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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärnskakningar är frekvent förekommande inom ungdomsishockey och ger 

varierande och diffusa symtom. Rehabiliteringsriktlinjer finns framtagna i ”hjärntrappan”. 

Problemformulering: Hjärnskakning kan ge allvarliga konsekvenser. Tränaren har stort 

ansvar eftersom ingen medicinskt kunnig finns tillgänglig i lag på barn- och ungdomsnivå. 

Syfte: Ta reda på ungdomstränarnares upplevelser av hantering och rehabilitering efter 

hjärnskakning inom ishockey.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer med fem ungdomstränare genomfördes. Datan 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: I studien framkom att tränarna hade otillräcklig kunskap om hjärnskakningars 

hantering och rehabilitering trots att det är en av de vanligaste skadorna inom ishockey. Det 

framkom även att tränarutbildningarna innehöll ytterst lite material gällande hjärnskakningar 

och att det fanns ett behov av mer kunskap hos tränarna  

Konklusion: Mer kunskap behövs i tränarutbildningarna samt kontakt med medicinskt 

expertis såsom fysioterapeut för stöd vid bedömning, hantering och rehabilitering. Denna 

studie kan ligga till grund för vidare studier om vilka effekter en kunskapsintervention skulle 

kunna ge. 

Sökord: concussion, ice hockey, adolescent, coaches, management, return to play 

 

  



 

 

 

Abstract 

Background:  Concussions are frequently occurring in adolescent ice hockey, which may 

cause varied and diffuse symptoms. There are guidelines for management in a stepwise 

program. 

Problem formulation: Concussion can give serious consequences. The coach has a big 

responsibility, since there is no medically skilled person in the adolescent teams.   

Purpose: Find out the coaches experiences of management and rehabilitation of concussions 

in ice hockey.  

Method: Semi-structured interviews with five youth team coaches. The data were analyzed 

using content analysis. 

Results: This study shows that the coaches did not have enough knowledge regarding 

management and rehabilitation although concussions are one of the most common injuries in 

ice hockey. The education for coaches contained only a small amount of information about 

concussions and there was a need for more knowledge among the coaches. 

Conclusion: More knowledge is needed in the training courses and also medical expertise, a 

physiotherapist, connected to the team for support in assessment, management and 

rehabilitation. This study may be the start of further studies in what effects an intervention of 

knowledge could give.  

Key words: concussion, ice hockey, adolescent, coaches, management, return to play 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Hjärnskakning ........................................................................................................................ 1 

Identifiering och hantering av hjärnskakning ......................................................................... 2 

Rehabilitering vid hjärnskakningar ........................................................................................ 3 

Tränarutbildning ..................................................................................................................... 3 

Problemformulering ............................................................................................................... 4 

Syfte ....................................................................................................................................... 5 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Design ..................................................................................................................................... 5 

Urval ....................................................................................................................................... 5 

Genomförande ........................................................................................................................ 6 

Datainsamlingsmetod ............................................................................................................. 6 

Databearbetning ..................................................................................................................... 7 

Etiska överväganden .............................................................................................................. 8 

Resultat ....................................................................................................................................... 8 

Upplevelser och erfarenheter vid hantering av hjärnskakning ............................................... 8 

Upplevelser och erfarenheter av rehabilitering vid hjärnskakning ...................................... 14 

Diskussion ................................................................................................................................ 15 

Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 17 

Klinisk relevans .................................................................................................................... 18 

Konklusion ........................................................................................................................... 19 

Referenslista ............................................................................................................................. 20 

Bilagor……………………………………………………………………………………...…22 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Bakgrund 

Ishockey är en kontaktsport där smällar mot huvudet och därigenom hjärnskakningar är 

vanligt förekommande. Det förekommer ungefär 160 hjärnskakningar per 1000 matchtimmar 

och lag inom svensk ishockey (1). Hjärnskakningar har i vissa studier visat sig vara den 

vanligaste skadan (2) och i andra studier, den näst vanligaste skadan inom ishockey, före knä- 

och axelskador (3). 

Ungdomsishockey i Sverige innefattar spelare mellan 11-16 års ålder för pojkar och 12-16 års 

ålder för flickor. Det finns krav på adekvat utbildade tränare för samtliga lag, beroende på 

spelarnas ålder, för att laget ska få träna och spela matcher (4). Siffror från Socialstyrelsen 

visar att ungefär 60 000 barn och ungdomar skadas årligen vid idrottsutövande så att de 

tvingas uppsöka akutmottagning eller jourcentral. Uppskattningsvis skadas cirka 5600 barn 

och ungdomar i samband med ishockey per år (5). 

Hjärnskakning 

En hjärnskakning innebär att hjärnan hamnar i rörelse efter direkt eller indirekt våld mot 

huvudet, nacken eller någonstans mot kroppen som resulterar i att kraft överförs till huvudet 

(6). En hjärnskakning ger ofta kortvariga neurologiska funktionsnedsättningar som sedan 

återgår. Symtomen är många och det råder stor variation gällande grad och förekomst hos 

olika personer. Efter en hjärnskakning kan symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar, 

yrsel, koncentrationssvårigheter, trötthet, känsla av ostadighet, känsla av att vara långsam i 

tanken, hörselstörning, synstörning, sluddrigt tal och sömnsvårigheter förekomma (1,7). 

Dessa symtom samt att MR-röntgen sällan påvisar något onormalt gör att hjärnskakning ses 

mer som en funktionsskada än en skada på struktur (7,8). Ett observandum är att personen 

som drabbats av hjärnskakning inte behöver vara medvetslös för att det ska klassificeras som 

en hjärnskakning (1,6). Nyare forskning har visat att en hjärnskakning ska kunna påvisas och 

fastställas med hjälp av blodprover. Dessutom ska blodproverna kunna ge information om när 

det är lägligt att återgå till idrott. Denna metod används inte i dagsläget (9). 

Följderna av hjärnskakningar och/eller felaktig rehabilitering kan ge förödande konsekvenser 

för den drabbade personen i det dagliga livet, till exempel posttraumatisk huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter och därmed svårigheter med skolarbete (10). Samband kan ses hos 
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barn som lider av huvudvärk, oberoende om det är ett post-hjärnskakningssymtom eller inte, 

med hög skolfrånvaro och missade aktiviteter. Det kan i sin tur ge högre utmaning på 

utbildnings- och socialnivå (11). 

I vissa studier nämns dessutom mild traumatic brain injury (mTBI) som ytterligare ett 

begrepp, vilket avser resultat av våld mot huvudregionen (12). Definitionerna går in i 

varandra men för att uppnå en mTBI ska en tydlig förändring av medvetenhetsgraden ha skett 

(12,13). Eftersom hjärnskakning ses som en funktionsdiagnos (7,8) kommer detta begrepp, 

tillsammans med ”smäll mot huvudet” som används i mer vardagligt språk, vidare användas i 

studien och innebära detsamma. Anledningen till att båda begreppen används är den 

varierande symtombilden för diagnosen hjärnskakning (1,6) samt att den subjektiva 

definitionen på hjärnskakning varierar vilket kan medföra förvirring då olika begrepp används 

för en och samma sak. 

Identifiering och hantering av hjärnskakning 

En ung spelare som har utsatts för en smäll mot huvudet och känner av symtom kan missa att 

berätta det för tränaren. Det kan bero på diffusa symtom eller att spelaren inte förstår vad 

symtomen beror på eller betyder (14). Spelaren kan också välja att inte berätta för tränaren 

eftersom han eller hon inte vet hur tränaren kommer att reagera (15) eller att spelaren är rädd 

för att inte få fortsätta spela (16). Spelaren kan också välja att inte berätta om symtom om 

spelaren känner press ifrån tränare, medspelare och föräldrar (17). 

I ett akut skede då en smäll mot huvudet har uppstått och en spelare uppvisar symtom ska 

spelaren genast tas ur spel. Då medvetslöshet har uppstått ska läkare tillkallas, alternativt ska 

akutvård uppsökas för bedömning. Om inte spelaren bedöms uppsöka akutvård initialt så ska 

spelaren hållas under uppsikt och inte lämnas ensam, eftersom försämring av tillståndet kräver 

omedelbart uppsökande av akutvård (1,6). Är smällen mot huvudet kraftfullt ska fler 

försiktighetsåtgärder beaktas. I värsta fall kan en blödning i hjärnan uppstå. Det finns även 

risk att nacken tagit skada när huvudet utsatts för våld, därför ska nacken stabiliseras om 

möjlighet finns (6). Efter en hjärnskakning finns rekommendationer om hur den ska uppföljas 

och rehabiliteras (1). 

Vem som har ansvar för identifiering, hantering och rehabiliteringen efter en smäll mot 

huvudet eller hjärnskakning är olika inom olika föreningar och lag. Är det ett elitlag med 

professionella utövare är sannolikheten större att det finns medicinskt utbildad personal, ofta 

fysioterapeuter, som har ansvaret.  Verksamma fysioterapeuter inom elitlag arbetar med 
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skadeprevention, men även med identifiering samt behandling av akuta och långvariga besvär. 

Detta för att få utövarna att bli spelklara och för att kunna prestera i sin idrott (18).  Inom 

ungdomslag är sannolikheten att det finns medicinskt utbildad personal mindre (19). 

Följaktligen kan det ses som att tränaren eller tränarna, med sin utbildning och erfarenhet, får 

avgöra om och när en ung spelare kan komma tillbaka till spel. 

 Kunskap om hjärnskakningar och symtomen ses som en viktig faktor för identifieringen (16). 

Risken att få kvarstående symtom som huvudvärk, nedsatt koncentrationsförmåga och 

minnessvårigheter ökar om spelaren sätts tillbaka i spel för tidigt, även risken att drabbas av 

ytterligare våld mot huvudregionen ökar (1,6). 

 

Rehabilitering vid hjärnskakningar 

”Hjärntrappan” har tagits fram som ett verktyg vid rehabiliteringen av hjärnskakning för att 

avgöra när det är lägligt att återgå till idrott. ”Hjärntrappan” består av sex steg, det första 

steget innebär total vila, så kallad hjärnvila. Stegen därefter innebär successivt ökad 

aktivitetsgrad och avslutas med steg nummer sex som innebär att spelaren kan komma tillbaka 

till spel (1,8). För att gå vidare till nästa trappsteg behöver den drabbade personen vara 

symtomfri i 24 timmar. Återkommer symtom sker en nystart på trappans första steg igen. Som 

hjälpmedel i ”hjärntrappan” för att kunna utvärdera en spelares symtom går det att använda 

enkla neuropsykologiska och kognitiva test (1). ”Hjärntrappan” är framtagen för hanteringen 

av hjärnskakningar hos vuxna. Med ett mer konservativt tankesätt kring tiden emellan de 

olika stegen ska den även kunna vara överförbar till barn och ungdomar (6,20). 

Att veta när en spelare är beredd att återgå till träningar och matcher och när spelaren är 

symtomfri skulle kunna jämföras med svårigheten att identifiera hjärnskakningar och 

symtomen (14,15). Bra kommunikation mellan tränaren och rehabiliteringsansvarig gör att 

säkerheten av hanteringen, att spelaren inte sätts för tidigt tillbaka till spel, blir bättre (21). 

Studier gällande ungdomstränares kunskaper kring rehabilitering av hjärnskakningar har inte 

påträffats vid litteratursökning. 

Tränarutbildning 

För att få vara tränare i ett ungdomslag krävs deltagande i tränarutbildningens grundkurs, 

något varje distriktsförbund erbjuder och hålls i Svenska Ishockeyförbundets regi. Syftet med 

kursen är att stimulera till fortsatt ledarskap samt att få kunskap om ishockeyns 
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grundvärderingar. För de personer vars syfte är att träna ett U14-lag eller yngre ska de 

dessutom genomgå ”Barn- och ungdomsledarkurs 1” (BU1). Kursen innehåller baskunskaper 

inom ishockey, hur ungdomslag leds samt reflektioner kring sitt eget ledarskap. Personer vars 

syfte är att leda ett U16-lag eller yngre kan, efter att ha genomgått grundkurs och BU1, 

medverka i ”Barn-och ungdomsledarkurs 2” (BU2). Fokus ligger på individuell träning, hur 

moment lärs ut samt planering. För att träna ett U16-lag ska tränaren även ha genomgått 

”Träningslära A”, en kurs med inriktning på anatomi, fysiologi, kost och träningslära. Efter att 

tränaren genomgått de steg som krävs beroende på åldersgruppen tillhandahålls en så kallad 

tränarlegitimation. Uppdatering av tränarlegitimationen måste ske tre år efter senast 

genomgången kurs (22). 

Det finns ingen beskrivning av skadehantering och därmed hantering av smällar mot huvudet 

samt hjärnskakningar i någon av ovan nämnda tränarutbildningar. 

Problemformulering 

Hjärnskakning är vanligt förekommande inom ishockey på barn-, ungdoms- och seniornivå, 

(1,2) följderna av dessa kan bli allvarliga (10). Kunskaper hur smällar mot huvudet och 

hjärnskakningssymtom ska hanteras och rehabiliteras är viktiga (6,14). Inom 

ungdomsishockey är sannolikheten liten att det finns någon medicinskt kunnig person såsom 

en fysioterapeut (19). Svårigheterna med de varierande symtomen och att de kan vara svåra 

att uppfatta och kännas igen av spelare och tränare gör att de kan missas eller inte bli 

hanterade och rehabiliterade (14,16) enligt framtagna riktlinjer (1). 

Vid litteratursökning påträffades inga studier om hur ungdomstränare inom ishockey upplever 

och hanterar hjärnskakningar och dess efterförlopp. Vid sökning gällande Svenska 

Ishockeyförbundets tränarutbildningar för ungdomstränare har inget utbildningsmaterial om 

hjärnskakningar eller smällar mot huvudet påträffats. Det är därför av intresse att studera 

ungdomstränares egna upplevelser och erfarenheter kring detta, då det är tränaren som i 

många fall behöver ta ett stort ansvar vid hantering och rehabilitering (18) eftersom felaktig 

sådan kan leda till allvarliga följder (11). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomstränare inom ishockey upplevde 

hanterandet av spelare som fått en smäll mot huvudet eller hjärnskakning samt hur de 

upplevde rehabiliteringen kring detsamma.  

Frågeställningar 

Vilka upplevelser och erfarenheter har ungdomstränare inom ishockey av hantering gällande 

hjärnskakningar? 

Vilka upplevelser och erfarenheter har ungdomstränare inom ishockey av rehabilitering 

gällande hjärnskakningar? 

Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design baserad på semistrukturerade intervjuer. Denna 

design har valts eftersom det ger en djupare förståelse för tränarens egna reflektioner, 

erfarenheter och upplevelser (23). 

Urval 

Studien inkluderade fem ungdomstränare i östra Mellansverige. Urvalet baserades på ett 

strategiskt urval på så vis att minst tre av deltagarna skulle ha haft erfarenhet av 

hjärnskakningar. Detta gjordes för att säkerställa att några av tränarna skulle ha faktiska 

erfarenheter om ämnet. Deltagarna tillfrågades således om detta vid intresseanmälan av 

deltagande i studien (se bilaga 2).  

Inklusionskriterier: ungdomstränare för ett lag i östra Mellansverige. Personerna skulle ha 

varit huvudansvariga vid träningar och matcher för ett ungdomslag, under en period på minst 

fyra månader. Personen skulle ha genomgått minst grundutbildningen för ungdomstränare 

samt vara 18 år eller äldre och förstå svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier: har inte giltig tränarlegitimation.  

Kriterierna valdes eftersom sannolikheten var liten att personer som inte är ansvariga eller 

endast är det under en kortare tid än fyra månader ska behöva fatta beslut om spelares 

återgång till spel efter hjärnskakning. Information om studien gavs på svenska och 

intervjuerna hölls på svenska, därav kriteriet om att deltagaren behövde förstå svenska i tal 
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och skrift. Ungdomstränare i östra Mellansverige valdes av bekvämlighetsskäl då det kom att 

underlätta genomförandet.  

Beskrivning av tränarnas bakgrundsdata 

Tabell I. Bakgrundsbeskrivning av tränarna 

 

Genomförande 

Kontakt togs med Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU Idrottsutbildarna) för det 

område som studien omfattade. Det gjordes för att få vidare kontaktuppgifter till de tre största 

klubbarna i det aktuella upptagningsområdet. Ett informationsbrev skickades ut via mail till 

ungdomsansvariga i de berörda klubbarna (se bilaga 2) och för att genom dessa få vidare 

kontaktuppgifter till ungdomstränare. Därefter skickades information ut till ungdomstränare 

inom klubbarna. De fem första tränarna som anmälde intresse om deltagande i studien valdes 

utifrån inklusionskriterier samt erfarenhet av hjärnskakning eller inte. Vid intervjutillfället, 

som ägde rum i tränarens närhet, fick tränaren på plats läsa igenom samma informationsbrev 

som tidigare tillhandahållits samt fick informationen muntligt (se bilaga 2), därefter lämnades 

samtycke (se bilaga 3).  

Datainsamlingsmetod 

Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer där ungdomstränare fick öppna frågor om 

deras upplevelser kring hjärnskakningar, vad de upplevt av omhändertagandet och 

rehabiliteringen (se bilaga 1). Öppna frågor användes i syfte att få fram deltagarnas subjektiva 

erfarenheter och upplevelser (24). En intervjuguide utformades utifrån studiens 

frågeställningar (se bilaga 1). Det första frågeområdet syftade till att kunna besvara den första 

Ålder 20-46 år 

År som tränare 4-11 år 

Ålder på spelarna i 

nuvarande lag 

11-16 år 

Utbildningar samtliga 

tränare genomgått 

Grundutbildning, barn-och ungdomsutbildning 1 (BU1) 

Övriga utbildningar vissa 

tränare genomgått 

Barn- och ungdomsutbildning 2 (BU2), junior- och 

seniorutbildning (JS1 och JS2), träningslära 1 och 2 

Erfarenhet av 

hjärnskakningar som tränare 

Fyra av fem hade erfarenhet av hjärnskakningar 
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frågeställningen och det andra frågeområdet att kunna besvara den andra frågeställningen. Det 

tredje frågeområdet besvarades både i frågeställning ett och två.  En pilotintervju 

genomfördes för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden gick att förstå, samt om 

omformuleringar av frågor behövde göras. Vid pilotintervjun intervjuades en tränare som inte 

var aktuell som deltagare i studien på grund av att alla inklusionskriterier inte uppfylldes. Inga 

ändringar av frågeguiden gjordes. Intervjuerna spelades in på elektroniska ljudfiler och fördes 

därefter över till respektive författares dator. Plats och tid för intervju bestämdes tillsammans 

med deltagaren. Intervjuerna varade 20-45 minuter. Närvarande under intervjuerna var en av 

författarna och den aktuella ungdomstränaren. 

I intervjuernas inledning samlades deltagarnas bakgrundsdata in för att se spridningen bland 

dessa. Bakgrundsdatan innehöll frågor om deltagarnas ålder, antal år som tränare, ålder på 

spelarna, tränarutbildningar och erfarenhet av hjärnskakningar och smällar mot huvudet. I 

slutet av varje intervju tillfrågades deltagaren om denne hade något ytterligare att tillägga för 

att få chans att korrigera eller ge nya perspektiv. 

 

Databearbetning  

Intervjuerna analyserades genom en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (25). 

Författarna lyssnade igenom intervjuerna i sin helhet två gånger var innan intervjuerna 

transkriberades av en av författarna i sin helhet gällande även för omtag. Tvekljud, pauser och 

skratt exkluderades. Innehållsanalysen skedde stegvis. Efter genomläsningen lyfte var och en 

av författarna fram meningsbärande enheter från transkripten för att senare jämföra dessa ett 

flertal gånger för att nå konsensus. Processens efterföljande steg var att kondensera dessa och 

få fram nyckelmeningar. De kondenserade meningarna delades in, beroende på innehåll, i ett 

antal subkategorier som är en del av flera större kategorier (25). Under hela analysprocessens 

gång så diskuteras materialet med författarna sinsemellan samt med handledaren.  

 

Tabell II. Exempel på analysgången 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Subkategori Kategori 

”Men om det inträffar 

hjärnskakning och spelaren 

ligger där, då, då känner jag att 

jag inte har tillräckligt med 

information eller kunskaper 

om, om själva skadan”(A) 

Om en spelare blir liggande på 

isen känner jag att jag inte har 

tillräckligt med kunskap om 

skadan. 

Upplevd bristande kunskap Kunskapsbehov 
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Trovärdighet 

Trovärdigheten beaktades genom att transkripten först lästes av var och en av författarna, för 

att sedan diskuteras och få fram om författarna utläste samma sak i intervju för intervju. 

Under databearbetningen återkopplade författarna ständigt fragment av den transkriberade 

intervjun till sin helhet genom att diskutera och tolka meningar och innehåll mot intervjun i 

sin helhet. Forskartriangulering genomfördes vid innehållsanalysen genom att erhållen data 

diskuterades med författarnas handledare (23). Reflexivet över subjektiva tankar kring studien 

diskuterades och har genom diskussioner hållits neutrala (23). 

 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick inför intervjuerna muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte 

(se bilaga 2). Information innehöll att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Deltagarna informerades om detta och även 

att de hade rätt att stänga av inspelningen om det var något de inte ville skulle dokumenteras. 

Samtycke efterfrågades innan intervjun påbörjades (se bilaga 3). Namn på deltagarna har 

ersatts med identitetsbokstav (A-E). På så vis är deltagarna inte igenkänningsbara genom 

studien. Materialet för studien förvarades konfidentiellt på respektive författares dator som 

var försedd med personligt lösenord.  

 

Resultat 

Resultatet av analysen presenteras i två delar. Första delen redovisar upplevelser och 

erfarenheter vid hanteringen efter att en spelare hjärnskakning. Den andra delen redovisar 

upplevelser och erfarenheter vid rehabilitering efter hjärnskakning. Tränarna benämns som A-

E. 

Upplevelser och erfarenheter vid hantering av hjärnskakning 

I resultatet av analysen framkom sju kategorier och 15 subkategorier (tabell III). 
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Tabell III. Översikt över kategorier och subkategorier samt kondenserade meningsbärande enheter. 

Kategorier  Subkategorier Kondenserad meningsbärande enhet 

Dilemman och 

överväganden 

Svårigheter att avgöra 

allvarlighetsgrad 

Många smällar mot huvudet per match. Man är osäker på sitt agerande.(A) 

  Ofta ser man inte själva smällen, men reagerar när de kommer till båset.(D) 

  Han låg på isen och jag tog mig dit, han var avsvimmad. Vi försökte få liv i honom, det var 

läskigt.(B) 

 Egenkonstruerat testbatteri Han hade fått en smäll och hade ont i huvudet. Jag frågade hur det kändes, han fick vila och 

kolla upp det.(D) 

  Jag brukar fråga efter namn, adress och personnummer.(B) 

  Jag försöker få kontakt, ögonkontakt och kollar om de är med.(A) 

 Dilemma att ta beslut Ibland vilar spelaren en stund efter tackling mot huvudet, ibland går spelaren av isen.(B) 

  Svårt att veta vad som är rätt.(A) 

  Få av spelaren från isen, lägga något kallt mot huvudet. Osäker på om det är rätt.(A) 

 Undvika risker Det känns dumt att riskera vidare komplikationer.(E) 

  Är jag osäker så låter jag spelaren vila.(D) 

Reaktioner och följder  Tvingats avsluta karriär En lovande junior fick sluta pga hjärnskakningar. När man hör sådant blir man mer 

försiktig.(E) 

  Det finns exempel på spelare som det har gått illa för när de har fortsatt spela trots 

hjärnskakning. Man kan ta de som exempel för spelarna.(A) 

 Rädsla för allvarlighetsgrad Det finns saker man är rädd ska hända.(B) 

  Man känner obehag och hoppas att det inte är allvarligt.(E) 

  Jag blir rädd och jag känner mig maktlös eftersom jag inte har kunskap.(B) 

Ansvar Lägger ansvaret hos föräldrarna Vi kan göra en första bedömning, sen får föräldrarna ta över.(E) 

  Föräldrar borde ha kunskap eftersom det är allvarligt.(A) 

 Tränarens ansvar Inom barn och ungdom är det ledarna som får ta hand om skadade spelare.(E) 

Attityder Spelaren vill fortsätta spela 

trots symtom 

Spelarna vill fortsätta trots symtom.(A) 

 Tränarens attityd Man vill inte stoppa någon i onödan.(C) 

  Man avvaktar trots symtom, man vill ha med alla.(A) 

Behov av medicinsk 

personal vid hantering 

Behov av bedömning Får jag höra från någon med kunskap skulle det vara en trygghet för mig.(C) 

  Händer det, vill jag att det kollas upp ordentligt av någon behörig.(D) 

  Vi ringde ambulans för att vara säkra.(D) 

Förebyggande arbete Förebyggande arbete med att 

utbilda spelare 

Man får lära spelare att inte tackla i vissa situationer, arbeta förebyggande.(A) 

  Som ledare prata mycket om respekt för de andra lagen. (E) 

  På fysutbildningarna pratar man om hur man kan muskulärt bygga upp sig för att bli mer 

stabil.(E) 

Kunskapsbehov Använda bondförnuft   Jag har otillräckliga kunskaper, mest bondförnuft.(B) 

  Man har inte kunskap, men får använda sunt förnuft när man agerar.(E) 

 Upplevd bristande kunskap Om en spelare blir liggande på isen känner jag att jag inte har tillräckligt med kunskap om 

skadan.(A) 

  Man kan tycka att det ska vara mer i utbildningarna om hjärnskakningar.(E) 

  Jag har inte varit på någon utbildning som tar upp hjärnskakningar.(D) 

 Aktuell kunskap fås från annat 

håll 

Jag har grundläggande kunskaper. Det mesta har jag lärt mig av erfarenheter och av att 

prata med andra.(E) 

  Det har pratas mycket om det på senare år och man har lärt sig av media.(E) 
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Dilemman och överväganden 

Denna kategori beskriver hur tränarna upplevde att de som ansvariga ställdes inför många val 

och beslut när en spelare fått en smäll mot huvudet. Dessa var avgörande för spelarens 

välmående, hantering och rehabilitering och redovisas i subkategorierna nedan.  

Svårigheter att avgöra allvarlighetsgrad 

Att kunna avgöra hur allvarlig en smäll mot huvudet är ansåg tränarna var svårt. Det fanns 

svårigheter att se i en specifik situation hur illa en smäll mot huvudet hade tagit. Ibland är det 

först när spelaren kommer till båset som tränare uppfattar eller får det berättat för sig, vad som 

hände i situationen på isen. Det som i nästa skede upplevdes svårt var att tränarna inte visste 

hur de skulle agera efter att en spelare fått en smäll mot huvudet. 

Egenkonstruerat testbatteri 

I försök att ta reda på och få en uppfattning om allvarlighetsgraden av smällen mot huvudet 

använde sig tränarna av egna undersökningsmetoder. Vanliga frågor i de egenkonstruerade 

testen handlade om spelarens namn, adress, om matchen och om de kan svara på hur många 

fingrar som hålls upp framför spelarens ögon. Tränarna försökte också se och avgöra ögonens 

rörelser för att upptäcka om det är något som inte var som det skulle. Det var tränarnas ansvar 

att avgöra om spelaren kunde fortsätta spela eller inte beroende på hur väl spelaren svarade på 

frågorna och om ögonen verkade röra sig normalt.                                                                                           

Dilemma att ta beslut 

Efter att en skadesituation då en smäll mot huvudet har inträffat hamnade tränarna inför ett 

beslutstagande. Det kunde handla om att låta spelaren fortsätta träna eller spela matchen, eller 

ta beslut om att låta spelaren kliva av isen. Ett felaktigt beslut av tränaren i en sådan situation 

kunde leda till allvarliga konsekvenser, så som varaktiga symtom för spelaren. Tränarna 

upplevde att det var svårt att veta vad som är rätt och fel.  

Undvika risker 

Tränarna beskrev att man ville undvika vidare komplikationer för spelare genom fortsatt spel 

på träning eller match efter att ha fått en smäll mot huvudet. Om statusen på spelaren var 

osäker så uppgav tränarna att de hellre låter spelaren kliva av än låter den fortsätta. 

 

Reaktioner och följder  

I den här kategorin framträder hur tankar, känslor och följder efter att en spelare har fått en 

smäll mot huvudet är förknippade med oro och rädsla över allvarlighetsgrad. En känsla av 
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maktlöshet beskrevs vid sådana händelser eftersom tränarna inte upplevde sig ha kunskap och 

därför inte vet hur de ska agera. Samtliga tränare kände till spelare som har varit tvungna att 

sluta spela ishockey efter att ha fått en eller flera hjärnskakningar. Detta beskrivs vidare i 

subkategorierna nedan. 

Tvingats avsluta karriär 

Tränarna berättade om hockeyspelare som på grund av hjärnskakningar och deras långvariga 

symtom blivit tvingade att avsluta sina karriärer i förtid. Efter att ha fått höra om 

hockeyspelare i samma förening som fått avsluta sin karriär upplevde tränarna att de blivit 

mer försiktiga och eftertänksamma när en spelare fått en smäll mot huvudet. 

Rädsla för allvarlighetsgrad 

Obehag, oro och rädsla speglade några av de känslor som tränarna ställdes inför efter att en 

spelare fått en smäll mot huvudet. Tränarna menade på att det fanns situationer på isen som de 

var rädda för skulle inträffa eftersom de då inte besitter tillräcklig kunskap för att på ett 

korrekt sätt ta hand om situationen, till exempel efter att en spelare slagit i huvudet. 

Maktlöshet på grund av osäkerhet och okunskap vid omhändertagande var en bidragande 

faktor.  

 

Ansvar  

I kategorin lyfts tränarnas upplevelser om vem som ansvarar för en spelare som fått en smäll 

mot huvudet. Tränarna upplevde att de inte har vad som krävs för att ta ansvar för spelare som 

fått en smäll mot huvudet. 

Lägger ansvaret hos föräldrarna 

Tränarna återkom till att föräldrarna har ansvar över sitt barn efter en smäll mot huvudet och 

att de borde ha kunskap om skadan på grund av allvaret och riskerna. Tränarna berättade att 

direkt efter en skada brukade de göra en första bedömning på plats, om spelaren får fortsätta 

spela eller behöver kliva av. Därefter ansåg tränarna att föräldrarna får ta över ansvaret om 

vidare åtgärder behöver vidtas, som exempelvis uppsöka läkarvård.   

Tränarens ansvar 

Tränarna uppgav att det i barn- och ungdomslag är tränaren eller andra ledare som får ta hand 

om skadade spelare, detta eftersom ungdomslagen inte har någon medicinskt ansvarig person 

knuten till sig. Vidare berättade tränarna att de känner ett stort ansvar gentemot spelare och 

föräldrar när någonting inträffar eftersom de har huvudansvar för laget. 

 



12 

 

 

Attityder 

I kategorin beskrivs attityder bland berörda personer. Attityder hos spelare och tränare 

upplevdes spela stor roll vid en smäll mot huvudet. Attityder om att matchen måste fortsätta 

och beslutet om en spelare ska fortsätta spela eller om det är läge att kliva av påverkade 

hanterandet. Attityder påverkade också rehabiliteringen efter en hjärnskakning, till exempel 

om tränaren ville ha en snabb tillbakagång. Tränarna menade också att attityder för att minska 

risken för smällar mot huvudet går att påverka genom att prata om respekt för samtliga spelare 

på isen. 

Spelaren vill fortsätta trots symtom 

Tränarna beskrev att det inte är ovanligt att spelare vill fortsätta spela trots 

hjärnskakningssymtom. Det gjorde också att tränarna fick svårare att ta beslut. Ibland sade 

inte spelarna som det var, att de hade hjärnskakningssymtom, eftersom de ville fortsätta spela. 

Tränarens attityd 

Trots uppvisande av hjärnskakningssymtom valde tränarna ofta att avvakta med att ta av 

spelaren från isen. Osäkerheten hos tränare gällande den varierande symtombilden, allvaret 

med hjärnskakningar och okunskap om konsekvenser gjorde att tränare gärna ville ha med 

alla spelare under hela matchen trots en smäll mot huvudet och uppvisande av 

hjärnskakningssymtom.  

 

Behov av medicinsk personal vid hantering 

Kategorin beskriver tränarnas känslor och tankar om tryggheten det skulle innebära att ha 

tillgång till medicinsk personal. I skedet när en spelare fått en smäll mot huvudet för hantering 

och bedömning, men även i ett senare skede om en spelare behöver undersökas vidare på 

sjukhus.  

Behov av bedömning 

När det uppstod en situation där någon slog i huvudet så önskade tränarna att spelaren ska 

undersökas av någon med sjukvårdsutbildning, det skulle betyda en stor trygghet för tränarna.  

Det har även hänt att tränarna ringt ambulans och skjutsat spelare till sjukhus för att är få en 

bedömning av kunnig personal. 
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Förebyggande arbete 

I kategorin beskrivs tränarnas syn på förebyggande arbete för att minska risken att 

hjärnskakningar ska ske. Att träna på tacklingar och att tala om för spelarna att i vissa 

situationer ska inga tacklingar ges, var några av de saker som tränarna belyste.  

Förebyggande arbete med att utbilda spelare      

Att utbilda spelarna i vilka situationer motspelaren riskerar att skadas och att undvika dessa 

situationer ansågs vara en viktig del i det förebyggande arbetet. Vidare låta spelarna få träna 

på tacklingssituationer, både för att ge tacklingar och för att ta emot tacklingar. 

En vidareutbildning för junior- och seniortränare inom ishockey är inriktad på fysträning. 

Tränare som genomgått denna utbildning berättade att det då talades om att bygga upp 

kroppen muskulärt och på sätt bli starkare, mer stabil och därmed kunna klara av att stå emot 

exempelvis en tackling som skulle kunna leda till en smäll mot huvudet. 

 

Kunskapsbehov 

I denna kategori uttryckte tränarna en önskan om mer kunskap, som skulle vara till nytta vid 

hantering och rehabilitering av hjärnskakningar. Kunskapen som de hade har nått dem på 

olika sätt men inte genom någon tränarutbildning.  

Använda bondförnuft 

På grund av upplevd kunskapsbrist agerade tränarna utifrån sunt förnuft vid en situation då en 

spelare får en smäll mot huvudet. Tränarna agerade i en skadesituation utifrån vad som 

instinktivt kändes rätt och rimligt.  

Upplevd bristande kunskap 

Tränarna uppgav att de inte hade deltagit i någon av Svenska hockeyförbundets utbildningar 

som tagit upp huvudskador eller hjärnskakningar och hade därmed inte någon kunskap kring 

ämnet. Mer kunskap om hjärnskakningar skulle uppskattas och behövas enligt tränarna.  

Aktuell kunskap fås från annat håll 

Den kunskap om hjärnskakningar som tränarna hade har de fått från media, där man emellanåt 

kan läsa och höra om hjärnskakningar där det gått illa. Kunskap inhämtades också efter att ha 

sett eller hört hur medicinsk kunnig personal agerade i liknande situationer, med hur de 

undersökte och hanterade det inträffade. 
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Upplevelser och erfarenheter av rehabilitering vid hjärnskakning 

I resultatet av analysen framkom två kategorier samt fyra subkategorier (tabell IV). 

Tabell IV. Översikt över kategorier och subkategorier samt kondenserad meningsbärande enheter. 

 

Återgång efter hjärnskakning 

Kategorin beskriver tränarnas upplevda osäkerhet gällande när en spelare i ett senare skede 

ska komma tillbaka efter ha fått en smäll mot huvudet. Tränarna uppgav att rehabiliteringen 

sker stegvis och att spelarna kommer tillbaka succesivt. Spelaren får prova sig fram när de ska 

börja spela hockey igen efter en hjärnskakning.  

Osäkerhet vid återgång 

Tränarna upplevde sig vara osäkra över hur rehabilitering efter en smäll mot huvudet ska gå 

till. Tiden spelaren behöver vila efter hjärnskakning uppgavs vara individuell men vad som 

avgör hur länge en spelare behöver vila och hur tillbakagången ska se ut kunde tränarna inte 

redogöra för. Tränarna uppgav att spelaren även skulle vara symtomfri från bland annat 

huvudvärk vid tillbakagång, men osäkerheten var stor gällande hur lång tid spelaren behöver 

vara symtomfri. Som tränare har de huvudansvar för sitt lag och upplevde att de har stort 

ansvar över tillbakagången efter en smäll mot huvudet, just det ansvaret kändes osäkert 

eftersom konsekvenserna av en smäll mot huvudet kan bli allvarliga om fel beslut fattas vid 

exempelvis för snabb återgång till spel.                              

Återgångsåtgärder 

När en spelare kom tillbaka så skedde det succesivt, man ville att spelaren skulle kunna delta 

lugnt på en träning utan att få hjärnskakningssymtom för att sedan stegvis öka intensiteten och 

ansträngningen och kunna delta i alltmer fysiskt krävande moment. Spelare som 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Återgång efter 

hjärnskakning 

Osäkerhet vid 

återgång 

Det finns en stege vid återgång. Man börjar väldigt lugnt men jag vet inte hur länge, det är 

individuellt. (E) 

  Jag vet inte vad man rekommenderar men han var borta kanske en vecka. (B) 

  Ledarna har stort ansvar över tillbakagången om någonting skulle hända som kan ge 

allvarliga konsekvenser. (A) 

  Man ska vara symtomfri från bland annat huvudvärk, men jag vet inte hur länge.(D) 

 Återgångsåtg

ärder 

Man kommer tillbaka succesivt. Man är inte med för fullt på en gång utan man tar det lugnt 

från början. (E) 

  Man ska kunna vara med på lätt träning utan att få symtom. (A) 

  Man börjar inte med kampövningar utan man tar det lugnt och provar sig fram. (E) 

Bedömning av 

sjukvårdsutbildad   

Läkarens 

instruktioner 

Jag hör med föräldrarna vad läkaren sagt och går på läkarens instruktioner.(D)  

 Behov att 

rådfråga 

Jag har känt behov att fråga gällande smällar mot huvudet, särskilt när det gäller att komma 

tillbaka.(E) 
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rehabiliterades efter hjärnskakning fick avvakta med att delta på exempelvis kampövningar i 

början av rehabiliteringen. Tränarna upplevde att de tillsammans med spelaren provade sig 

fram vid tillbakagång till spel. 

 

Bedömning av sjukvårdsutbildad  

I den här kategorin berättade tränarna att läkarens bedömning hade en avgörande roll och att 

de rättade sig efter dennes instruktioner vid återgång. Behovet av bedömning och att kunna 

fråga sjukvårdsutbildade personer tas upp, detta eftersom osäkerheten upplevdes stor när en 

spelare skulle komma tillbaka och hur rehabiliteringen skulle komma att se ut.  

Läkarens instruktioner 

Vid en hjärnskakning där spelaren sökt vård och fått en bedömning av läkare brukade tränarna 

höra sig för med spelarens föräldrar om vad läkaren hade rekommenderat och informerat om 

vid sjukhusbesöket. Tränarna följde läkarens instruktioner gällande vila och tillbakagång, det 

var det som avgjorde hur tiden efter en hjärnskakning kom att se ut för en spelare som skulle 

tillbaka till ishockeyn igen.  

Behov att rådfråga  

Tränarna upplevde att det skulle underlätta och att de hade behov av att kunna rådfråga någon 

som har kunskap inom området när det gäller smällar mot huvudet. Eftersom osäkerheten var 

stor, främst gällande återgång, var det just inom det området behovet var som störst att kunna 

fråga en person med sjukvårdsutbildning om hur återgången till spel ska gå till efter en smäll 

mot huvudet. 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att det råder stor osäkerhet hos tränarna gällande smällar mot huvudet och 

hjärnskakningar, både vid hanteringen efter att en spelare fått en smäll mot huvudet och vid 

rehabiliteringen. Smällar mot huvudet beskrevs som allvarligt och kunde medföra allvarliga 

konsekvenser. Hantering ska ske med stor försiktighet, samtidigt var det svårt att som tränare 

avgöra allvarlighetsgraden i en specifik situation. Tränarna kände stort ansvar vid sådana 

händelser men osäkerheten gör att de känner sig maktlösa över hur de ska agera i dessa 

situationer. De ville inte stoppa en spelare i onödan och vill ha med alla spelare under träning 

och matcher. Tränarna hade inte någon medicinsk kunnig person kopplad till laget, vem som 
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bär ansvaret för en spelare som fått en smäll mot huvudet råder det ingen konsensus kring. 

Föräldrar borde även ha mer kunskap och ta större ansvar på grund av allvaret med skadan. 

Återgång efter hjärnskakning uppgavs ske successivt, spelaren deltog på träningar med 

försiktighet, därefter följde alltmer fysiskt krävande träningar. Tränarna var osäkra på 

tidsaspekten gällande vila efter hjärnskakning. Generellt uppgavs ett behov av mer kunskap 

inom ämnet. Kunskapen som tränarna hade var sådan som de lärt sig från andra och från 

medias bevakning av ishockey. Få tränarutbildningarna uppgavs innehålla moment om 

övergripande smällar mot huvudet och hjärnskakningar. Önskemål fanns om att någon med 

sjukvårdsutbildning skulle finnas som stöd för att kunna rådfråga, bedöma samt rehabilitera 

vid hjärnskakning. 

Resultatdiskussion 

Tränarna var överens om att det fanns svårigheter med att ta beslut om att låta en spelare 

fortsätta spela eller kliva av efter att ha fått en smäll mot huvudet. Det hörde i många fall ihop 

med att tränarna ansåg det vara svårt att avgöra hur allvarligt en smäll mot huvudet hade tagit. 

Detta skulle kunna bero på, som tidigare studier har visat, de diffusa och varierande symtom 

som en smäll mot huvudet samt hjärnskakning kan ge (14) eller att spelaren inte säger som det 

är för att få fortsätta spela (15). Ytterligare en faktor som försvårar är tränarnas upplevelser av 

otillräcklig kunskap om hantering vid en sådan situation som kom fram i den här studien. 

Tidigare studier har visat att en smäll mot huvudet kan ge allvarliga konsekvenser som kan ge 

stor negativ påverkan på det dagliga livet så som exempelvis huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter (10). Andra studier beskriver också att det kan innebära att en 

spelare måste avbryta sin ishockeykarriär i ung ålder (8). Det här överensstämmer med 

tränarnas upplevelser i föreliggande studie då de kände till spelare som varit tvungna att sluta 

spela ishockey på grund av att de inte återhämtat sig väl efter en eller flera hjärnskakningar. 

Tränarna menade att de ville undvika risker genom att vara försiktiga på grund av allvaret när 

en spelare fått en smäll mot huvudet. Tränarna ville arbeta förebyggande genom att 

exempelvis prata om respekt för det andra laget.  

Trots att de var medvetna om allvaret så uppgav tränarna att de ville att spelaren kommer 

tillbaka så snabbt som möjligt samt att de vill ha med samtliga spelare under träning och 

match. Detta kan ses som ett risktagande hos tränarna då studier visar på att det finns en ökad 

risk för kvarstående symtom som exempelvis huvudvärk och trötthet om spelaren inte 

återhämtar sig samt att det finns en ökad risk att drabbas av en ny smäll mot huvudet (1,6) 
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Tränarna i den här studien bekräftade det tidigare studier påvisat, att sannolikheten är liten att 

det finns någon medicinskt kunnig person kopplad till ungdomslag, därför är det inte 

självklart vem som ansvarar vid skadeföreteelser (19). Således får tränarna ett större ansvar, 

samtidigt som de uppgav att de inte har någon utbildning eller tillräcklig kunskap för att 

kunna hantera samt rehabilitera en hjärnskakning. Detta trots att det är känt sedan tidigare att 

hjärnskakningar är vanligt förekommande inom ishockey (1–3). Tränarna utryckte att det 

fanns behov av mer kunskap för att känna sig säkrare då en sådan situation inträffar, då en 

spelare får en smäll mot huvudet. Detta är klart i linje med tidigare studier som har visat på att 

kunskap är en viktig del i hur hanteringen och rehabiliteringen påverkar efterföljderna (19). 

Kunskapen som tränarna upplevde sig ha kom inte från de tränarutbildningar de deltagit i utan 

från medias skadebevakning av elithockeyspelare samt att de har sett hur andra har agerat i 

liknande situationer. 

 

Som ett verktyg för rehabilitering vid hjärnskakning finns ”hjärntrappan”, den består av olika 

steg för att spelaren stegvis ska komma tillbaka till spel på ett säkert sätt (1,8). Ingen tränare 

nämnde någonting om detta begrepp. Däremot uppgav tränarna att tillbakagång till spel efter 

en hjärnskakning skulle ske successivt vilket överensstämmer med ”hjärntrappans” riktlinjer. 

Tränarna upplevde osäkerhet gällande hur länge en spelare skulle vila och vara borta från 

spel.  

Vad ”vila” avsåg framkom inte i studien. Viktigt att poängtera är dock att ”hjärntrappan” 

innebär aktiv rehabilitering som inte enbart består av vila (1,6). Trots att ”hjärntrappan” med 

dess riktlinjer är framtagen för rehabilitering tyder denna studie på att tränarna inte har någon 

kännedom om den och hanterar därmed inte hjärnskakningar efter riktlinjer. 

 

På grund av hjärnskakningars varierande symtombild och det komplexa tillstånd efter en 

hjärnskakning som kan påverka hela människan (1), skulle fysioterapeuter med sin kunskap 

och helhetstänk kring hela människan kunna fungera som stöd till tränare vid beslutsfattande, 

hantering och rehabilitering av hjärnskakningar även i ungdomslag. 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer för att på ett djupare sätt kunna beskriva 

ungdomstränares erfarenheter och upplevelser. Att genomföra en enkätstudie hade varit en 

alternativ datainsamlingsmetod för att nå ett större antal tränare. Det som skulle gått förlorat 
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vid en enkätstudie, som nu finns med tack vare intervjuer som datainsamling, är tränarnas 

egna ord på sina upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor. Detta är relevant eftersom inga 

tidigare studier inom ämnet framkommit vid litteratursökning. 

En tydlig skillnad i materialmängd kan ses i tabellerna i resultatet. Att hanteringen utgör en 

större del än rehabilitering beror på att tränarna berättade mer kring detta vilket skulle kunna 

bero på fler erfarenheter gällande hantering jämfört med rehabilitering. Det skulle också 

kunna bero på upplevelser av större kunnande gällande hantering. 

“Smäll mot huvudet” och “hjärnskakning” är begrepp som användes av tränare under 

intervjuerna och även i studien. Båda begreppen valdes att inkluderas i studien eftersom 

definitionen av vad en hjärnskakning innebär inte skulle vara ett hinder för datainsamlingen 

då en smäll mot huvudet och hjärnskakning kan definieras likadant. Hur forskarvärlden 

definierar en hjärnskakning skulle kunna skilja sig mot hur de verksamma tränarna definierar 

en hjärnskakning. Således behölls båda begreppen under hela studiens gång. 

 

Studien tar främst upp upplevelser och erfarenheter kring hantering och rehabilitering men 

andra aspekter framkom. Exempelvis möjlighet att rådfråga sjukvårdsutbildad personal vid 

behov, föräldrars roll och hur ishockeyförbunden arbetar med att få ut information. 

I den här studien kom tränarna från en viss region i landet eftersom det underlättade studiens 

genomförande. Studiens överförbarhet anses god mot bakgrund av beskrivning av tränarnas 

bakgrundsdata då inget tyder på att detta skulle te sig annorlunda i andra delar av Sverige 

rörande just bakgrund av ungdomstränare. 

För att stärka trovärdighet i studien så diskuterades intervjuernas helhet ständigt mot de 

fragment som plockades ut genom analysprocessen. Forskartriangulering genom diskussioner 

med författarnas handledare fördes även genom hela studien. Under arbetets gång sågs det 

som en stor fördel att en av författarna redan var insatt i ämnet medan den andra författaren 

kunde se på ämnet med nya ögon. På så sätt gav det en ökad förståelse för vad tränarna delgav 

under intervjuerna samtidigt som det gav möjlighet att se nya perspektiv.  

Klinisk relevans 

Det finns riktlinjer gällande hantering och rehabilitering efter en hjärnskakning men 

informationen och riktlinjerna har inte nått fram till ungdomstränarna. Det är av stor betydelse 

att framtagna riktlinjer följs för att undvika för tidig tillbakagång som kan leda till varaktiga 

symtom, exempelvis koncentrationssvårigheter och huvudvärk, som kan försvåra livet för den 
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drabbade spelaren. Fysioterapeuter inom elitseniorlag har ofta kunskap och ansvar för 

rehabilitering där riktlinjer enligt Hjärntrappan efterföljs. Fysioterapeuter skulle kunna vara de 

som når ut till ungdomslag i form av utbildning inom hantering och rehabilitering av spelare. 

Alternativt skulle fysioterapeuter kunna användas i större utsträckning för rådfrågning eller 

ansvariga gällande skador inom ungdomslag.  

Konklusion  

I studien framkom det att tränarna upplevde sig ha otillräcklig kunskap om hjärnskakningar, 

trots att det är vanligt förekommande inom ishockey. Svenska Ishockeyförbundets 

utbildningar för ungdomstränare innehåller inget eller väldigt lite utbildningsmaterial om 

smällar mot huvudet eller hjärnskakningar som den här studien också har kunnat påvisa. Trots 

att det finns framtagna riktlinjer över hur hantering och rehabilitering ska gå till så tyder 

resultatet i studien på att den kunskapen inte nått ut till ungdomstränare inom ishockey. 

Resultatet stärker det faktum att större fokus på kunskap om hjärnskakningar bör genomsyra 

ishockeyn och dess tränarutbildningar. Framtida forskning skulle kunna studera effekter av 

insatt intervention i form av utbildning till ungdomstränare gällande smällar mot huvudet och 

hjärnskakningar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Bakgrundsdata 

Ålder 

Hur länge har du varit tränare? 

Hur gamla är spelarna som du är tränare för? 

Vad har du för tränarutbildning? 

Har du erfarenhet av hjärnskakningar?  

1. Smäll mot huvudet/Hjärnskakning (Förekomst och hantering) 

 Har du varit med om att en spelare i ditt lag slagit i huvudet? (Spelare i - 

motståndarlaget?) Ge exempel. 

 Vad gjordes då? Vad gjorde du? Hur reagerade du? 

 Har du varit med om en situation där en spelare efter en smäll mot huvudet uppvisat 

något av dessa symtom: yrsel, huvudvärk, illamående, ljuskänslighet, nedsatt balans 

eller långsam respons på tilltal? 

 Berätta om situationen/situationerna och hur du agerade. 

(Om inte, hur skulle du gå till väga?) 

 Berätta om någon gång då du känner dig nöjd/mindre nöjd med ditt 

agerande/hanterande. 

2. Rehabilitering  

 Berätta om hur det brukar gå till när en spelare ska komma tillbaka från ha fått en 

smäll mot huvudet eller hjärnskakning. 

 Hur går ni tillväga, ledare, spelare, föräldrar? 
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 Har du någon gång känt att du skulle behövt någon att till exempel rådfråga, i så fall 

när och på vilket sätt? 

 Har ni i laget tillgång till någon medicinskt kunnig personal? Vilken utbildning 

besitter personen?  

 När (matcher/träning?)   

 Hur används personen alt. hur skulle du vilja att personen kom till användning? 

3. Kunskap/ utbildning/ vidareutbildning 

 Berätta lite kort om tränarutbildningarna du har gått. Tar dessa upp någonting kring 

smällar mot huvudet eller hjärnskakningar? På vilket sätt? 

 Upplever du att du har kunskaper gällande hanteringen och rehabiliteringen efter att en 

spelare har slagit i huvudet? Ge exempel. 

 Hur är dina känslor efter att en spelare slagit i huvudet eller vid hjärnskakning? Ditt 

agerande och hanterande. 

 Är det någonting du skulle vilja berätta om som jag inte har tagit upp kring det här? 
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Bilaga 2 

 

Hej!  

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Uppsala Universitet som nu skriver vår C-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur smällar mot huvudet och hjärnskakningar hanteras 

och rehabiliteras i ungdomslag. Fokus ligger på tränarens perspektiv, vilka uppfattningar och 

erfarenheter som tränaren besitter samt upplevelser och agerande vid smällar mot huvudet och 

hjärnskakning.  

Detta vill vi få reda på genom att göra intervjuer med fem ungdomstränare inom ishockey. 

Vi söker aktiva tränare som har huvudansvar vid träningar och matcher, har adekvat 

tränarutbildning, giltig tränarlegitimation och förstår svenska i tal och skrift.  

Varje intervju beräknas ta 30-45 minuter Tid och plats för intervjun kommer väljas utifrån 

tränarens önskemål. Deltagandet sker helt frivilligt och deltagaren kommer vara anonym efter 

intervjun. Deltagaren har rätt att när som helst avbryta sitt medverkande.  

 

Skriv ett mail om du är intresserad av att delta, vi ser gärna att du skriver med Ja/Nej om du 

har några erfarenheter av hjärnskakningar eller inte. Har du andra frågor är du också varmt 

välkommen att kontakta oss. 

Mvh  

Elin Uusitalo, uusitalo9@hotmail.com 

Klara Åstrand, klaraastrand@gmail.com 

 

Handledare Cathrin Martin, docent.   

Institutionen för neurovetenskap, fysioterapi 

Uppsala Universitet  

cathrin.martin@neuro.uu.se 

mailto:uusitalo9@hotmail.com
mailto:klaraastrand@gmail.com
mailto:cathrin.martin@neuro.uu.se
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Bilaga 3 

 

Samtycke från ungdomstränare 

Undertecknad har fått information om syfte och hur insamlad data kommer att användas för 

studien ”Ungdomstränares upplevelser vid hantering av hjärnskakningar samt dess 

rehabilitering inom ishockey”. Försäkran om att medverkan är helt frivillig samt möjlighet att 

när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak. Undertecknad ger 

samtycke till att bli intervjuad. 

 

__________________________                                                                                               

Ort och Datum 

 

_________________________                                                                                

Namnteckning 

 

_________________________                                                                                 

Namnförtydligande 

 

 


