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Sammanfattning 

Bakgrund 

Följden av att drabbas av en eller flera hjärnskakningar i samband med utövande av en sport 

som innebär hård fysisk kroppskontakt kan få allvarliga konsekvenser. Hjärnskakning kan 

påverka och ge både korta och långsiktiga besvär i vardagen, både fysiskt och psykiskt. 

Ishockeyspelare är en grupp vilken utsätts för direkt och indirekt våld mot huvudet som kan 

ge upphov till hjärnskakning och påverka dem ur ett biopsykosocialt perspektiv.  

Syfte 

Att beskriva upplevelser och erfarenheter hos ishockeyspelare som drabbats av en 

hjärnskakning i samband med ishockey samt dess påverkan ur ett biopsykosocialt perspektiv.  

Design och metod 

En studie med kvalitativ och explorativ design.  Fem semistrukturerade intervjuer med 

ishockeyspelare.  

Resultat 

Kvalitativ innehållsanalys gjordes där deltagarna beskrev varierande upplevelser och 

erfarenheter av att ha drabbats av en hjärnskakning. Exempel på biopsykosociala upplevelser 

var känslor av ensamhet, otillräcklig information från vårdande enhet gällande skadan och 

dess rehabilitering samt brist på energi och flertalet andra direkta och långvariga symtom som 

påverkade deltagarnas skolgång, arbete och sociala liv. Det framkom nio kategorier och 18 

subkategorier, kategorierna var Svårigheter i det akuta skedet, Långvarig problematik, 

Vardaglig påverkan, Fysisk påverkan, Direkta kännetecken, Bristfällig vård, Emotionell 

påverkan och Lärdomar. 

Konklusion 

Studien visar vikten av tydlig information och stöd vid hjärnskakning, både socialt och av 

vården. Studien gav en inblick i hur hjärnskakningen har påverkat ishockeyspelarna. Mer 

forskning på ishockeyspelares egna erfarenheter och upplevelser behövs för att bättre förstå 

de drabbade ur ett biopsykosocialt perspektiv. 

Nyckelord 

Hjärnskakning, upplevelser, erfarenheter, rehabilitering, ishockey, biopsykosocialt. 



   
 

 

 

 

Abstract 

Background 

To experience one or multiple concussions while practicing any type of sport that involves 

physical contact can have serious consequences on short term and long term on once 

everyday life both physically and mentally. Ice hockey players are often exposed to direct or 

indirect violence to the head that can lead to a concussion. This injury may affect the players 

physically, mentally and socially. 

Purpose  

To explore the experiences of ice hockey players that have got a concussion and what effects 

it had physically, mentally and socially on their everyday life. 

Method  

Semi-structured interviews with hockey players. A qualitative and explorative study. 

Results 

A qualitative content analysis was made where the participants described varied experiences 

after suffering a concussion. Some of the physically, mentally and socially experiences were 

feelings of loneliness, not been given enough information about concussions and how to 

rehabilitate, lack of energy and other symptoms that affected their time in school, their work 

and their social life. They also shared stories about long term problems due to the 

concussion.Nine categories emerged, Acute difficulties, Long lasting symptoms, Effect on 

daily life, Physical effects, Concussion feature, Lack of health care, Emotional effects, 

Experiences and Support during rehabilitation. 

Conclusion 

The study shows the importance of clear information and support during a concussion, both 

socially and from the health care. The study also gave us an insight on what effects a 

concussion had on ice hockey players physically, mentally and socially. These findings show 

the need for more research to be done regarding people's experiences with concussions to 

better understand and help those in need physically, mentally and socially. 

Keywords 

Concussion, experiences, ice hockey, rehabilitate, biopsycosocial perspectiv. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Följden av att drabbas av en eller flera hjärnskakningar kan ge stora problem, trots detta tas 

inte alltid hjärnskakningarna på allvar. Ishockey är en idrott som innebär närkamper där 

direkta och indirekta slag mot huvudet förekommer och därmed finns det en ökad risk att 

drabbas av hjärnskakningar som kan ge allvarliga konsekvenser (1). Idag används 

hjärntrappan (2), en rehabilitering som innehåller sex steg och minst sex dagars vila men 

många är tillbaka tidigare än så till sin idrottsaktivitet vilket kan ge allvarliga konsekvenser 

(3). Personer som drabbas av hjärnskakningar samt personal inom vårdarbete är i behov av 

mer kunskap inom området, dess konsekvenser och rehabilitering efter hjärnskakning. 

Hjärnan är komplex och kontrollerar kroppens alla funktioner. Därför bör hjärnskakningar tas 

på större allvar (4). 

Mycket av forskningen har hittills fokuserat på att undersöka konsekvenserna av 

hjärnskakningar i form av minnesförmåga och andra kognitiva funktioner hos 

ishockeyspelare med kvantitativ metodik (5). Det saknas studier om hur ishockeyspelare 

själva upplevt sin situation. 

Hjärnskakning 

Definition 

Hjärnskakning delas upp i en enkel och komplex del (2), en person som är helt symtomfri 

inom tio dagar diagnostiseras med en enkel hjärnskakning och i annat fall en komplex 

hjärnskakning. Medvetslös över en minut, återkommande symtom, flertalet hjärnskakningar, 

kramper samt nedsatt kognitiv funktion räknas även det till komplex hjärnskakning. Ett 

neuropsykologiskt test utförs i syfte att undersöka om personen är orienterad till plats och tid 

samt förmåga att svara på frågor om exempelvis matchen. Därefter görs ett grov neurologiskt 

status för att undersöka om det är någon påverkan på nervsystemet, ett status som innehåller 

b.la. ögonrörelser, talförmågan, reflexer och grov kraften av muskulatur. Vid en uppföljning 

skattar personen sina symptom på en skala 0–6 och därefter görs ett minnestest, 

koncentrationstest samt en neurologisk bedömning. Dessa tester ska göras varje år för att ha 
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ett bedömningsunderlag, om personen drabbas av en hjärnskakning ska testresultaten vara 

densamma som innan skadan för att personen ska få återgå till sin idrott (6). Vid en 

hjärnskakning utsöndras äggviteämnen från hjärncellerna ut i blodet och skulle därmed via ett 

blodprov kunna säkerställas. Men på grund av kostnader och resurser är det inte utförbart (7). 

Det finns en eftersträvan att i framtiden kunna diagnostisera och prognostisera 

hjärnskakningar via tester. Att kunna säkerställa diagnosen via ett blodprov där man mäter 

mängden hjärnprotein, NFL i blodet som visar hjärnskakningens svårighetsgrad och hur lång 

tid det kommer att ta att komma tillbaka till sin idrottsaktivitet (8). 

Prevalens och orsak till hjärnskakning 

Antal personer som söker vård via en akutmottagning eller jourcentral på grund av 

hjärnskakning var enligt Socialstyrelsen år 2010, 11 000 män och 10 700 kvinnor vilket 

representerar 3,3 % av samtliga personer som söker vård för skador i alla åldrar (9). Hur stort 

mörkertalet är vet man inte. I en amerikansk studie har man uppskattat att 80 % av 

hjärnskakningarna inte upptäcks på grund av feltolkade eller uteblivna symtom (7). 

Hjärnskakning kan orsakas av direkt våld mot huvudet eller indirekt våld mot kroppen som 

resulterar i att hjärnan hamnar i rörelse. Cerebrospinalvätskan, den skyddande hinnan har 

funktion som en stötdämpare vid lättare slag och kan vid en hjärnskakning inte skydda 

hjärnan från att hamna i en rörelseriktning mot skallbenet. Det sker då en häftig acceleration 

och retardation av huvudet vilket kan leda till att hjärnan tar skada (10). 

Ishockey 

Ishockey definieras som bollsport och är en lagsport som utövas på is. Det är en fysiskt 

krävande sport och en kontaktsport där spelarna tillåts att tackla varandra. En av de mest 

förekommande skadorna inom ishockey är hjärnskakningar (1). Varje 1000 spelade 

matchtimmar och lag kan resultera uppemot 160 antalet hjärnskakningar (2). Vanligaste 

orsaken till hjärnskakning är vid fysisk kontakt eller kamp med motståndaren, då i samband 

med axel och armbågstackling riktad mot huvudet (11). 

Matchläkare, finns alltid på plats vid matcher som definieras som en högre nivå. Den högsta 

svenska hockeyligan för herrar, (SHL) följt av Hockeyallsvenskan har både matchläkare och 

ambulanspersonal på plats medan riksserien, den högsta svenska damhockeyligan (SDHL) 
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och resterande serier kan ha personal med kunskap om sjukvård på plats, det är inget krav 

och kunskapen kan skilja sig mycket mellan ishockeylagen (12).  

Lagläkare är vanligtvis en utbildad allmänläkare i grunden med en inriktning inom 

idrottsmedicin, vilket innebär en profession med kunskap inom b.la. medicin, fysiologi, 

psykologi, rehabilitering och överbelastningsskador. Professionen innebär att arbeta med 

skadeförebyggande träning, hälsotillstånd samt kostkontroll under ett lags försäsong. Under 

lagets spelår finns lagläkaren på plats som matchläkare, tränings assisterande och behjälplig 

vid behov samt har ett kontinuerligt samarbete med en Fysioterapeut. När spelåret är slut 

utvärderas säsongen och samtliga spelare och dess skador och sjukdomar för en 

individualiserad rehabiliteringsplan (13,14).  

Symtom och vikten av att uppmärksamma hjärnskakning 

I det akuta skedet drabbas de flesta av huvudvärk, yrsel, illamående och en starkt påtaglig 

trötthet. Symtom som ljus- och ljudkänslighet, koncentrationssvårigheter och påverkan på 

minnet förekommer (15). Vid symtom som ökar i samband med sänkt medvetande såsom 

kräkningar, huvudvärk och kramper ska personen transporteras akut till sjukhus för 

undersökning och vård (16). 

Bristande kunskap om hjärnskakning hos ledare, en vilja hos spelaren att förminska skadan 

och symtomen för att inte riskera avbrott på sin ishockeysäsong är båda exempel på faktorer 

som försvårar att skadan upptäcks. För att minska risken att drabbas av allvarliga påföljder 

finns det ett behov att identifiera hjärnskakningar i nära anslutning till skadan.  

I samband med att en ishockeyspelare skriver under med ett ishockeylag sker en 

läkarundersökning innan personen är officiellt redo för spel. Om läkaren finner misstankar 

om hjärnskakning kan spelaren hävda den sekretess som lyder mellan läkare och patient. På 

så sätt gör spelaren ett val att inte berätta för klubben om misstankarna. Detta på grund av 

risken att bli tillfälligt tagen ur spel. Om spelaren uppvisar symtom som indikerar på 

hjärnskakning och trots de fortsätter spela kan det fortsatta spelandet få stora konsekvenser 

för individen. Ett fortsatt spel ökar risken att drabbas av nya skador samt att den befintliga 

hjärnskakningen kan bli mycket allvarligare (17). Spelet bör avbrytas vid misstanke om skada 

och ett genomtänkt beslut tas av spelaren för att minimera risken för allvarliga påföljder. 
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Konsekvenser 

Postcommotionellt syndrom (PCS), innebär att det finns kvarstående symtom efter att ha 

drabbats av en hjärnskakning vilka övergår till att bli långvariga och kroniska. Veckor till 

över ett års tid med symtom som huvudvärksperioder, sömn- och koncentrationssvårigheter, 

försämrat minne, förändrad personlighet och yrsel förekommer hos ca 15 % av personerna 

som drabbats av en mild traumatisk hjärnskada (18). Konsekvensen av en hjärnskakning kan 

även orsaka en neurologisk funktionsnedsättning samt påverka känselsystemet, det 

somatosensoriska nervsystemet som via huden och musklerna tar emot känselstimulin och 

därefter förmedlar vidare till hjärnan. Det kan i sin tur ge en neuropatisk smärta. Vilket 

innebär en ökad eller nedsatt känsel för smärtstimulering och exempelvis temperaturer (2). 

“Ett slag mot huvudet kan förändra hela ditt liv”,säger neurokirurgen Niklas Marklund (19). 

Forskningen är inte helt enig, men studier har visat att det finns en eventuellt ökad risk att 

drabbas av Alzheimers sjukdom, förtida demens, Parkinsons sjukdom samt 

personlighetsförändring efter ett slag mot huvudet (20).  

Symtom och konsekvenser av en hjärnskakning samt grad av påverkan på det vardagliga livet 

kan således variera.Flertalet studier som undersökt konsekvenser och hur skadan påverkat en 

aktiv ishockeyspelare har haft kvantitativa designer och ffa använt enkäter som 

datainsamlingsmetoder (5). Det finns därmed behov av att undersöka och beskriva de 

upplevelser och erfarenheter som ishockeyspelare själva erfarit efter att ha drabbats av en 

hjärnskakning.  

Behandling 

De behandlingsriktlinjer som finns för hjärnskakningar är framförallt vid det akuta skedet. 

Detta med hjälp av hjärntrappan (2), medan långsiktiga behandlingsriktlinjer saknas (21). 

Hjärntrappan 

Hjärntrappan är en stegrande rehabilitering för de som drabbats av hjärnskakning. Den kan 

även användas som ett bedömningsinstrument för att se om personen är redo att återgå till sin 

idrottsaktivitet (2). Den består av sex steg med 24 timmars intervall mellan vartdera steg. 

Första steget innebär total hjärnvila och därefter tillämpas lätt fysisk aktivitet som stegvis 

ökar i syfte att kunna återgå till sin idrottsaktivitet. Vid uppkomst av symtom under 

rehabiliteringen ska träningen avbrytas och personen ska återgå till vila i 24 timmar. Efter 
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vilan återgår personen till det tidigare steget i trappan, upprepar och går sedan vidare till nästa 

steg om personen är symtomfri. Genom att börja nära i tid till skadan kan rehabiliteringstiden 

förkortas samt ge ett fördelaktigare resultat (22).  

Alternativt rehabiliteringsprogram under utveckling 

Finns det misstankar om en hjärnskakning utifrån symptom och en direkt eller indirekt skada 

mot huvudet ställs diagnosen hjärnskakning. Då initieras hjärntrappan. Sports concussion 

center (SCC), är ett samarbete mellan Luleå hockey och Luleås vård- och friskvårdsföretag. 

Samarbetet startades 2019 och verksamheten styrs av fysioterapeuten och 

rehabiliteringsansvarige för Luleå hockey. Verksamhetens intention är att framställa ett 

program som kan förebygga hjärnskakningar hos unga hockeyspelare. Man vill även med 

hjälp av detta program kunna ställa diagnosen hjärnskakning och utveckla rehabiliteringen 

för dom drabbade (23). 

Behandling ur ett biopsykosocialt perspektiv 

Det biopsykosociala perspektivet (24). Bio, innebär att analysera hjärnans funktion med 

röntgen, kognitiva tester och intervjuer. Psyko, står för samspelet mellan känslor och 

beteende. Det råder delade meningar kring vilket perspektiv som är den grundläggande 

orsaken till uppkomsten av PCS. Det råder också olika meningar om vilken tyngd de olika 

perspektiven bör få under behandling vid hjärnskakning eller PCS. Några menar att det är den 

biologiska skadan, andra att det är psykologiska faktorer och vissa betonar de sociala 

faktorerna (25). Vilket kan beskrivas med en ökad stresskänslighet efter en hjärnskakning 

som kan resultera i en försämrad läkningsprocess och påverka sociala situationer. En följd av 

ett mindre socialt liv på grund av ljud- och ljuskänslighet samt huvudvärksperioder. Av den 

orsaken bör man se hjärnskakning och rehabilitering utifrån alla perspektiv. Syftet med att 

studera hjärnskakningar ur ett biopsykosocialt perspektiv är att undersöka hur 

konsekvenserna av minst en hjärnskakning kan påverka det biologiska, såsom nervsystemet 

och hjärnan. Det psykologiska såsom mänskliga beteenden och hur man kan se ett perspektiv 

ur olika synvinklar samt sociala förhållanden som familj, vänner, lagkamrater och tränare.  
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Fysioterapi i samband med hjärnskakningar 

Fysioterapeutens roll är ständigt i utveckling. Yrket har fått mer och mer plats då evidensen 

för fysisk aktivitet och dess effekter som behandling har visats fördelaktig för fler och fler 

patientgrupper i deras vårdplanering och rehabilitering (26).  

Genom muskelstärkande övningar för nackmuskulatur tränar man i förebyggande syfte för att 

motverka hjärnskakningar. Nackens proprioception och vår kroppsuppfattning gör att vi kan 

ha en god bålstabilitet och förmåga att upprätthålla en god hållning med en fördelaktig 

huvudposition. Nackens muskulatur är även betydelsefull för vår balans. Påverkad eller 

skadad muskulatur kan ge negativa konsekvenser på proprioceptionen, därmed finns det en 

eventuell framtida betydande roll som fysioterapeut att arbeta förebyggande genom att stärka 

nackmuskulatur samt stärka vikten av stabilitet, koordination och balansträning för att kunna 

motverka att drabbas av fler hjärnskakningar (27).  

Idrottarnas egna berättelser och reflektioner kring underlättande och försvårande faktorer av 

återgång till sin idrott är en viktig beståndsdel för att fysioterapin ska kunna utvecklas (28). 

En utveckling som förhoppningsvis kan resultera i ett mer individualiserat fysioterapeutiskt 

behandlingsprogram för personer som har drabbats av hjärnskakning. 

Idrottsutövande personer som uppsöker vård vid akuta skedet får varierande mängd 

information angående Hjärntrappan och inleder därefter sin rehabilitering. Fysioterapeuter är 

behjälpliga vid rehabilitering och det finns utvecklingspotential till att specialisera sig inom 

idrottsrelaterade hjärnskador. Vid en hjärnskakning borde rehabilitering tillsammans med en 

Fysioterapeut alltid erbjudas. Därmed kan hjärnskakningar tas på större allvar, minska 

långvariga symptom och konsekvenser samt vara behjälplig till snabbare återgång av 

idrottsaktivitet (29). 

Problemformulering 

Hjärnskakningar förekommer ofta inom ishockey och kan ge allvarliga konsekvenser. I 

jämförelse med kvantitativa undersökningar finns få studier gjorda på personens egna 

upplevelser av hur det är att vara drabbad av en hjärnskakning. De långvariga 

komplikationerna för ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning är ännu ganska okända 

(17), även så erfarenheterna och berättelser från personer med denna skada. Detta område 

behöver utforskas för att fysioterapeuter ska få en bättre helhetsbild av de drabbade och på så 

sätt kunna planera för en fördelaktig behandling och professionellt bemötande på både 



   
 

7 

 

biologisk, psykologisk och social nivå (24). Det finns en kunskapsbrist inom området som vi 

vill belysa (28), ett behov av fler alternativ för rehabilitering och därmed en förhoppningsvis 

betydande roll för fysioterapeuter inom rehabilitering och kunskap om hjärnskakningar inom 

ishockey.  

Syfte 

Att undersöka upplevelser och erfarenheter hos ishockeyspelare som drabbats av minst en 

diagnostiserad hjärnskakning i samband med ishockey samt dess påverkan ur ett 

biopsykosocialt perspektiv. 

Frågeställning 

Vilka erfarenheter och upplevelser har ishockeyspelare som drabbats av minst en 

hjärnskakning ur ett biopsykosocialt perspektiv? 

METOD 

Design 

Studien hade en kvalitativ och explorativ design (30). Semistrukturerade intervjuer (31) 

genomfördes för att undersöka upplevelser och erfarenheter hos ishockeyspelare av 

hjärnskakningar och dess konsekvenser ur ett biopsykosocialt perspektiv. En intervjuguide 

(bilaga 3)med förbestämda basfrågor och individualiserade följdfrågor för att få en helhetssyn 

på ishockeyspelares upplevelser och erfarenheter av en hjärnskakning användes. 

Urval 

Rekryteringen till studien skedde genom ett strategiskt urval (32). Detta för att få 

ishockeyspelare som uppfyllde kriterierna och få mer detaljerade upplevelser och erfarenheter 

i förhoppning att kunna besvara studiens frågeställning. Totalt åtta intervjuer genomfördes 

men endast fem uppfyllde studiens kriterier.  
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Inklusionskriterier 

●  Ishockeyspelare i åldern 18–30 år som drabbats av minst en hjärnskakning. 

●  Hjärnskakning diagnostiserad av en läkare. 

- Säkerställa diagnosen för studiens validitet. 

● Hjärnskakningen ska ha inträffat inom de två senaste åren i samband med 

ishockey. 

- Detta för att ge mer tillförlitliga data, man minns inte hur händelsen 

tillförlitligt gick till för mer än två år sedan (33). 

● Studiens deltagare ska kunna tala och förstå svenska 

Exklusionskriterie 

● Om individen har andra kända hjärnskador (34). 

Datainsamling 

Studien samlade in data genom åtta semistrukturerade intervjuer med ishockeyspelare. Dessa 

spelades in på två lösenordskyddade mobiltelefoner samt en dator. Intervjuerna varade mellan 

10–15 minuter, författarna gav information om studiens och intervjuns syfte samt intervjuns 

innehåll av frågor och beräknad tid. Informantens ålder, antal spelade år/säsonger samt antal 

diagnostiserade hjärnskakningar i samband med ishockey samlades in. Intervjuerna (bilaga 3) 

innehöll frågeområden ur ett biopsykosocialt perspektiv. Bio, såsom hjärnskakningens 

uppkomst och händelseförlopp. Upplevelser, symptom och konsekvenser innebär det 

psykosociala perspektivet där även rehabiliteringsperiod, delgiven information inom 

rehabilitering och framtida rekommendationer ingår. Vid intervjun var en av författarna 

huvudansvarig och ställde frågor, anpassade följdfrågor utefter de svar vi fick och den andra 

författaren kunde inflika vid behov. I syfte att få så mycket information som möjligt ställdes 

öppna frågor. Det användes även samtalstekniker så som bekräftande ord, speglingar, 

reflektioner, enkel- och direkt uppmuntran för att få ishockeyspelaren att utveckla och 

klargöra sitt svar. 

Genomförande 

En förfrågan om att delta i studien samt studiens syfte skickades ut via mail till flertalet 

ishockeyföreningar. Vid intresse om att delta skickades informationsbrev (bilaga 1). 
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Informationsbrevet medtogs till samtliga intervjuer och deltagarna bekräftade att det lästs 

igenom eller fick läsa igenom på plats. Deltagarna fick signera ett skriftligt samtycke (bilaga 

2) att delta i studien innan intervjun startade. De platser som intervjuerna ägde rum på var i 

en ishockeyhall, en centralt belägen park i Stockholm och vid Uppsala biomedicinska 

centrum, BMC. Platserna bestämdes av deltagarna.  

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med syftet att undersöka val av frågor och intervjuguide, 

tolkning av frågor samt om syfte och frågeställning blev besvarade. Intervjun var ett 

övningstillfälle av intervjuteknik och avstämning för längd av intervju. Intervju ägde rum på 

den arbetsplats där den intervjuade personen arbetar, i ett enskilt mötesrum och spelades in på 

två mobiltelefoner. En av författarna var huvudansvarig för intervjun och den andra parten 

var fri att flika in med följdfrågor vid behov. Den intervjuade personen svarade på flertal 

kommande frågor genom den första frågan och ingen ytterligare förklaring behövdes. 

Sammanlagt tog intervjun 36 minuter. De bedömdes att pilotintervjun ej var adekvat och 

inkluderades därför inte i studien av den anledningen att tillfället vid hjärnskakning var mer 

än två år sedan och personen uppfylldedå inte kriterierna för deltagande i studien. 

Ett antal frågor behövdes kortas ned och omformulerades i syfte att förtydliga och därmed få 

svar på vår frågeställning. Intervjuguiden korrigerades inför första ordinarie intervjutillfället. 

Intervjuer 

Fem intervjuer genomfördes i ett anslutande rum till ishallen och de skedde under träningstid. 

Vid första intervjutillfället fick tre personer som uppfyllde kriterierna och besvarade frågorna 

medverka i studien medan två intervjuer valdes bort för att de inte uppfyllde kriterierna.Via 

bekanta fick vi kontakt med två personer som uppfyllde kriterierna och ville delta i studien. 

Dessa två intervjuer ägde rum i anslutning till ett café i Stockholm och ett grupprum vid 

Uppsala biomedicinska centrum, BMC.  

Intervjuguiden (bilaga 3) var densamma vid samtliga intervjutillfällen och intervjuerna 

spelades in på två lösenordskyddade mobiltelefoner och en lösenordskyddad dator.  

Transkribering av samtliga intervjuer delades upp av båda författarna och bearbetades nära i 

tid av genomförda intervjuer. Efter transkribering raderades inspelningarna från 

mobiltelefoner samt dator.Samtliga intervjuer genomfördes 2019. 
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Databearbetning 

Kvalitativ innehållsanalys användes vid genomförandet av studien(35).Samtliga intervjuer 

transkriberades nära i tid av intervjuerna och därefter läste samt avlyssnades intervjuerna av 

båda författarna vid flertal tillfällen. Efter det sammanfattade författarna gemensamt 

nyckelord från samtliga transkriberade intervjuer vilka skrevs om till koder. Därefter 

genomfördes enskilda analyser av koderna och delades sedan upp i subkategorier och 

kategorier. Vid avklarad enskild analys så jämfördes de båda versionerna av författarna för att 

sedan analysera allt material en gång till men då gemensamt.  

Resultatet redovisades mellan författarna, diskuterades och sammanställdes. En 

forskartriangulering mellan författarna och handledare diskuterades i syfte att fastställa 

kategorier, subkategorier och utvalda citat för studien. Resultatet sammanställdes därefter till 

en A4 sida. Information som inte svarade på syfte eller frågeställning valdes bort. Studiens 

deltagare anges med siffrorna 1–5 i syfte att vara anonyma. Deltagarnas namn och nämnda 

platser redovisas ej.Ett exempel på databearbetning redovisas i tabell I. 

Tabell I. Exempel på databearbetning 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

“Den fick jag väl som 

nästan dra ur dom själv, 

liksom ska jag köra 

hjärntrappan eller, ja men 

de är bra kör på det 

svarade dom. Annars var 

det väl bara vila tills du 

känner att du är OK, men 

jag menar när känner man 

att man är okej”(5) 

Hjärntrappan, dra 

ur den själv. 

Annars vila tills du 

är OK. När vet man 

det. 

Vikten av 

tydlig 

information 

och bra 

bemötande. 

Mängden 

information 

som tillgavs 

upplevdes 

varierande och 

otillräcklig. 

Bristfällig 

vård 

Etiska överväganden 

Att delta i studien var frivilligt och informationen att när som helst avbryta intervjun utan 

angett skäl delgavs samtliga deltagare. Information om studiens upplägg och syfte samt 

inspelning av intervjun skickades ut skriftligt via mejl till deltagarna. Vid intervjun 

bekräftades att informationsbrevet lästs igenom samt ett skriftligt informerat samtycke 

(36)signerades på plats. I rummet befann sig informatören och båda författarna. Deltagarna 
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uppgav inga namn eller personuppgifter under inspelningarna. Vi följde riktlinjerna enligt 

vetenskapsrådets fyra krav. Informationskravet, ett informationsbrev skickades ut till 

samtliga informatörer. Samtyckeskravet - informerat samtycke signeras på plats innan start av 

intervju. Konfidentialitetskravet - ljudfiler som efter avslutad studie raderas, nyttjandekravet - 

insamlade data får endast användas till studien och forskningssyfte (37). 

Risken med studien var att informanterna kunde påminnas om dom negativa känslor som 

uppstod i samband med hjärnskakning. Nyttan med studien var att vården och allmänheten 

kan få en bättre förståelse för dom upplevda konsekvenser som ishockeyspelarnas drabbats av 

efter en hjärnskakning. Sammanfattningsvis överväger nyttan riskerna med studien. 

RESULTAT 

Bakgrundsinformation om deltagarna 

Deltagarna i studien var ishockeyspelare i ålder 18–24 år. Gemensamt för deltagarna var att 

samtliga har spelat ishockey sedan 4–5 års ålder. Deltagarna har drabbats av minst en 

diagnostiserad hjärnskakning i samband med ishockey inom de två senaste åren.Beskrivning 

av studiens deltagare redovisas i tabell II. 

Tabell II. Bakgrundsdata med deltagarnas ålder, antal diagnostiserade 

hjärnskakningar, uppkomst, samt antal idrottsutövande säsonger/år. 

Deltagare Ålder 

(år) 

Spelat ishockey, antal år Antal diagnostiserade hjärnskakningar 

1 23 19 1 

2 24 20 1 

3 18 12–13 1 

4 24 14 4 

5 23 19 1 

 

Analysresultatet presenteras i en tabell som redovisar hjärnskakningens kännetecken, 
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svårigheter i det akuta skedet, långvariga symptom och problematik, erfarenhet av vård, 

rehabilitering samt ishockeyspelarnas lärdomar av att drabbas av en hjärnskakning. Totalt nio 

kategorier och 18 subkategorier. Resultaten redovisas överskådligt i tabell II och därefter i 

löpande text med beskrivning av samtliga kategorier och subkategorier.  

Tabell III. Kategorier och subkategorier 

Kategorier, subkategorier samt kondenserade meningsbärande enheter. 

Citat Subkategori Kategori 

”Man är mest hemma och kollar upp i ett 

tak”(4) 

Total hjärnvila Svårigheter i det 

akuta skedet 

“Då blev det svart liksom och slocknade, var 

avsvimmad kanske 25–30 sekunder och efter det 

hade jag kanske en minneslucka på en 

kvart.”(5) 

Oförmåga att 

fortsätta spela 

matchen 

”Nu har det snart gått ett år, tappat drivet och 

orken att göra det lilla extra”(1) 

Långvariga symtom 

med negativ 

inverkan  

Långvarig 

problematik 

”Ja det första ett och ett halvt åren var jag mest 

i skolan, hemma och jobbade lite. Man orkade 

inte så mycket mer. Det blir väl mindre socialt 

skulle jag påstå”(4) 

Nedsatt energi och 

mindre socialt liv 

Vardaglig påverkan 

“Gick till jobbet på morgonen dagen efter ändå, 

så bara att nej det funkar liksom inte, ehm så 

fick man sig entankeställareliksom”(1) 

Påverkade arbetet 

“Är man ute och joggar då studsar hjärnan runt 

omkring och då är man helt slut sen. Jag gick 

400m sedan sov 4h”(4) 

Kunde inte träna lika 

mycket som tidigare 

Fysisk påverkan 

”Jag tappade ju 15 kg, men det var ju mest 

muskler”(4) 

Minskadmuskelmassa 

“Jag har alltid förklarat det som typ att man 

har en viktskiva i huvudet liksom alltså tung 

alltså nästan sådär bakiskänsla”(2) 

Upplevda symptom Direktakännetecken 

“Den fick jag väl som nästan dra ur dom själv, 

liksom ska jag köra hjärntrappan eller, ja men 

de är bra kör på det svarade dom. Annars var 

det väl bara vila tills du känner att du är OK, 

Varierad och 

otillräcklig 

information  

Bristfällig vård 
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men jag menar när känner man att man är 

okej”(5) 
 

 

”Liksom sex till sju år där det inte hänt 

någonting det är fortfarande hjärntrappan ta 

det lugnt och så får man söka upp 

informationen själv. Så jag hade bara tur att 

jag haft det förut”(4) 

Sökte information 

på egen hand 

Alltså hade man fått önska så klart så skulle 

man haft .. en mer kunnig liksom läkare 

självklart. (2)  

Lagläkarens 

varierande 

kompetens 

“Det kändes som att dom inte riktigt ville ta i 

det för dom hade kanske inte den här kunskapen 

om hur man ska hantera det”(5) 

Känsla av ensamhet Emotionell 

påverkan 

”Inte lika lätt till skratt och ha kul och blev 

tröttare, man förändrades ur den aspekten i ett 

nedåtgående vis. Det har man väl hört från 

familj och vänner”(5) 

Symtomen gav 

negativa känslor 

som följder 

”Lärt sig att det inte är värt att chansa med 

skallen, okej om det är ont i fingret”(2) 

Tas på högsta allvar Lärdomar 

”Man kan känna att fan, jag kommer tillbaka 

ännu starkare efter liksom, och jag har gjort 

min rehabilitering och säkert lärt sig en massa 

saker på vägen också” (3) 

Rehabilitering viktig 

för återgång till 

idrott 

”Jag var lite snabb tillbaka till träningen vilket 

gjorde att jag fick börja om”(1) 

Viktigt med 

successiv stegring 

”Från familj och vänner är det också jättesvårt, 

Inte många som har drabbats, så svårt för dom 

att förstå att jag kan få ont i huvudet av att bara 

vara”(5  

Vikten av familj och 

vänners stöd. 

 

Stöd under 

rehabilitering  

”Försöka tända ett ljus i tunneln, för när man 

väl är i skiten då är det mörkt”(4) 

Fysioterapeutens 

stöd underlättade 
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Svårigheter i det akuta skedet 

Kategorin beskriver informanternas upplevelser och påföljder, under och strax efter den akuta 

skadan. Subkategorierna innehåller erfarenhet av vikten med den totala hjärnvilan och 

upplevda symptom som resulterade i att personen fick avbryta sitt spel under matchen. 

 

Total hjärnvila 

 

Analysen visade att informanterna efter skadetillfället stängde in sig i ett mörkt rum för att 

låta hjärnan vila och återhämta sig. Detta efter rekommendationer av läkare.  Ett behov fanns 

av att ligga i ett mörkt rum då informanterna beskrev att dom inte ville eller borde ha någon 

skärmtid. Dom gjorde allt för att förminska ljus och ljud på grund av ett nedsatt 

allmäntillstånd. 

 

Oförmåga att fortsätta spela matchen 

Flertalet av informanterna fick avbryta matchen då skadan inträffat. Detta på grund av att de 

upplevt illamående, yrsel, smärta och svaghet i benen som då gjort det omöjligt för dem att 

fortsätta. 

Långvarig problematik 

Analysen resulterade i en kategori som beskriver symtom och problem som informanterna 

upplevt upp till 1,5 år efter hjärnskakningstillfället. Subkategorier med långvariga symtom 

som påverkat deras ork och energi samt medfört en ökad känslighet. 

Långvariga symtom med negativ inverkan 

Informanterna beskrev en nedsatt ork och en brist på energi efter att ha drabbats av en 

hjärnskakning, som än idag inte har blivit återställt. Allt fler huvudvärksperioder, 

nackproblematik i form av stelhet, en utstrålande smärta från tinning vid fysisk ansträngning 

samt synpåverkan som medfört ett behov av glas- och solglasögon. 

Vardaglig påverkan 

Kategorin beskriver den inverkan hjärnskakningen haft på informanternas arbeten och 

studier. Subkategorierna beskrev hur informanterna påverkats i sociala sammanhang. Hur 
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jobb och studier blivit lidande samt vilken påfrestning det varit att vistas i stora sociala 

sammanhang, umgås med familj, vänner och bekanta. 

Nedsatt energi och mindre socialt liv 

Informanterna berättar att dom inte haft energi till att umgås med vänner och bekanta efter 

jobbet då dom bara velat komma hem och vila upp sig inför nästa dag. På grund av detta har 

många upplevt att deras sociala liv blivit lidande. En känsla av att inte vara samma person 

som innan gav negativa följder och en ond cirkel med nedsatt energi och humör. Att vistas i 

sociala sammanhang blev för ansträngande. Viljan att umgås fanns där men inte orken.  

Påverkade arbetet 

Analysen visade att utföra sitt arbete eller studier medan symtom fortfarande fanns kvar har 

upplevts otroligt utmanande och stundtals omöjligt. Informanterna berättar om nedsatt 

koncentrationsförmåga, huvudvärk som gjort det påfrestande att utföra deras arbetssysslor 

och lässvårigheter som gjort det oerhört svårt att studera och ta in information. Detta har lett 

till missade arbetsdagar och att man kommit efter i skolan. Informanterna har gått till sina 

arbeten men inte haft förmågan att utföra det eller i slutet på dagen varit helt tömda på energi.  

Detta gav informanterna ett tydligt bevis på att hjärnan varit i behov av total vila trots att dom 

vid dagens start mått bra. 

Fysisk påverkan 

Kategorin beskriver hur hjärnskakningen har påverkat den fysiska förmågan, antalet 

träningstimmar som minskat och minskad muskelmassa. Upp emot 2–3 bakslag under deras 

rehabiliteringsperiod bidrog till att inte kunna vara fysiskt aktiv under en längre tid. 

Kunde inte träna lika mycket som tidigare 

Informanterna hargått från att vara aktiva personer med flertalet träningspass både på och av 

is, timmar med tung fysträning och match varje vecka. Till att träna rehabiliteringsövningar 

med successiv stegring. Denna lätta träningsform gav ändå informanterna en tydligt stigande 

puls, vilket för dom innebar en nedsatt fysisk förmåga efter att ha drabbats av en 

hjärnskakning. För några innehöll rehabiliteringsperioden ett bakslag som innebar att dom 

behövde gå tillbaka ett steg i hjärntrappan eller börja om från början.  
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Minskad muskelmassa 

Att inte kunna träna med sitt lag eller spela matcher utan istället uppnå en för hög puls av 

endast lätt promenad eller cykling resulterade i en minskad muskelmassa, en fysisk 

påfrestning och extrem trötthet. Ett exempel som en informant delade med sig av var en 

utförd promenad på 400 m som resulterade i att informanten behövde sova i fyra timmar för 

att återhämta sig. 

Direkta kännetecken 

Kategorin beskriver de symtom ishockeyspelarna upplevt vid hjärnskakningstillfället.  

 

Upplevda symptom 

Den direkta konsekvensen vid skadans uppkomst påverkade inte bara allmäntillståndet utan 

orsakade även medvetslöshet, avsvimning följt av minnesluckor. Konsekvenser som innebar 

att inte kunna fortsätta spela matchen och en ostadighetskänsla som gjorde det svårt att ta sig 

av isen själv. Informanterna uppgav symtom som bensvaghet, illamående och yrsel.  

Bristfällig vård 

Kategorin beskriver hur informanterna upplevt den vård och information som delgavs vid 

uppsökt vård i samband med hjärnskakningstillfället.  

Varierad och otillräcklig information 

Informanterna upplevde vårdens information som varierande. Majoriteten tyckte dock att 

informationen var bristfällig och detta tolkades som att det fanns en bristande kunskap hos 

vården. Endast en rehabiliteringsmetod och kort information som under en sjuårig period inte 

har utvecklats eller förbättrats. Informanterna beskrev att man tagit del av lagkamraternas 

erfarenheter och följt deras råd. 

Sökte information på egen hand 

Det fanns ett behov av självstudier på grund av otydlig information från läkare såsom “vila 

tills du är okej”. Informanterna fick själva ge exempel på rehabiliteringsmetoder till sin 

läkare, detta bidrog också till känslan av bristande kunskap och att man inte tar 

hjärnskakningar på allvar. När man drabbats av ytterligare en hjärnskakning beskriver en 
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informant att det är “tur” att man haft det tidigare och därmed vet hur man ska gå tillväga då 

informationen som ges kan upplevas väldigt varierande. 

Lagläkare 

Informanterna beskrev en varierad uppfattningav definitionen lagläkare och vilken 

kompetens de har. Lagläkarens kompetens varierade beroende på vilken nivå ishockeyn 

spelades på. På grund av varierande ekonomi inom klubbar så skiljer det sig åt hur många 

dagar i veckan som lagläkaren befinner sig på plats. Det fannsett önskemål om en lagläkare 

som har kunskap om led- och muskelskador samt hjärnskakningar för en mer säker 

rehabilitering. 

 

Emotionell påverkan 

Kategorin beskriver informanternas upplevda känslor i samband med hjärnskakningen.  

Majoriteten upplevde en del hinder i anslutning till hjärnskakningen och därmed en följd av 

negativa känslor vilket var påfrestande.  

Symtomen gav negativa känslor som följder 

Informanterna upplevde en del negativa känslor som följd av hjärnskakningens symtom. Att 

inte kunna fortsätta leva sitt liv som man tidigare gjort påverkade humöret. Känslor som 

nedstämdhet, oro och osäkerhet förekom. Informanterna uppgav att det som bidrog mest till 

uppkomsten av negativa känslor har varit bristen på socialt umgänge, att inte kunna träna på 

det sätt som de varit vana med innan hjärnskakningen, brist på energi, huvudvärk samt att 

inte kunna utöva sin sport. 

Upplevde en känsla av ensamhet 

Informanterna upplevde att omgivningen inte hade förståelse för hjärnskakningen och hur det 

påverkade dom. Dom menar att människor som inte själva har drabbats av en hjärnskakning 

inte har förståelse eller kunskap om hur det påverkar vardagen och vilka konsekvenser det 

kan ge. Att bli lämnad i sticket utav sitt lag och ledning och att inte ha någon att vända sig till 

gällande sin träning och progression skapade en känsla av ensamhet.  



   
 

18 

 

Lärdomar 

Kategorin beskriver dom lärdomar som informanterna tagit med sig efter en hjärnskakning. 

Vikten av att låta det ta tid, vara noggrann och ha förståelse för skadan och dess 

rehabiliteringsperiod är några exempel på informanternas lärdomar. Att förminska sina 

symtom eller inte lyssna på kroppen i försök att tidigare återgå till ishockeyn resulterade i en 

längre rehabiliteringsperiod på grund av bakslag. Det gav en förståelse för vikten av tålamod.  

Tas på högsta allvar 

Informanterna berättar att tränare och bekanta börjat ta hjärnskakningar på större allvar än 

tidigare. Dom beskrev att det funnits en machokultur inom ishockeyn där “bit ihop och kör” 

varit mottot och att det till viss del lever kvar än idag. Dom har dock upplevt en förändring de 

senaste åren och att man nuförtiden inte chansar när det kommer till skallskador utan de tas 

på allvar i en mycket större utsträckning. Även på isen och under match har dom upplevt 

förändringar som att inte gå in i onödiga situationer som kan medföra en risk för 

hjärnskakning. Informanterna upplever att de inte går in lika hårt i en närkamp mot andra 

spelare som tidigare. 

Rehabilitering viktig för återgång till idrott 

Rehabiliteringen har gett informanterna en väg tillbaka till idrotten och även fungerat som en 

motivation att fortsätta då man sett successiv progression. Ett redskap för att successivt 

utsätta sin kropp för större påfrestningar men i en trygg miljö och på så vis se om dom klarar 

av vad som krävs för att återgå till sina ordinarie träningar. Detta utan att uppleva symtom 

från hjärnskakningen. Ordet tålamod är något som återkommer frekvent när informanterna 

berättat om lärdomar de tagit med sig från sin rehabiliteringsperiod. Deltagarna har en vilja 

att hela tiden öka träningens intensitet för att på så sätt återgå till ishockeyn snabbare och 

därmed riskerar ett bakslag. 

Stöd under rehabilitering 

Kategorin beskriver värdet av de stöd som informanterna fick från vårdprofessioner, vänner, 

och familj under sin rehabiliteringsperiod. Vidare beskrivs en önskan om en profession med 

bättre kunskap, egna erfarenheter och därmed funktionen som ett bollplank. Det hade gett en 

fördelaktig rehabilitering i kombination med att känna stöd från familj och vänner.  
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Vikten av familj och vänners stöd 

Informanterna beskriver att ett stöd från familj, vänner och sin omgivning underlättar 

rehabiliteringen. Detta genom att få hjälp med det man inte klarar av att göra på egen hand, 

samt den trygghet som skapas genom att dom finns där. 

Fysioterapeutens stöd underlättade 

Informanterna betonade vikten av stöd under sin rehabilitering. Vikten av att få prata och 

diskutera med en fysioterapeut som har erfarenhet från tidigare patienter med hjärnskakning. 

Att få ett individanpassat rehabiliteringsprogram samt en fysioterapeut som finns med under 

sin rehabiliteringsperiod och därmed stöttar, informerar, korrigerar och motiverar under 

träningstillfällena. 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Utifrån studiens frågeställning framkom nio kategorier och 18 subkategorier. Dessa 

kategorier var Svårigheter i det akuta skedet, Långvarig problematik, Vardaglig påverkan, 

Fysisk påverkan, Hjärnskakningens direkta kännetecken, Bristfällig vård, Emotionell 

påverkan, Lärdomar och Stöd under rehabiliteringen.  

Samtliga informanter beskrev en tydligt negativ påverkan på deras fysiska förmåga och 

energinivå. Exempel som nämnts är tydlig stegrande puls av lätta promenader samt en 

onormal trötthet efter liten fysisk prestation. 

 

Känslor som nedstämdhet och ensamhet förekom hos majoriteten av informanterna. Det 

grundades delvis i symtomen efter en hjärnskakning, påverkan i vardagen, den upplevda 

informationsbrist och okunskap som antydde i vården enligt informanterna. 

Samtliga informanter har upplevt att hjärnskakningen har påverkat deras sociala liv negativt. 

Det sociala livet blev begränsat, att vistas i stora sociala sammanhang eller att umgås med 

vänner och familj gav konsekvenser som extrem trötthet. Den extrema tröttheten påverkade 

även arbete och studier, upp mot 1,5 år med en energinivå som orkade med dessa 

sysselsättningar men begränsade livet utanför arbetet och skolan. Det blev ett behov av att 

åka hem och vila eller sova efter en produktiv dag istället för att umgås med sina vänner och 
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det resulterade i ett mindre socialt liv.  

Sammanfattningsvis kan detta ses hur ishockeyspelarna påverkats ur ett biopsykosocialt 

perspektiv.  

Resultatdiskussion 

Det finns en bristande kunskap om hjärnskakningar, definitionen (38) och innebörden av att 

drabbas (17). Både hos ishockeyspelare, inom idrottsföreningar och vården (39). Majoriteten 

av informanterna ansåg att det fanns en bristande kunskap inom vården och på grund av att 

man diagnostiserar genom upplevda symtom kan personer som drabbats av hjärnskakning 

tidigare ställa diagnosen själva eller en person inom idrottsföreningen som har erfarenhet av 

skadan. Den upplevda bristen på kunskap angående hjärnskakningar kan bero på att det är ett 

område som fortfarande är relativt outforskat och att man inte riktigt vet vilka långsiktiga 

konsekvenser det kan ge (40). Därmed är det svårt att veta hur hjärnan påverkas och hur den 

kommer att reagera.  

Informanterna upplevde en ensamhet och nedstämdhet i samband med hjärnskakningen vilket 

överensstämmer med andra studier (41,42). Detta kan delvis bero på symtomen (10) som 

orsakades av hjärnskakningen och därmed hindrade ishockeyspelarna att leva det aktiva livet 

som det tidigare gjort. Att inte kunna spela ishockey, umgås med vänner, utföra sitt arbete 

eller sina studier kan bidragit till nedstämdheten (43). Informanterna betonade vikten av en 

stödperson som kan underlätta rehabiliteringen vilket kan vara fysioterapeuters framtida roll.  

Lärdomar och utveckling inom rehabilitering 

Det finns ett behov av fler alternativ av rehabilitering. Idag rehabiliteras ishockeyspelare med 

hjälp av hjärntrappan (2), en informant som har drabbats av flertalet hjärnskakningar berättar 

“liksom sex till sju år där det inte hänt någonting det är fortfarande hjärntrappan ta det lugnt 

och så får man söka upp informationen själv. Så jag hade bara tur att jag haft det förut”.En 

uppfattning av att det inte lönar sig att uppsöka vård och en bristfällig information resulterar i 

att man inte uppsöker läkare vid akuta skedet. Vanligt förekommande är att lagkamrater, 

tränare och lagläkare konstaterar att det är en hjärnskakning och det bidrar också till att dom 

inte söker vård. Därmed vet man inte hur stort mörkertalet är. Vid flertal hjärnskakningar 

tycks man känna igen symptomen och uppsöker därför inte läkare. Personerna använder sig 

istället av tidigare erfarenhet, det vill säga vila och successivt öka sin träning med hjälp av 

pulsklocka. Därmed behöver professioner mer kunskap för att kunna informera de drabbade 
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och andra behjälpliga personer i syfte att minska mörkertalet och se allvaret i skadan. Att 

fortsätta forska på hjärnskakningar och därmed få en ökad kunskap som förhoppningsvis 

leder till fler alternativ av rehabilitering och individualiserade program som grundar sig i 

vetenskapliga studier.  

Behovet av information och förebyggande träning 

Att delge information, öka förståelsen för innebörden och konsekvensen av att drabbas av en 

hjärnskakning finns det ett stort behov av i allmänhet, men framförallt vid idrotter som 

innebär nära fysisk kroppskontakt såsom ishockey. Ett exempel är, i samband med 

fotbollsträningar har förebyggande träning med knästabiliserande övningar i syfte att stärka 

upp och minska risken för knäskador (44) blivit alltmer vanligt. I samma syfte finns det ett 

behov att initiera förebyggande träning i samband med hockeyträningar. Exempelvis ett 

nackstärkande program med övningar i syfte att minska och förebygga antalet 

hjärnskakningar (22). Att informera de drabbade och betona vikten av att dom söker vård för 

sin hjärnskakning, följa riktlinjer och lyssna på kroppens signaler i form av symtom. Läkare, 

andra professioner eller idrottsutövande personer som själva har drabbats av hjärnskakning 

skulle kunna föreläsa för de idrottslag där hjärnskakningar förekommer. Det skulle vara ett 

bra komplement att förklara exempelvis konsekvenser vid för snabb återgång till sin 

idrottsaktivitet.Detta kan leda till att fler som rehabiliteras undviker bakslag och får en 

säkrare återgång till sin idrottsaktivitet. 

Utveckling av professionen lagläkare 

Vid samtliga matcher bör en lagläkare finnas på plats vilket det inte alltid gör av olika 

anledningar. Vad som idag definieras som lagläkare är inte fastställt. Lagläkare kan vara en 

förälder med viss kunskap, enbart intresse eller ha läst läkarprogrammet i 5,5 år, idag finns 

inga krav på utbildning. Det finns ett behov av att ha legitimerade lagläkare på plats för att 

fler hjärnskakningar ska uppmärksammas, även fler regler inom ishockeyn för att minska 

risken för hjärnskakning (45). En av anledningarna till att det inte alltid finns lagläkare på 

plats vid varje match är av ekonomiska skäl. Det finns ett behov av att en kunnig lagläkare 

understryker vikten av att uppsöka vård vid misstänkt hjärnskakning för att genomgå en 

rehabilitering och därmed få en säkrare återgång till ishockeyn. En liknelse kan göras vid den 

process som sker vid en korsbandsskada där en remiss skickas från en läkare till en 

fysioterapeut för rehabilitering. 
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Det är förhoppningsvis en framtida process som kan ske även vid hjärnskakningar. En ökad 

kunskap och förståelse för de drabbade, en förbättrad rehabilitering och därmed 

förhoppningsvis kunna minska allvarliga konsekvenser i framtiden. 

 

Metoddiskussion 

Med syfte och frågeställning att undersöka ishockeyspelares egna erfarenheter och 

upplevelser valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer att genomföras 

(32). Detta anses vara en väl vald metod med tanke på studiens frågeställning. För att öka 

generaliserbarheten hade en kvantitativ studie med enkäter kunnat skickas ut till flera 

ishockeyföreningar. Resultatet som presenterats baserades på fem personers upplevelser och 

erfarenheter av hjärnskakningar och dess effekt ur ett biopsykosocialt perspektiv. Studiens 

deltagare valdes ut genom strategiskt urval detta för att höja chanserna att samla in 

användbara data till studien. Spridningen på deltagarnas ålder kunde varit bredare för att få en 

bredare bild och fler perspektiv, men det var dock inte studiens syfte att undersöka 

upplevelser och erfarenheter i olika åldrar. I studien finns en tydlig beskrivning av urval, 

inkusonskriterier och exklusionskriterier. Det beskrivs hur datan har insamlats, bilagor som 

använts samt hur den insamlade datan analyserats beskrivs väl. Detta ger möjighet till att 

bedöma resultatets överförbarhet 

Fördelar 

Pilotintervjun var 45 minuter som efter genomförandet kortades ned till 10–25 minuter för 

den ordinarie intervjun. Intervjuguiden minskades med antal frågor och utvalda frågor 

omformulerades för att bli mer lättförstådda. Efteråt ansågs vikten av att våga avbryta eller 

styra in personen på en ny fråga eller återgå till frågan i fokus då det var lätt för vissa att prata 

om saker utanför området. Det resulterade i delar med information som inte bar någon vikt 

för det arbete och det syfte vi vill besvara med studien. Därmed blev intervjuerna kortare 

vilket ansågs som en fördel för personerna som valde att avbryta sin träningstid, sitt arbete 

eller studier för att delta. Upplägget med att det var en huvudansvarig för intervjun och den 

andra parten kunde vid behov flika in med följdfrågor fungerade bra. Fördelar med detta var 

att båda parter var närvarande, det underlättade bearbetningen av data samt att författarna 

fungerade som stöd åt varandra i genomförandet. På detta sätt underlättade det både för 
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författarna som intervjuade samt den som blev intervjuad att få kontakt och kunna fokusera 

mer på en person när den talade. Valet av semistrukturerad intervju tror vi hjälpte till att få 

samtalet att flyta på och att det föll mer naturligt för informanterna att berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter än om vi endast haft förbestämda och specifika frågor som lätt 

kan uppfattas som stelt och staplat. Valet av utformning och genomförande ansågs relevant 

för att besvara studiens frågeställning och syfte. Båda författarna bearbetade först materialet 

på egen hand, därefter presenterades resultatet för att se likheter och skillnader. Båda 

författarna kom fram till samma kontenta men dock kunde ord, namn och kategorier skilja sig 

åt. Det slutgiltiga resultatet sammanställdes tillsammans av båda författarna. Därefter gjordes 

en triangulering tillsammans med neutral part, dessa tillvägagångsätt genomfördes i syfte att 

stärka studiens trovärdighet. 

Nackdelar 

Nackdelen med kvalitativ studie är att det görs fåtal intervjuer och kan därför inte dras någon 

större slutsats. Det upplevdes svårt att hitta ishockeyspelare som drabbats av en 

hjärnskakning inom tidsramen på två år samt vad definitionen av en diagnostiserad 

hjärnskakning innebar. Några deltagare var osäkra på om dom faktiskt fått diagnosen 

hjärnskakning fastställd eller inte. Detta resulterade i några inspelade intervjuer inte kunde 

användas. En annan nackdel med denna form av studie är att det kan vara svårt att hitta 

mötestillfällen som passar alla. Enstaka frågor visade sig i efterhand ge information som inte 

var relevant till studiens syfte, exempelvis frågan “hur ser din bild ut av en bra rehabilitering” 

och “vilka personer/professioner anser du skulle vara till hjälp vid en rehabilitering och vad 

skulle deras roll att vara”.  

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Det finns ett behov av att öka kunskapen om hjärnskakningar hos personer som riskerar att 

drabbas, samtliga vårdprofessioner och anhöriga till de drabbade. Detta för att få en ökad 

förståelse hur konsekvenserna av en hjärnskakning kan påverka de drabbade ur olika 

perspektiv. Det är också viktigt för att fortsatt förbättra och utforma den information som 

vården ger till de drabbade. En bredare kunskap och bättre förståelse kan förhoppningsvis 

leda till fler individanpassade rehabiliteringsprogram.  
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Det finns ett behov av mer forskning för att förstå allvaret av skadan, både den direkta 

påverkan och dess långsiktiga konsekvenser i vardagen. Ett ökat kunskapsområde i syfte att 

få en förståelse ur ett större perspektiv genom att studera konsekvenser av hjärnskakningar 

hos flertalet individer. Exempelvis olika nivåer av ishockeyspelare eller olika idrotter. Även 

att diagnostisera och gradera hjärnskakningar, för att kunna ge en bättre akutvård, en bättre 

rehabilitering och en mer säker återgång till ishockey.  

Etisk diskussion 

En studie där nyttan övervägde risken. En risk med studien var att ishockeyspelarna skulle 

påminnas om det obehag som uppstått i samband med hjärnskakningen och de konsekvenser 

hjärnskakningen medfört. Exempelvis en oförmåga att fortsätta leva det liv det tidigare gjort. 

I samband med studien uppstod inget etiskt dilemma, ishockeyspelarna delade med sig av 

sina erfarenheter och var positivt inställda till att delge information som förhoppningsvis kan 

hjälpa framtida ishockeyspelare som drabbas av hjärnskakning. Risken ansågs därmed i 

princip obefintlig.  

KONKLUSION 

Studiens vars syfte att ta reda på ishockeyspelares egna upplevelser och erfarenheter har givit 

en ökad förståelse för vikten av information och stöd under deras rehabiliteringsperiod. Mer 

forskning behövsom ishockeyspelares egna erfarenheter och upplevelser för att bättre förstå 

de drabbade ur ett biopsykosocialt perspektiv. 
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Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev till deltagare 

Hej! 

Vi heter Adam Ödman och Erica Hjalmarson, studerar till fysioterapeuter vid Uppsala 

universitet. Vi har valt att skriva vårt examensarbete om personersupplevelser och 

erfarenheter av att drabbas av hjärnskakning samt dess påverkan på ishockeyoch vardag.   

Det finns många studier på antal drabbade, orsak till hjärnskakningar samt rehabilitering med 

hjälp av ”hjärntrappan”. Men det finns få studier om personers egna upplevelser och 

erfarenheter.  

Konsekvenserna av att drabbas av minst en hjärnskakning påverkar inte bara den fysiska 

förmågan utan även den psykiska så som förändrat minne och koncentration samt påverkan 

vid sociala sammanhang, en följd av ljus- och ljudkänslighet. Därigenom denna undersökning 

och utforskning kring ämnet för att förhoppningsvis få en ökad kunskap samt ge oss en viktig 

roll som blivande fysioterapeuter och för framtida rehabilitering och förebyggande åtgärder. 

  

Vi söker ishockeyspelare som inom dom två senaste åren har drabbats av minst en 

hjärnskakning. För att kunna delta i studien behöver du vara i åldern 18–30 år och inte ha 

några andra diagnostiserade hjärnskador. 

 

Att medverka i studien innebär en beräknad intervjutid på 10–30 minuter. 

Det är frivilligt att delta och intervjun kan när som helst avbrytas utan angett skäl. Intervjun 

kommer att spelas in och efter avslutad studie raderas. Inga personuppgifter kommer att 

redogöras. Vi följer etikprövningsnämndens riktlinjer och regler, av den orsaken att vi ska 

göra en studie på personers upplevelser och erfarenheter. Ett muntligt och ett skriftligt 

samtycke, en förståelse för innebörden av medverkan i studien samt skydd för människan i 

forskning,  

  

Är du intresserad av att delta i studien så kontakta Adam eller Erica, samtycke sker via mejl. 
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Har du frågor kring studien eller andra funderingar kan du kontakta oss via mejl eller telefon.  

  

Tack på förhand! 

 

Erica Hjalmarsson                                                          Adam Ödman 

erica_hjalmarsson@hotmail.com                                  Odman89@hotmail.com 

073-996 64 88                                                                 073- 983 73 37  

 

Handledare: 

Lena Zetterberg, Leg. Fysioterapeut.Phd 

Inst. För neurovetenskap, 

Fysioterapi 

Uppsala Universitet. 

Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 

  

mailto:Lena.Zetterberg@neuro.uu.se
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Bilaga 2 

 

Samtycke för deltagare i studie 

• Jag vet om att studiens syfte är personens upplevelse och erfarenhet av att drabbas av 

en eller flera hjärnskakningar samt dess påverkan på idrottsaktivitet (ishockey) och 

vardag.   

• Jag vet om att deltagandet i studien är frivilligt och att intervjun när som helst kan 

avbrytas utan angett själ.  

• Jag vet om att det är upp till mig vilken information jag delger studien.  

• Jag vet om att intervjun kommer att spelas in och efter avslutad studie raderas.  

• Jag vet om att inga personuppgifter kommer att redogöras.  

 

Jag samtycker härmed deltagandet i studien: 

…………………………………. 

Ort och datum 

…………………………………. 

Signatur 

…………………………………. 

Namnförtydligande 

Erica Hjalmarsson                                                          Adam Ödman 

erica_hjalmarsson@hotmail.com                                  Odman89@hotmail.com 

073-996 64 88                                                                 073- 983 73 37  

 

Handledare: 

Lena Zetterberg, Leg. Fysioterapeut.Phd 

Inst. För neurovetenskap, 

Fysioterapi 

Uppsala Universitet 

Lena.Zetterberg@neuro.uu.se  

mailto:Lena.Zetterberg@neuro.uu.se
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Bilaga 3 

 

Datainsamling  

- antal diagnostiserade hjärnskakningar 

- uppkomst: i samband med ishockey 

-Idrottsutövande säsonger/år:  

 

Hjärnskakning  

• Kan du berätta lite kortom när du senast drabbades av en hjärnskakning? 

(Diagnostiserad) 

• Vad har du för upplevelser av att ha drabbats av en hjärnskakning? 

•  Kan du beskriva dina symtom samt hur länge du kände av dom? 

 

Rehabiliteringsperiod  

• Vad för vård uppsökte du vid det akuta skedet? 

o Ingen - varför inte? 

• Vad fick du för information angående din hjärnskakning samt träning/vila?  

o Hur upplevde du den informationen? 

• Kan du berätta om du tillgavs någon rehabiliteringen samt hur såg den ut? 

• Vilket stöd hade du? (Exempelvis från närstående eller vården) 

 

Aktivitet och delaktighetsnivå  

• Hur upplever du att det har påverkat dig i din vardag?   

• Upplever du att hjärnskakningarna har medfört några hinder i din vardag?  

 

Konsekvenser och mål  

• Kan du beskriva dom viktigaste erfarenheterna efter att ha drabbats av 

hjärnskakning/ar?  

• Hur ser din bild ut av en bra rehabilitering? 

• Vilka personer/professioner anser du skulle vara till hjälp vid en rehabilitering och 

vad skulle deras roll att vara?  
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• Hur kan vi som fysioterapeuter hjälpa er som drabbats av en hjärnskakning.  

 


