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Tack till, 

 

De elever som ställt upp på att delta i studien och berättat om deras upplevelser kring 

rehabilitering efter idrottsskada, utan er hade studien aldrig blivit av. Samt till vår 

kontaktperson på Riksidrottsgymnasiet. 

 

Katarina, vår handledare, som har guidat oss under skrivandets gång och som alltid funnits 

tillgänglig för råd och stöd, utan dig hade vägen blivit längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Skador som är relaterade till idrott är ett stort problem i världen. Basket är en av 

de lagidrotter där flest idrottare skadar sig, de vanligaste skadorna inom basket är knäskador 

och därefter fotledsskador. En idrottsskada påverkar inte bara de fysiska funktionerna utan 

också de psykologiska och sociala. På ett Riksidrottsgymnasium (RIG) med inriktning basket 

så studerar elever för att få vara så nära elitbasket som möjligt och få träna på en hög nivå. I 

en studie som gjort på RIG visade de sig att många elever upplever en identitetskris och i 

samband med skada ifrågasatte många sin karriär som elitidrottare. Syfte: Syftet med studien 

var att beskriva elevers upplevelse av rehabilitering efter idrottsskada på ett 

Riksidrottsgymnasium med inriktning basket. Metod: Material samlades in genom intervjuer 

med sex stycken elever på ett RIG. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades med 

innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre olika kategorier, Frustration och osäkerhet 

över vilka konsekvenser skadan har gett, Vikten av att få stöd, Motivation till att fortsätta 

spela basket. Konklusion: I studien framkom det att stöd efter idrottsskada är av stor 

betydelse och att detta ges av personal, vänner och familj. Många elever upplever frustration 

över att inte kunna spela men också en osäkerhet angående deras framtida karriär inom 

idrotten. Motivation till att fortsätta spela trotts skadan är något alla elever har gemensamt.  

  

  

Nyckelord: Basket, Idrottsskada, Psykologiska faktorer, Unga elitidrottare 
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Bakgrund  

Skador som är relaterade till idrott är ett stort problem i världen (1). En idrottsskada innebär 

överlag att den som utför idrotten får medicinsk behandling samt avstår från tävling och 

träning under en längre tid, vare sig skadan skett inom motionsidrott eller organiserad idrott 

(2). Dessa skador är vanligare än de skador som uppstår i transportrelaterade olyckor (3). 

Majoriteten av idrotts- och motionsrelaterade skador består av muskelbristningar, vrickningar, 

urledvridning, frakturer, blåmärken, skär eller rivsår samt skrubbsår (3). Det har gjorts en 

studie som visar att runt sju miljoner barn och vuxna varje år drabbas av idrottsrelaterade 

skador i USA och därmed får uppsöka vård. I Europa är skador i samband med idrott ett lika 

stort problem (1). Basket är en av de lagidrotter där flest idrottare skadar sig, ser man till 

könsfördelningen kring skadefrekvensen i studien så visar denna på att flest män drabbas av 

skador och till följd av dessa även söker vård. De vanligaste skadorna inom basket är 

knäskador och därefter fotledsskador sett till spelare i National Basketball Association (NBA) 

och Women’s National Basketball Association (WNBA). Utöver detta förekommer också 

muskulära ryggskador (1). 

  

Enligt Svenska Basketbollförbundet så är ett Riksidrottsgymnasium (RIG) en verksamhet där 

det ska finnas stor utvecklingspotential för spelarna. Basket ska vara en viktig och stor del av 

miljön i samråd med tuff konkurrens. För eleverna är det viktigt att få vara så nära elitbasket 

som möjligt och få tillgång till bra coaching. Är spelaren tillräckligt bra så ska han/hon kunna 

träna på högre nivå. Det stora målet med RIG är att kunna nå dit. För detta så ska det finnas 

två coacher på varje träning samt experthjälp i styrketräning, träningsperiodisering och 

kostupplägg. Under det 3:e läsåret så blir spelarna attraktiva för elitlag vilket leder till att det 

finns stor potential för dem att utvecklas till seniorspelare inom svensk elitbasket (4). För att 

eleverna ska kunna bedriva sin elitsatsning inom basket i samband med en 

gymnasieutbildning så finns personal i form utav coacher, fystränare, fysioterapeut och 

gymnasielärare. Under deras treåriga studietid så bildas ett damlag och ett herrlag av de tre 

årskurserna där de tränar och spelar matcher tillsammans (4).  

 

I en studie som gjorts på riksidrottsgymnasier (RIG) i Sverige under åren 2013–2016 så har 

man följt cirka 700 elever som fått fylla i enkäter gällande skador, sömn, träningsmängd, kost, 

stress, mental hälsa och upplevd livskvalitet. På 20 av dessa elever har man dessutom gjort 

gruppintervjuer för att få en uppfattning om elevernas upplevelse att vara skadad, hur de 
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upplevde stödet under skadetiden samt hur de såg på framtiden inom sin idrott. Resultatet av 

intervjuerna visade att många elever upplevde en identitetskris och att självbilden som 

idrottare hotades. I samband med detta var det många som ifrågasatte sin karriär som 

elitidrottare och i viss mån övervägde att sluta idrotta. Möjligheterna till rehabilitering såg 

väldigt olika ut på de RIG som undersöktes. Samarbetet mellan medicinsk personal och 

tränare fungerar på vissa skolor bra enligt eleverna. Däremot så finns det skolor där idrottarna 

har upplevt dåligt bemötande i form av att de själva har fått ta ansvar för att söka hjälp för sin 

skada utanför skolan (5).  

 

Det är sedan tidigare känt från en studie att en ökad träningsvolym, träningsintensitet och en 

samtidigt minskad sömnvolym ökar risken för skador hos tonåringar mellan 15–19 år (6). I 

denna ålder sker en stor förändring i kropp samt att ungdomarna försöker hitta sin identitet 

vilket kan leda till en lägre självkänsla och en högre stressnivå, detta är vanligare bland 

kvinnor jämfört med män. I samma studie har det visats att tonåringar med en kombination av 

lägre självkänsla, ökad träningsvolym, intensitet och en minskad sömn har en tre gånger så 

stor risk att drabbas av skador (6). Fysisk aktivitet och träning bidrar i de flesta fall till 

hälsofrämjande effekter, trots detta kan det i extrema fall, till exempel vid en 

elitidrottssatsning, innebära att idrottaren får en ökad risk att drabbas av idrottsskada (7). 

 

Enligt Fossum är bemötandet något som kan bli avgörande för hur kvaliteten av 

omhändertagandet uppfattas (8). Som personal inom olika typer av vårdyrken möter man ofta 

personer som är rädda, oroliga och osäkra. Med dessa personer är det extra viktigt att 

bemötandet blir bra. Det man kan ha i åtanke är den personcentrerade kommunikationen som 

bland annat fokuserar på: att uppmuntra till delaktighet, stödja styrkor och behov, ge patienten 

bekräftelse samt försöka se personen som mer än bara sin sjukdom (8).  

 

Det finns teorier om det biopsykosociala perspektivet som går flera århundranden bak i tiden 

som visar på att tankarna påverkar hälsan. Som namnet antyder så är det en sammanflätning 

av biologiska, psykologiska och sociala faktorer som gemensamt påverkar hälsan. Modellen 

är viktig att ha med i ett undersökningsperspektiv då den uppmuntrar oss till att se över de tre 

faktorerna för att kunna behandla individen utifrån ett helhetsperspektiv (9). När det kommer 

till idrottsskador som vi är intresserade att undersöka i denna studie så påverkas uppkomsten 

av idrottsskador av samspelet mellan de tre faktorerna. Den biologiska faktorn (ett feltramp) 
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kan vara den direkta orsaken till skadan, men de sociala och psykologiska faktorerna (en 

stressig hemmiljö, bristande uppmärksamhet) kan bidra till att skapa en situation där skadan 

kan uppstå för idrottaren. Ur ett annat perspektiv påverkar inte idrottsskador bara de fysiska 

funktionerna utan också de psykologiska och sociala (9). Vi vill inkludera det bio-

psykosociala perspektivet (9) för att se hur eleverna upplever sin rehabilitering känslomässigt.  

 

I en studie som gjorts på 180 deltagare där man undersökt sambandet mellan träningsidentitet 

och träningsmotivation har man konstaterat att en stark träningsidentitet hos en individ kan 

främja motivationen för att förstärka den personens identitet. För att förstå hur motivationen 

till träning och träningsidentiteten hänger samman är det viktigt att förstå betydelsen av att ge 

ett bra stöd under tiden de utvecklas (10).  

  

Det är viktigt att ha en förståelse för utifrån ett fysioterapeutiskt synsätt, både utifrån ett 

förbyggande arbete samt ett stöd vid rehabilitering efter skada. Därför är det av intresse, ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv, att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur eleverna 

känslomässigt upplever sin rehabilitering under sin tid på gymnasiet. Vi har valt att göra vår 

studie på ett basketgymnasium på grund av att författarna upplever att det finns en brist av 

studier gjorda på basket och dess utövare. Enligt en pågående studie så genomförs de flesta 

befintliga prospektiva studierna på elitidrottande ungdomar som utövar främst fotboll men 

även friidrott, handboll, utförsåkning och gymnastik (11). Det framgår genom detta att det 

finns en brist av studier gjorda på basket och som tidigare studie visat på så är basket en av de 

lagidrotter där flest skador sker (1). Denna studie utförs för att få en inblick i om det erbjuds 

något stöd i samband med idrottsskada och om detta ger motivation till en god rehabilitering. 

Förutom att undersöka tillgången av stöd vill vi även få en uppfattning av elevernas 

personliga upplevelser av det eventuella stödet under sin rehabiliteringstid efter idrottsskada. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva elevers upplevelse av rehabilitering efter idrottsskada på 

ett Riksidrottsgymnasium med inriktning basket.  

 

Metod 

Design 

Den studiedesign som valts är kvalitativa intervjuer. Designen har valts för att besvara syftet 

samt frågeställningarna med en så god precision som möjligt. Genom kvalitativa intervjuer får 

man en bättre helhetssyn av människors unika upplevelser och uppfattningar (12).   

 

Deltagare 

Deltagarna i studien studerade på ett Riksidrottsgymnasium med inriktning basket. 

Deltagarantalet var sex personer varav hälften är män och hälften är kvinnor. Åldern på 

deltagarna var mellan 18–19 år och detta innebar att det inte krävdes någon underskrift av 

målsman för att eleverna skulle kunna delta. Efter kontakt med skolans verksamhetschef 

tilldelades en kontaktperson. Genom kontaktpersonen bokades ett informationsmöte för att få 

kontakt med eleverna. Under detta möte informerades eleverna om att max sex personer 

kommer kunna delta, varav hälften av dessa är män utöver detta framgick även information 

om inklusionskriterierna. Efter informationsmötet fanns fler frivilliga till studien än sex 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna, det skedde därför en randomiserad lottning för 

att tillsätta deltagarna. En kortare beskrivning av deltagarna ses i tabell 1.  

 

 Inklusionskriterierna: 

- Studerande ungdom på ett RIG med inriktning basket 

- Drabbad av en idrottsskada under sin tid på gymnasiet. Typen av idrottsskada samt 

längden på rehabiliteringsperioden har ingen betydelse. 

- Ska gå i årskurs två eller tre på gymnasiet 

- Över 18 år 

 Exklusionskriterier  

- Talar annat språk än svenska eller engelska 

- Elever med studieuppehåll 
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Tabell 1. Översikt över deltagarna i studien. 

Deltagare Årskurs Idrottsskada 

1 År 2 Korsbandsskada 

2 År 3 Diskbråck 

3 År 3 Båtbensfraktur 

4 År 2 Hopparknä 

5 År 3 Broskskada (knä) 

6 År 3 Hopparknä 

 

 

Procedur 

Verksamhetsansvarig på gymnasieskolan kontaktades för ett godkännande av studien. Det 

skickades även ut ett informationsbrev till den verksamhetsansvarige (bilaga 1) samt ett 

samtyckesformulär (bilaga 2). Detta skickades tillbaka, påskrivet via mejl. Det gick sedan ut 

ett liknande informationsbrev till de elever som blev randomiserat utvalda till att delta (bilaga 

3). I samband med denna process startades en kontakt med den ansvariga fysioterapeuten på 

Riksidrottsgymnasiet, som är den personen vi under arbetets gång haft kontakt med. 

Uppgifterna som fysioterapeuten har på skolan är att utifrån fysiologiska och 

idrottsmedicinska kunskaper leda och planera fysträningen, på lag och individnivå, samt 

ansvara för adekvata rehabiliteringsåtgärder (personlig kontakt på RIG, 2018-04-20). 

 

Datainsamling 

Varje deltagare kontaktades först via mejl för att bestämma tid för intervju, det skickades 

sedan ut en påminnelse via sms. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett avskilt rum på 

elevernas skola för att miljön skulle vara så neutral och trygg som möjligt för dem samt att det 

skulle vara enkelt att delta i studien. På grund av att skolan under en vecka var stängd så 

skedde en intervju på annan plats men med samma förutsättningar. Innan samtliga intervjuer 

påbörjades fick deltagarna upprepad information om att studien är frivillig och att den när 

som helst går att avbryta. Eleverna fick även skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 5). 

Samma författare genomförde alla intervjuer. I vissa fall kompletterade den andre författaren 

med frågor. Intervjun spelades in via röstinspelning på två mobiltelefoner. Innan intervjuerna 

testades ljudinspelaren som säkerhetsåtgärd. Frågeområdena i intervjuerna berörde elevernas 

känslor och upplevelser kring rehabiliteringstiden efter skada. Intervjuguiden bestod av sex 

frågor samt följdfrågor (bilaga 4). Efter intervjun avslutats gav intervjuaren en kort 
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sammanfattning om hur informationen tolkats, för att se om detta stämde överens med 

individens egen uppfattning. De sex intervjuerna tog emellan 12–20 minuter. Det 

ljudinspelade materialet användes sedan för att transkribera intervjuerna.  

 

Dataanalys 

Författarna lyssnade igenom ljudinspelningarna tillsammans och genomförde en 

transkribering (13). Efter detta så läste författarna enskilt igenom intervjuerna ett flertal 

gånger och analyserade därefter innehållet med hjälp av innehållsanalys och 

meningskondensering. Att läsa intervjuerna flera gånger hjälper till att få en bättre helhetsbild 

(13). Kondenseringen gjordes i första steget enskilt för att sedan göra den slutgiltiga 

tillsammans. Genom den kondenserade texten valdes ord ut som beskrev elevernas känslor 

utifrån syftet. Dessa ord blev koder som kom till att bli underlag för underkategorierna som 

därmed beskrev mer utförligt vem eller vad känslorna var riktade till. Alla koder skrevs ut på 

lappar för att se hur många gemensamma koder som framgick (bilaga 6). Utifrån detta 

underlag togs kategorier samt underkategorier fram (bilaga 7). Detta sammanställdes i tabell 

2. Citat valdes därefter utifrån underkategorierna.  

 

Etiska övervägande 

Under studiens gång togs hänsyn till de fyra etiska grundprinciperna (14). Det var frivilligt att 

delta i studien och deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva 

uppge orsak. Deltagandet i studien kan inte härledas till någon av deltagarna i och med att 

namnen inte uppges i studien. Dem enda som har tillgång till kontaktuppgifterna är 

författarna. Intervjutexterna kommer författare och handledare ha tillgång till, dock 

identitetsskyddat. Materialet har förvarats i en låst dator. Ljudinspelningarna har kodats vilket 

innebär att det inte finns några namn i de privata datorerna. Risker med denna studie kan vara 

att ett känsligt ämne berörs för just denna grupp individer eftersom ämnet berör deras känslor 

och upplevelser. För många av eleverna som intervjuades är basket spelandet en del av deras 

identitet. Författarna har genom intervjun berört idrottsskadan som kan ha påverkat deras 

framtida karriär inom sporten. En personal från skolan som har stor inblick i elevernas träning 

och rehabilitering kontaktades för att kunna finnas tillgänglig för eleverna efter intervjuerna 

ägt rum om det skulle uppstå frågor eller känslor de vill prata om. Nyttan med studien 

övervägde de eventuella riskerna eftersom syftet med studien förhoppningsvis leder till en 

ökad kunskap och förståelse för hur det ser ut i verkligheten med stöd efter idrottsskada vid 

RIG. Om eleverna stötte på några frågor efter intervjuerna var genomförda hade de tillgång 
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till författarnas kontaktuppgifter. Deltagarna fick ta del av all denna information i ett 

informationsbrev samt att de fick skriva under ett samtyckesformulär. Formulären låstes in i 

ett skåp och efter arbetet är avslutat kommer allt utskrivet datamaterial förstöras. 
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Resultat 

Resultatet utgörs av tre olika kategorier, Frustration och osäkerhet över vilka konsekvenser 

skadan har gett, Vikten av att få stöd, Motivation till att fortsätta spela basket (tabell 2). 

Under varje kategori följer fyra underkategorier. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Frustration och osäkerhet över vilka konsekvenser 

skadan har gett 

- Längtan efter basket 

- Att tappa rytmen  

- Tvivel inför framtiden  

- Är smärtan värt det? 

Vikten av att få stöd - Att inte bli tagen på allvar 

- Större kunskap, bättre stöd 

- Att känna sig sedd 

- Stöd ifrån familj och vänner 

Motivation till att fortsätta spela basket - Drivet till att komma tillbaka 

- Det positiva överväger det negativa 

- Glädjen i att spela basket 

- Att göra allting helhjärtat 

 

 

Frustration och osäkerhet över vilka konsekvenser skadan har gett 

 

Längtan efter basket 

Eleverna uttrycker att det var mycket tid som spenderas i gymmet på rehabilitering under den 

tid som de var skadade. Det framgick att det finns en underliggande frustration över att inte få 

spela med sina lagkamrater under träningar såväl som matcher. Det kom också fram att de 

elever som haft en längre rehabilitering och därmed fått spendera mer tid ifrån basketplanen 

har en större frustration över sin situation. En elev som varit i behov av en längre 

rehabilitering uttrycker sina känslor av frustration över att behöva spendera mer tid i gymmet 

framför basketplanen. 
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”Det var inte jättekul haha, man blir rätt frustrerad när man får avstå liksom och då var jag 

ju tvungen att göra rehab varje dag också och det är ju inte så jättekul att vara i gymmet hela 

tiden då” 

 

Att tappa rytmen 

Flera av eleverna beskrev att en av de jobbigaste delarna av rehabiliteringsprocessen var att 

komma tillbaka till basketspelandet. Efter att ha uteblivit ifrån många träningar och matcher 

på grund av skada samt spenderat mycket tid i gymmet på sin rehabilitering så upplever 

många att flytet och rytmen i spelet har gått förlorat. Eleverna säger att de känner sig helt 

återställda efter sin idrottsskada men det som framställs som problemet blir istället att komma 

tillbaka till det spelet man hade samt den spelare man var innan skadan. Eleverna uttryckte att 

det efter skada finns en större medvetenhet om att en skada kan ske vilket de inte har varit lika 

uppmärksamma på tidigare. 

 

”Det tog lång tid att komma tillbaks till rytmen som man hade innan liksom.” 

 

- 

 

”Nae eller, mitt knä känns ju helt bra liksom, jag har inget ont liksom, eller att jag känner att 

jag måste vara försiktig men mer att jag har tappat det här med flytet och att man hamnar i 

otakt i själva basketen och att såna saker kan spela roll.” 

 

Tvivel inför framtiden 

Några elever uttryckte en osäkerhet och en tveksamt angående sin framtid inom basket på 

grund av deras skada och vad den inneburit för varje individ. Många hade själva insett att det 

kan vara svårt att komma upp till samma nivå som innan skadan och hade därför börjat 

reflektera över hur deras liv hade sett ut utan basketen. En elev sade att tanken av att sluta 

spela basket hade framträtt efter skadans uppkomst. I samband med detta kommer ytterligare 

tvivel angående vad personen i fråga skulle göra istället.  

 

”…jag vet inte riktigt antingen så åker jag på college och liksom fortsätter spela basket och 

det innebär att jag kommer fortsätta ha ont i knät för det kommer inte bli bättre för det är 
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trasigt och brosket och det läker typ inte så antingen så gör jag det och eller så slutar jag 

bara och gör något annat men det känns ju också läskigt för jag vet ju inte vad man gör då.” 

 

Är smärtan värt det? 

Eleverna var medvetna om att skador är en del av idrotten men ändå kommer tankar och 

känslor fram kring besvären ifrån skadorna. Eleverna ifrågasätter om smärtan i samband med 

skadetillfället och rehabiliteringen väger upp fördelarna med att fortsätta spela basket. Elever 

med en lång rehabiliteringsprocess eller med en återkommande skadeproblematik beskrev att 

viljan till att rehabilitera skadan konstant minskar. I slutändan är alla eniga om att 

basketspelandet är väldigt viktigt och något som de vill fortsätta med så länge som det går. 

 

”…när jag pratade med en på ortopeden så sa han som att det kommer liksom aldrig bli helt 

bra det kommer liksom aldrig försvinna så och då känner man ju såhär lite hopplöst att eh 

liksom hur länge ska man kämpa vidare med att ha ont men asså än så länge så vill jag ju 

fortsätta så länge jag orkar men det lär ju inte bli hur länge som helst för alltså det gör ju ont 

och man orkar ju inte underhålla skadan hela tiden, vi får se.” 

 

 

Vikten av att få stöd 

 

Att inte bli tagen på allvar 

Det framgick att vissa av eleverna upplevde att vissa skador tas på större allvar än andra 

skador. Att inte bli tagen på allvar kan förvärra en skada och göra att den känns tyngre att ta 

sig igenom. En av eleverna ansåg att beroende på skadans omfattning och hur tidigt en 

diagnos ställs så var de med en större skada mer prioriterade i att få stöd från personalen på 

Basketgymnasiet. Trots att denna elev haft en lika lång rehabiliteringsperiod som en 

korsbandsskada så upplevde eleven inte ett lika stort stöd som de som fått en tidig diagnos på 

sin skada.  

 

”Ja alltså det var väl lite såhär innan dem verkligen visste att jag hade ont då kände jag att 

att min inte spelade så stor roll och att det var viktigare med korsbanden och att dem skulle 

göra sin rehab och att det skulle gå bra till och så så det tyckte jag var lite jobbigt i början” 

 

Större kunskap, bättre stöd 
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Eleverna berättade om sina tidigare erfarenheter av att vara skadad och att de därmed haft en 

kontakt med fysioterapeut. De beskrev ett missnöje på grund av att de inte blivit tagna på 

allvar och att de därmed inte tycker att de har fått den hjälp de varit i behov utav. Efter att de 

blivit antagna till basketgymnasiet så upplever de att stöd ifrån fysioterapeut och övrig 

personal har blivit mycket bättre. De uttryckte att det fanns en större kunskap kring 

skadeproblematiken som basketspelare kan drabbas av och de fick snabb hjälp och alltid 

tillgång till uppföljning. Trots att de stöd som ges upplevs som väldigt bra så beskrev en elev 

hur det känns att vara begränsad i att inte få spela basket av personalen.  

 

”Ja absolut, dem vill ju dem vill ju väldigt mycket vårat bästa och kanske det känns att det är 

för mycket ibland för att man själv vill spela men dem inte låter en (skratt).” 

 

Att känna sig sedd 

Alla elever uttryckte överlag en stor belåtenhet över personalen på basketgymnasiet och med 

de stöd som de gett alla eleverna. De uttryckte att det alltid finns tillgång till snabb hjälp, 

förståelse för skadan och till rehabiliteringen som följer. Eleverna säger att de kände sig sedda 

och alltid blir tillfrågade om hur rehabiliteringen går. Basketcoacherna är väldigt duktiga på 

att hjälpa eleverna att lägga upp en plan för deras träning och matchschema för att deras 

rehabilitering ska få utrymme till att genomföras. En elev beskriver att personalen på 

basketgymnasiet är duktiga på att visa att dem finns där för elevernas skull.  

 

”Nae asså jag tycker bara att dem är väldigt bra, dem pratar med en och säger att dem finns 

om man liksom vill ha hjälp och då säger dem att dem kan hjälpa en med det typ såhär så det 

tycker jag är jättebra. Att dem visar att dem finns så.” 

 

Stöd ifrån familj och vänner 

Utöver stödet ifrån personalen och coacherna på skolan så är stödet ifrån familjen något som 

benämns som viktigt enligt alla elever. Några elever har familjen nära och säger att det har 

varit en stor lättnad under deras skadeperiod. För de andra så har antagning till 

basketgymnasiet inneburit en tidig flytt hemifrån och att de i nuläget bor själva långt ifrån 

familjen. Trots detta uttryckte eleverna att familjen alltid finns som stöd och att dem bara är 

ett samtal bort. En elev som upplevde motgångar i form av att känna sig bortprioriterad 

gentemot andra elevers skador säger att långa samtal med sina föräldrar dagligen hjälpte 

mycket. Även vännerna har haft en stor del i att peppa och finnas där under skadan. En elev 
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som flyttat långt för att kunna spela basket på basketgymnasiet säger att det kan vara tufft att 

bo själv ibland men att samtalen hem som sker dagligen har varit till stort stöd. 

 

”Nej eller det är såklart det blir jobbigare om man bor själv, man har ju som inte lika mycket 

folk att prata med, man bor ju helt själv. Men jag har ändå kunnat prata med mina föräldrar, 

dem har ringt varje dag och liksom sådär, så jag har ändå haft bra stöd ändå.” 

 

Motivation till att fortsätta spela basket 

 

Drivet till att komma tillbaka 

Flera elever uttryckte en stor besvikelse när de drabbas av en skada. Det finns både en 

frustration och ledsamhet i att inte kunna spela basket. Trots mycket negativa känslor som 

speglas i eleverna så väcker det motivationen hos de flesta. Två elever yttrar att de direkt i 

samband med skadan känner en stor motivation till att komma tillbaka till planen, för dem 

finns det inget annat val. En elev reflekterar över sin egna skadeperiod och säger att skadan 

medför en ökad lust till att faktiskt kunna spela basket. Utöver den ökade lusten till 

basketspelandet säger personen även att skadan medfört tankar om att man som basketspelare 

på elitnivå måste fokusera på att ta hand om kroppen. 

 

”…jag känner mig mer motiverad så fort jag skadar mig alltså jag vill ju bara komma 

tillbaka så snabbt som möjligt till basketplanen och spela liksom.” 

 

- 

 

”Ah alltså, jag tror att sekunden efter när man kommer tillbaka så är man mer taggad än vad 

man var innan man var skadad eh men sen bör man väl reflektera lite över att ta hand om 

kroppen och såna där saker…” 

 

 

 

Det positiva överväger det negativa 

Några elever uttryckte att de under deras skadeperiod tacklas med tankar om det är värt att 

fortsätta spela basket eller inte. De flesta är överens om att skadan inte har påverkat den glädje 
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som de känner över att spela basket. Flera elever säger att det är jobbigt att komma tillbaka till 

planen efter skada, att det känns tungt och att det inte längre är på samma nivå i sitt spel. De 

säger även att trots att det är kämpigt ibland så är det värt att fortsätta och att motivationen till 

att spela basket fortfarande finns där.  

 

 

”… så har jag väl känt att vill jag fortsätta spela basket är det värt det liksom men sen när 

jag nu har varit skadad så märker man lite hur mycket jag saknar det och att det kanske är 

värt att det blir går tungt då ibland för att det är så kul i dem stunderna liksom när det går 

bra.” 

 

Glädjen i att spela basket 

Eleverna uttryckte vad det gäller deras självbild att basketspelandet var en stor och viktig del i 

deras liv och vardag. Trots att de tycker att det har varit kämpigt med rehabiliteringen som 

kommit med skadan så finns viljan till att spela basket ändå kvar. Alla elever tog sin 

basketkarriär på stort allvar men i grund och botten så spelar dem för glädjen till 

basketspelandet. En elev som hade ett längre avbrott på grund av skada uttryckte sig på 

följande sett.  

 

”…när jag var borta i två månader så börjar man ju tänka på alltså när man inte får spela 

basket när man inte alls är i hallen så börjar man ju tänka på hur alltså hur hade en vardag 

sett ut såhär liksom men man saknar ju basket väldigt väldigt mycket så man inser ju hur 

mycket man tycker det är kul.” 

 

 

Att göra allting helhjärtat 

Att tänka på sin framtid inom basket fick eleverna att reflektera över sin egen karriär. En elev 

yttrade sig om att det är viktigt att tänka positivt genom hela skadeprocessen och att fortsätta 

spela för det man vill och aldrig ge upp. En annan elev sade att siktet alltid har varit på 

basketen och detta även under perioden som skadad. En elev sade också att skadan har tillfört 

extra steg på vägen och att det i det stora hela kommer kräva en längre väg fram till målet. 

Ytterligare en elev uttrycker att den lärdom som personen tar med sig ifrån skadan är att 

aldrig ta något för givet och att ska man spela så ska det göras fullt ut. Det går inte att förutspå 

vad som händer i idrotten utan det gäller istället att vara beredd på det värsta.  
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”Eh ahh eller det är mest att inte ta saker för givet typ och att eh, att vad som helst kan hända 

och att man ändå får va beredd på att alltså va beredd på att de värsta sakerna kan hända 

och när man väl tränar och spelar måste man göra det helhjärtat för man vet ju liksom inte 

om eller hur länge man kommer kunna spela, det är lite så jag tänker.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse för ett specifikt ämne så är kvalitativ metod bra att använda 

(14,15). Inom den kvalitativa ansatsen så valdes intervjuer som insamlingsmetod av 

materialet. I denna studie använde sig författarna av en semistrukturerad intervju (15) där en 

intervjuguide utformats i förhand. Intervjuguiden bestod av relativt få och öppna frågor. 

Metoden tillät öppna frågor vilket var av stor betydelse för att författarna skulle kunna få fram 

den information som de letade efter utifrån intervjupersonernas berättelser. Författarna anser 

att hade de inte ställt följdfrågor så fanns en risk att viktigt material hade gått förlorat. Att 

intervjuguiden bestod av relativt få frågor gjorde att intervjuerna automatiskt blev kortare. Det 

kan ha lett till en större användning av följdfrågor för att få ut så mycket information som 

möjligt.  

 

Antalet deltagare var sex personer, detta bestämdes i samråd med handledare och examinator 

för att studien skulle vara möjlig att genomföra med den tidsbegränsning som fanns. För att 

komma fram till vilka som skulle få delta i studien hölls först ett informationsmöte där 

inklusions- samt exklusionskriterierna framgick. Efter mötet fick frivilliga anmäla intresse till 

att delta i studien, totalt anmälde tio personer sig och utifrån detta antal så gjorde författarna 

ett randomiserat urval. Det randomiserande urvalet gjordes genom en lottning. Hade alla tio 

personer intervjuats så hade det kunnat leda till en större datainsamling som i sin tur hade 

kunnat leda till ett bredare resultat. Deltagarna som medverkade i studien beskrev mycket 

samma sak och därför är det inte säkert att ett större antal deltagare hade gett ett förändrat 

resultat. Eftersom att det skedde ett randomiserat urval så hade ett annat urval kunnat leda till 

ett förändrat resultat.  Det är svårt att veta om det hade lett till ett mindre eller mer utförligt 

resultat beroende på om fler eller färre respektive andra deltagare hade varit med i studien.  

 

Enligt Carter et al (15) kan ett pilottest av intervjun medföra att man får ut mer information av 

deltagaren och förbättrar sitt tillvägagångssätt som intervjuare. I denna studie så utfördes 

ingen provintervju då det inte kom på tal innan första intervjun genomfördes. Hade en 

provintervju gjorts innan så är det möjligt att de första intervjuerna hade blivit bättre 

genomförda. Författarna anser att intervjuerna med tiden blev bättre och bättre anledningen 

till detta var att det blev lättare att ställa frågorna på rätt sätt och därmed var det enklare att bli 

förstådd.  
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Innan intervjuerna påbörjades så var tanken att de skulle utföras i ett enskilt rum på elevernas 

skola för att skapa trygghet samt underlätta för eleverna och dess skolgång. Alla intervjuer 

förutom en utfördes som planerat på skolan i samma rum. På grund av att eleverna och 

personalen hade sportlov under en vecka så fanns ingen möjlighet till att vara i skolan lokaler. 

Därför gjordes en intervju på annan plats men med samma förutsättningar. Detta kan ha gjort 

att personen kände sig mindre bekväm i situationen på grund av en ny miljö vilket kan ha 

påverkat resultatet. Författarna tror emellertid inte att det har haft någon betydelse. 

 

Intervjuguiden skickades inte ut till de deltagande innan intervjutillfället. Skulle 

intervjuguiden skickats ut så finns det en chans att de deltagande hade kunnat förbereda sig 

mer på frågorna som skulle ställas. Det positiva med att skicka ut guiden innan hade kunnat 

vara att eleverna hade kunnat komma med mer genomtänkta svar. Ur författarnas perspektiv 

så var tanken att svaren skulle bli spontana samt ge utrymme till känslor vilket skulle kunnat 

gå förlorat om frågorna skickats ut innan. Före det att intervjuerna påbörjades så förklarade 

författarna hur intervjun skulle genomföras samt att de när som helst kunde välja att avbryta 

sin medverkan i studien. Att nämna detta innan intervjun anser författarna kunna bidra till en 

minskad press hos de deltagande. Alla som påbörjade intervjuerna genomförde dem.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier utformades tidigt i studiens process och hade en viktig roll 

utifrån studiens syfte. Författarna valde att exkludera förstaårseleverna på gymnasiet på grund 

av olika orsaker. Den främsta anledningen var för att förstaårseleverna inte har hunnit få 

erfarenhet av rehabilitering på ett riksidrottsgymnasium då de endast studerat där en termin 

vid studiens start. En annan orsak var att dessa elever hade behövt en underskrift ifrån 

målsman för att få delta. Att exkludera dessa elever kan ha inneburit att viktiga erfarenheter 

angående känslor vid rehabilitering gått förlorade. Ett annat inklusionskriterier var att eleven 

skulle ha varit drabbad av en idrottsskada under sin tid på gymnasiet. Typen av idrottsskada 

var inte av betydelse och inte heller längden för rehabiliteringen. Intervjuerna har gjorts på 

elever med olika skador och med olika rehabiliteringslängd. Detta kan ha inneburit att en elev 

med en längre rehabiliteringstid och mer omfattande skada har en starkare känslomässig 

upplevelse angående sin skada. Hade författarna istället valt att ha ett inklusionskriterier för 

samma skada som inneburit en liknande rehabiliteringslängd så hade resultatet kunnat bli mer 

enhetligt och möjligtvis lättare att kunna dra slutsatser ifrån. Anledningen till att författarna 

inte gjorde detta var på grund av syftet som fokuserar på den känslomässiga upplevelsen av 
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rehabiliteringen och inte över den specifika skadan. Det framkommer i resultatet att typen av 

skada kan påverka det stöd som eleverna får.   

 

Studien valdes att göras på både kvinnor och män, detta för att resultatet i studien skulle bli så 

brett som möjligt. I intervjuerna upplevdes kvinnorna mer öppna och beskrev mer sina 

känslor jämfört med männen som gärna återgick till att prata rent generellt om skadan. Hade 

författarna valt att endast intervjua kvinnor så finns det en möjlighet att resultatet hade 

utförligt gällande känsloupplevelse. Dock upplever författarna att männen kom med andra 

viktiga aspekter som gjorde att studien fick ett större utslag. Männen tenderade att berätta mer 

om de positiva som skadan fört med sig.  

 

Citaten som framförs i resultatdelen är alla utvalda från olika intervjuer för att ge en bild av 

vad alla deltagare har framfört. Författarna har valt att inte skriva ut vilken deltagare som sagt 

vilket citat med anledning att det då går att se vilken skada eleven har och därmed kan också 

en slutsats dras om vilken person det är.  

 

Transkriberingen utfördes gemensamt genom att lyssna på ljudinspelningarna. Ibland var det 

svårt att uppfatta korta sekvenser av ljudinspelningen då eleverna till exempel pratade snabbt, 

tyst eller något otydligt. Därför är det möjligt att författarna kan ha tolkat något felaktigt, 

däremot så har en sammanfattning gjorts i slutet av intervjun och vid denna har eleverna 

bekräftat att intervjupersonen uppfattat dem rätt. Kondenseringen gjordes enskilt för att sedan 

jämföras mellan författarna för att se om intervjuerna uppfattats liknande och för att inga 

viktiga detaljer skulle gå förlorade. Koderna skrevs ut på lappar för att enklare kunna para 

ihop liknande underkategorier och därigenom komma fram till en övergripande kategori. Hela 

processen fotograferades och finns som bilagor för att läsarna enklare ska förstå processen.    

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva elevers upplevelse av rehabilitering efter en idrottsskada.  

Resultatet visade att eleverna känner stor frustration och osäkerhet över vilka konsekvenser 

skadan har gett. De tänker mycket på vad skadan innebär för deras framtida karriär inom 

basketen. Det visar sig också att vikten av att få stöd ifrån personal, vänner och familj är av 

stor betydelse. Det är viktigt för eleverna att känna sig sedda och bli tagna på allvar. En annan 

stor del har varit motivationen till att fortsätta spela basket, trots skada så finns fortfarande 

viljan till att komma tillbaka och kärleken till basketen. 
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I en studie som gjorts undersöka stressfaktorer upplevda av skadade idrottare så har de funnit 

att känslomässiga upplevelser till idrottsskada under den pågående rehabiliteringen är 

frustration, avundsjuka, skuld och likgiltighet (16). Detta överensstämmer med vad eleverna 

upplevde i denna studie. De upplever under rehabilitering att det finns en frustration över att 

inte få spela eller träna basket som de andra i laget. Detta kan tolkas som en underliggande 

avundsjuka till att de andra eleverna får spela och träna som vanligt. I en studie som gjorts på 

samma område och fått liknande resultat som föregående studie visar på att idrottarna 

upplever känslor såsom avundsjuka, ånger, ilska, depression och frustration. Dessa känslor 

upplevs i samband med att idrottarna tvingas missa viktiga sportevenemang och därigenom 

chanser till att nå sitt mål (17).  

 

Flera elever i denna studie uttryckte att något av det jobbigaste med skadan var att tappa flytet 

och rytmen i spelet på grund av skadan. I studien av Evans, L et al framkommer det att de 

deltagande kände frustration och stress över att inte kunna utöva deras sport och därigenom 

tappa deras fysiska kapacitet och styrka (16). Det är också många elever som upplever att 

skadan har förändrat deras basketspelande och de upplever att de inte längre är på samma nivå 

efter skadan. I samband med detta upplever flera elever en osäkerhet över framtiden inom 

basketen. De beskriver att skadan har lett till en osäkerhet och därmed ifrågasätter också 

eleverna om smärtan ifrån skadan och en lång rehabilitering väger upp fördelarna med att 

fortsätta med sin idrott. Eleverna med en återkommande skadeproblematik beskriver en 

frustration över att vara skadad och därmed minskar lusten till en fortsatt rehabilitering. 

Lynne et al beskriver att atleterna i deras studie hade lägre självkänsla i sin sport efter 

idrottsskada vilket resulterade i en rädsla för att skada sig igen. Det var de atleter med rädsla 

för en återkommande skada som valde att inte fortsätta med sin idrott (17). I denna studie är 

det ingen elev som direkt har uttryckt en rädsla över att skada sig igen. Däremot finns det 

flera elever som framfört en osäkerhet gällande deras framtida karriär inom basketen. Vi tror 

att denna osäkerhet grundar sig i att det finns risk för att skada sig igen.  

 

Enligt Rosenfeld et al så finns det flera olika källor till stöd. Detta kan vara tränare, 

idrottsmedicinsk personal, vänner och familjemedlemmar. Alla dessa komponenter kan ge 

stöd på olika sätt och vara av olika betydelse för den skadade individen. Det har funnit att det 

finns starka bevis på sambandet mellan stöd och välbefinnande hos idrottaren (18). Vänner 

och familj visade sig vara betydelsefulla för elevernas rehabilitering när det kommer till att ge 
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stöd. I resultatet kom det fram att det inte var av så stor betydelse om eleverna hade sin familj 

nära eller långt bort utan det viktigaste var att de fanns där för dem under 

rehabiliteringsprocessen. I en studie nämndes det att stöd ifrån familj och vänner var väldigt 

betydelsefullt för återgången till sin idrott (19).  

 

Resultatet i denna studie visade att vikten av att få stöd är av stor betydelse. De flesta eleverna 

upplevde ett väldigt bra stöd från personal på Riksidrottsgymnasiet. De beskriver att 

personalen alltid finns där och detta gör i sin tur att dem känner sig sedda. Utöver detta var 

personalen väldigt duktiga på att vägleda eleverna i sina val på och utanför basketplanen. Vid 

idrottsskada upplever eleverna att det alltid sätts in snabb hjälp och att kontakten med 

fysioterapeuten alltid gick smidigt. Eleverna behöver aldrig själva lägga tid och fokus på att 

kontakta fysioterapeut själva vilket gav en ökad trygghet. Resultatet i en studie gjord på 

rugbyspelare som ska återgå till idrott efter idrottsskada visar på att stödet är av stor betydelse 

(20). De uttryckte i studien att de fick ett ökat självförtroende av de stöd som dem fick och att 

detta i sin tur hjälpte till med att minska den oro som de kunde känna under 

rehabiliteringsprocessen. En elev i vår studie upplevde brist på stöd och kände att andra elever 

som var skadade hade en högre prioritering av att få stöd. Detta ledde till en jobbig period för 

denna elev och känslor av att inte bli tagen på allvar ifrån coacher och personal uppkom. 

Tidigare studier som gjorts visar att de idrottare som fått bra stöd ifrån fysioterapeut, andra 

skadade idrottare och vänner kände sig glada och lättade över de stöd som de fått. Detta 

resulterade i en positiv syn på rehabiliteringen och gav därmed bättre förutsättningar för en 

lyckad rehabilitering (17).  

 

En litteraturöversikt som undersökte psykologiska faktorer som var associerade till återgång 

efter idrottsskada visade att motivation är en viktig faktor när det gäller att återgå till idrott 

efter skada (21). Flera elever i denna studie uttryckte att deras idrottsskada medfört mycket 

frustration och besvikelse. Däremot berättare det även att skadan medfört motivation till att 

komma tillbaka till idrotten och den nivå de var på innan skadan inträffat. Eleverna i denna 

studie visade på hög motivation till att ta sig tillbaka till sin idrott. En anledning till att 

eleverna kan hålla sig motiverade kan bero på det goda kontaktnät som finns runt om dem i 

skolan och i deras idrott. Bland eleverna reflekteras det över vad skadan resulterat i och att det 

är viktigt att ta hand om kroppen för att undvika att en skada inträffar. Detta är något eleverna 

inte tänkt på förut trots att de är medvetna om riskerna som finns med att vilja kunna spela på 

elitnivå.  



 

20 

 

 

I en studie framgick det att motivationsfaktorer spelar en stor roll när det kommer till att 

idrottare ska bestämma sig för att fortsätta eller inte fortsätta med sin idrott (22). Resultatet i 

den här studien var att motivationen var det som vägde över åt det positiva hållet om eleverna 

skulle fortsätta spela basket efter sin skada eller inte. Flera elever uttryckte att trots att det är 

kämpigt att vara skadad så är det i slutändan ändå värt mödan för att kunna återgå till 

basketspelandet. Det vi kunde dra slutsatser om ur vårt resultat var att en längre 

rehabiliteringsperiod uppfattades som tuffare för eleven men att den också resulterade i en 

högre grad av motivation. Enligt Britton W et al innebär en större eller mer intensiv 

motivation att idrottaren kan återgå till sin idrott enklare och snabbare än en individ som 

saknar motivation (9). 

 

Resultatet visade också att eleverna upplever att det finns en stor glädje i att spela basket. 

Skadan har varit påfrestande för dem alla men har också fått dem att inse hur mycket basketen 

faktiskt betyder och hur stor del den spelar i deras liv. I en pågående forskningsstudie som 

gjorts på unga elitsatsande idrottare så framgår det att många av ungdomarna identifierar sig 

med sin idrott och upplevde under skadeperioden att deras självbild var hotad. De ifrågasatte 

om elitidrott var något för dem och övervägde att avsluta sin karriär under skadeperioden 

(11). Dessa upplevelser och känslor har framkommit under denna studie och många elever har 

upplevt en osäkerhet över framtiden och vad den innebär. Dock står alla elever fast vid att de 

vill fortsätta med basketen och att skadan inte har påverkat deras glädje för idrotten.  

 

Klinisk reflektion 

Eleverna upplever sin rehabilitering efter idrottsskada som positiv tack vare de goda stöd och 

kontaktnät som getts av vänner, familj och personalen på skolan. Fysioterapeuten på skolan 

har varit av stor betydelse då personen i fråga finns tillgänglig på varje träningstillfälle och i 

skolans lokaler. Det är fysioterapeuten som har den närmsta kontakten till eleverna och även 

den som i samråd med coacherna beslutar hur träning- och matchupplägg ska se ut utifrån 

individens förutsättningar. Att stödet är en viktig del av rehabiliteringen är något vi anser att 

fysioterapeuter bör tänka på så att det alltid appliceras utifrån vad individen behöver. Det är 

viktigt att fysioterapeuterna får med det psykosociala perspektivet och inte bara fokuserar på 

den fysiska skadan.   
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Konklusion 

Vikten av stöd från personal, familj och vänner efter en skada är av stor betydelse, det gäller 

både fysiskt och psykologiskt. Flera elever upplever under sin tid som skadad en stor 

frustration över att inte kunna spela men också en osäkerhet i vad skadan kommer ge för 

konsekvenser på deras framtida karriär inom idrotten. Dessa känsloupplevelser visar sig ligga 

i grund för att det finns en stor motivation till att fortsätta spela och satsa på sin idrott trots 

motgångar och att skadan kan ha gjort vägen till deras mål längre.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev till verksamhetsansvarig 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter som läser vår sista termin vid Luleå Tekniska Universitet och 

ska nu skriva vårt examensarbete. Detta arbete kommer att handla om ungdomars känslor och 

upplevelser under rehabilitering efter idrottsskada vid ett RIG. 

Tidigare studier har visat att efter en idrottsskada upplever många en påverkan på sin 

självbild. Därför är syftet med studien att undersöka hur eleverna på ert riksbasketgymnasium 

upplever sin rehabilitering efter idrottsskada och hur det har påverkat dem. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in med två mobiltelefoner och sedan skriva ned. 

Intervjumaterialet kommer vi tillsammans med vår handledare ha tillgång till. De 

kontaktuppgifter vi får in kommer enbart vi ta del. Informationen vi får in kommer att 

förvaras på två lösenordskyddade datorer, som sedan raderas då studien är färdigställd.  

 

Att delta i studien är frivilligt, där de som deltar kan avbryta när de vill utan att ange orsak. 

Eventuellt redan insamlat material kommer då inte användas i uppsatsen.  

Uppsatsen beräknas vara klar i början av Juni 2018. Studien kommer att publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3476 

Vid frågor eller funderingar om studien får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning,  

Erika Claesson Andersson & Tina Toivainen 

erkand-3@student.ltu.se & tintoi-5@student.ltu.se 

073–6542755 & 070–9955355 

Handledare:  

Universitetslektor Katarina Mikaelsson 

katarina.mikaelsson@ltu.se, 0920 – 493823 

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3476
mailto:katarina.mikaelsson@ltu.se


 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Förfrågan om att få genomföra en kvalitativ studie på er gymnasieskola med era 

elever.  Det är ett examensarbete inom fysioterapi vid Luleå̊ Tekniska 

Universitet av Erika Claesson Andersson och Tina Toivainen. 

 

Härmed godkänner verksamhetsansvarig att studien får genomföras 

Namnteckning: _____________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________  

Datum: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev till elev vid RIG 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter som läser vår sista termin vid Luleå Tekniska Universitet och 

ska nu skriva vårt examensarbete. Detta arbete kommer att handla om ungdomars känslor och 

upplevelser under rehabilitering efter idrottsskada vid ett RIG. 

Tidigare studier har visat att efter en idrottsskada upplever många en påverkan på sin 

självbild. Därför är syftet med studien att undersöka hur eleverna på ett riksbasketgymnasium 

upplever sin rehabilitering efter idrottsskada och hur det har påverkat dem. 

Efter du tagit del av denna information kommer vi att kontakta dig via mejl för att informera 

om tid och plats. Vid intervjutillfället kommer du att intervjuas enskilt tillsammans med oss 

båda. En av oss kommer leda intervjun samtidigt som den andra sitter i bakgrunden och 

antecknar.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in med två mobiltelefoner och sedan skriva ned. 

Intervjumaterialet kommer vi tillsammans med vår handledare ha tillgång till. De 

kontaktuppgifter vi får in kommer enbart vi ta del. Informationen vi får in kommer att 

förvaras på två lösenordskyddade datorer, som sedan raderas då studien är färdigställd. Vi 

beräknar att intervjun kommer att ta ca 30–60 minuter. Inga förberedelser krävs inför 

intervjun 

 

Att delta i studien är frivilligt, där du som deltagare kan avbryta när du vill utan att ange 

orsak. Eventuellt redan insamlat material kommer då inte användas i uppsatsen.  

Uppsatsen beräknas vara klar i början av Juni 2018. Studien kommer att publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida.  

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3476 

Vid frågor eller funderingar om studien får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning,  

Erika Claesson Andersson & Tina Toivainen 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3476


 

 

 

erkand-3@student.ltu.se & tintoi-5@student.ltu.se 

073–6542755 & 070–9955355 

 

Handledare:  

Universitetslektor Katarina Mikaelsson 

katarina.mikaelsson@ltu.se, 0920 - 493823 
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Bilaga 4 

 

1. Hur var din första känsla efter skadan? 

2. Upplevde du att du fick något stöd från skolan efter idrottsskadan? 

3. Upplevde du att du fick något stöd från någon annan efter skadan? 

4. Hur kände du dig inkluderad i laget? 

5. Hur har den här skadan påverkat dina framtida tankar kring idrotten? 

6. Hur påverkades din bild utav dig själv efter skadan?  

 

För att intervjuerna ska ge så mycket information som möjligt till denna studie så kommer vi 

ge utrymme för följdfrågor efter varje huvudfråga. Följdfrågor som kan bli aktuella är t.ex.: 

 

- Varför? 

- Kan du förklara mer om det här? 

- Hur kände du då?  

- Vem eller vilka gav dig stöd? 

- I så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 

 

Samtyckesformulär 

Förfrågan om medverkan som intervjuperson i Erika Claesson Anderssons och 

Tina Toivainens examensarbete inom fysioterapi vid Luleå̊ Tekniska 

Universitet. 

 

Härmed godkänner jag att delta i studien. 

Namnteckning: _____________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________  

Datum: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6.  

Bild över de första gemensamma koderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 7.  

 

Bild över de preliminära huvudkategorierna och underkategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


