och en nedstämdhet kan ses 

som en konsekvens av skadan.  

 

Trots ovanstående beskrivningar om vilken påverkan en främre korsbandsskada kan ha 

biopsykosocialt, vill författarna belysa att flera har kunnat se något positivt med skadan och att 

det är något som deltagarna är glada att de har med sig. Författarna tolkar deltagarnas svar som 

att skadan i vissa fall har öppnat en ny värld för dem, och låtit deltagarna se nya möjligheter och 

nya intressen. Deltagarna vill inte att skadan ska hindra dem att göra det de verkligen vill göra, 

de vill bli sedda som en individ och inte som sin skada. Beroende på var en individ befinner sig i 

livet, vilken stöttning som funnits, hur copingstrategier använts och personlighetsfaktorer får en 

främre korsbandsskada olika stora konsekvenser ur ett biopsykosocialt perspektiv. Om resultatet 

är överförbart till alla som drabbats av en främre korsbandsskada går inte att säkerställa, utan 

vidare forskning krävs för att utöka kunskapen om vilka faktorer som påverkar vid en främre 

korsbandsskada. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev om medverkan i examensarbete 
 
En skada på främre korsbandet har visats sig påverka en individ på olika sätt. Vi har under vår 
studietid fått upp intresset för ämnet, och vill nu genom vårt examensarbete öka vår kunskap om 
hur en främre korsbandsskada påverkar en individ. Vi är två fysioterapeutstudenter och läser 
sista terminen på Luleå tekniska universitet. Vi ska under denna termin skriva vårt 
examensarbete och söker därför personer som vill ställa upp på en intervju.  
 
“Syftet med denna studie är att undersöka hur en främre korsbandsskada påverkar en individ ur 
ett psykosocialt perspektiv.” 
 
Via ordföranden i din sektion har vi kommit i kontakt med dig. Har du haft en tidigare främre 
korsbandsskada? Vill du i så fall hjälpa oss genom att ställa upp på en intervju angående dina 
upplevelser och tankar om hur skadan har påverkat dig? 
 
I denna studie kommer 4-6 personer som alla haft en tidigare främre korsbandsskada delta. 
Intervjun kommer ske enskilt i ett rum på Luleå tekniska universitet och kommer ta cirka 1 
timme. Intervjun kommer att spelas in för vi senare skall kunna analysera materialet. Du som 
informant behöver inte komma förberedd. Ingen annan än författarna kommer ta del av 
intervjumaterialet. Resultatet kommer presenteras i en C-uppsats. Detta projekt är frivilligt och 
du har rätt att avbryta medverkan när som helst.  
Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets 
hemsida. http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 
 
Ställer du dig positiv till att vara med i en intervju eller har du ytterligare frågor angående 
examensarbetet? Var god svara då till denna e-post så återkommer vi med mer information och 
ett formulär om samtycke.   
 
Din medverkan betyder mycket för oss! 
/Anna Töyrä och Sara Bergström 
 
Vi som genomför studien:  Handledare: 
Namn: Sara Bergström  Anita Melander-Wikman 
E-post: Sarber-4@student.ltu.se E-post: anita.melander-wikman@ltu.se  
Telefonnummer: 070-932 11 36    Telefonnummer: +46920 49 10 00           
Kurs: Examensarbete S0090H 
 
Namn: Anna Töyrä 
E-post: Anntyr-2@student.ltu.se  
Telefonnummer: 070-932 11 36   
Kurs: Examensarbete S0090H 
 

 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Frågeområde 1: Om skadan - det fysiska 

• Berätta om skadetillfället.  

• Berätta hur du upplevde tiden efteråt? 

• Har du haft kontakt med sjukvården efter skadan skett? 

• Hur upplevde du de första sex månaderna efter skadan?  

• Hur mår du idag? 

• Hur har skadan påverkat funktionen i knät? 

 

Frågeområde 2: Omgivningsfaktorer & Socialt  

• Hur har du behövt anpassa ditt liv efter skadan? 

• Hur har skadan påverkat ditt liv socialt gällande vänner?  

• Hur har skadan påverkat ditt liv socialt gällande familj? 

• Hur har skadan påverkat ditt liv gällande arbete? 

• Hur har skadan påverkat ditt liv gällande fritidsintressen?  

 

Frågeområde 3: Personliga upplevelser (psykologiskt) 

• Vad kände & tänkte du precis efter skadan?  

• Vad känner och tänker nu? 

• Hur har skadan påverkat ditt sinnesläge? 

Vad med din skada har påverkat dig mest? (en sorts följdfråga) 

• Upplever du något positivt med skadan? 

• Upplever du något negativt med skadan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Samtyckesformulär 
 

o Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om studien 
 

o Jag godkänner medverkan i studien 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
Adress:……………………………………………………………………………… 
Telefonnummer:…………………………………………………………………….  
 
Returnera denna svars talong till:    
Namn: Sara Bergström och Anna Töyrä   
E-post: Sarber-4@student.ltu.se    
Telefonnummer: 070-932 11 36            
Kurs: Examensarbete S0090H 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


