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Sammanfattning  

Bakgrund: Hjärnskakning i idrott är vanligt och det finns etablerade riktlinjer för 

identifiering, hantering och rehabilitering. För tidig återgång till idrott kan medföra risker. 

Kvalitativ forskning om idrottares upplevelser och erfarenheter av och om idrottsrelaterad 

hjärnskakning har ej påträffats.  

Syfte: Att undersöka hjärnskakningsdrabbade idrottares upplevelser och erfarenheter om 

hjärnskakning inom idrott samt återgång till idrottsaktivitet efter skadehändelsen. 

Metod: Data insamlades från fem idrottare med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: I studien framkom tre teman; ”Föranledd vårdkontakt”, ”Motiverande och 

hindrande faktorer för återgång till idrott”, samt ”Resonemang kring hjärnskakning” som 

innefattade bland annat att idrottarna upplevde undermålig information från vården gällande 

återgång till idrott efter hjärnskakning och att tränare hade bristande kunskap om 

omhändertagande vid idrottsskada. Idrottarna uppfattade ett behov av ökad kunskap. Stöttning 

och förståelse för idrottarens situation från omgivningen påverkade positivt för återgång 

medan press och rädsla för en ny hjärnskakning hämmade. 

Konklusion: Föreliggande studie har uppnått syftet att undersöka hjärnskakningsdrabbade 

idrottares upplevelser och erfarenheter om hjärnskakning samt återgång. Resultaten ökar 

förståelsen för idrottare som råkar ut för hjärnskakning i idrottssammanhang. Ytterligare 

forskning behövs för att bilda uppfattning om läget av idrottsrelaterad hjärnskakning i 

Sverige.    

Sökord: sports-related concussion, return to play, qualitative study, athletes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  

Background: Concussion in sport is common and there are established guidelines for 

identification, management and rehabilitation. Premature return to play may be dangerous. 

Qualitative research on athletes' experiences on sport-related concussion has not been found. 

Objective: To examine concussed athletes' perceptions and experiences about concussion in 

sports and return to play after their concussion. 

Method: Data was collected from five athletes using semi-structured interviews and was 

analyzed through content analysis. 

Results: Three themes emerged; "Cause for health care", "Motivations and hindrances on 

return to play", and "Reasoning about concussion”. They included for instance that athletes 

experienced poor information from health institutions regarding return to play, and coaches 

had insufficient knowledge of sport-injury management. The athletes perceived a need for 

increased knowledge. Support and understanding for the athlete's situation had a positive 

impact on the return to play while pressure and fear of a new concussion inhibited return to 

play. 

Conclusion: The objective to examine concussed athletes' perceptions and experiences about 

concussion in sports and return to play, has been achieved. The results increase our 

understanding for athletes who sustain concussions in sports. Further research is needed to 

form an estimation of the extent of sports-related concussions in Sweden. 

Keywords: sports-related concussion, return to play, qualitative study, athletes  
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Bakgrund 

 
Hjärnskakning i idrott har uppmärksammats mer och intresset i media vuxit på grund av 

potentiella risker med hjärnskakning och långsiktiga konsekvenser (1). Enligt Tegner et al (2) 

är hjärnskakningar inom idrott inte ovanligt men det är svårt att få klarhet i hur vanligt det är i 

Sverige, då många idrotter saknar adekvata skaderegister och det finns ett stort mörkertal. 

Tegner et al påpekar också att svensk ishockey har haft en hög incidens, 160 hjärnskakningar 

per 1000 matchtimmar (3,4). Samtidigt uppskattas hjärnskakning utgöra två till tio procent av 

alla skador inom fotboll (2) och över tio procent vid ridskador (5). Enligt Socialstyrelsen 

förekommer mest idrottsskador inom fotboll, ishockey och ridsport i Sverige. Sett till ålder 

förekommer idrottsskador mest hos barn och ungdomar mellan 10-19 år (6). Det är viktigt att 

idrottare som fått hjärnskakning omhändertas, rehabiliteras och informeras på ett adekvat sätt 

för optimal hälsa och säkerhet (7,8) 

Definition av idrott och idrottare 

I Sverige finns organisationen Riksidrottsförbundet (RF) som har till uppgift att stödja, 

företräda och leda i gemensamma frågor rörande svensk idrott (9). Den svenska 

idrottsrörelsens definition av idrott är ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion 

och rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (10).  

Definition av hjärnskakning 

En hjärnskakning definieras generellt som ”en komplex patofysiologisk process som påverkar 

hjärnan och som igångsätts genom yttre traumatiska biomekaniska krafter” (8).  Hjärnan är 

omgiven av cerebrospinalvätska som bland annat skyddar hjärnan för mindre våld mot 

huvudet. Vid större våld orsakas hjärnskakning av en snabb förflyttning av hjärnan, linjärt 

eller rotatoriskt, och eventuell kollision mot skallbenet kan förekomma. Nervceller tänjs, 

komprimeras och kan till och med gå av och blir då tillfälligt urkopplade och viss 

funktionsnedsättning följer beroende på traumats storlek (7,11).  

I viss litteratur förekommer uttrycket mild traumatic brain injury (mTBI) som särskiljs på 

vissa punkter från hjärnskakning, men delar egentligen samma mening som den generella 

definitionen av hjärnskakning (7). Begreppet hjärnskakning kommer användas genomgående i 

denna studie för att inte skapa förvirring. 
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Prevalens av hjärnskakning 
Enligt socialstyrelsens Injury Database (IDB) från året 2010, uppskattades antalet personer 

som sökte vård vid sjukhus till följd av hjärnskakning under idrottsutövning till 2 500 män 

och 2 100 kvinnor i Sverige (6). Detta utgör 4,4 procent av alla idrottsskador vid svenska 

sjukhus. Nyare siffror har ej påträffats. I Socialstyrelsens IDB registreras inte hur ofta en 

idrott utövats. Det innebär att risken för att skadas inom en särskild idrott inte är möjligt att 

utläsa från IDB. American Academy of Neurology påpekar att hjärnskakning förekommer 

oftare i kontaktidrotter med hög fart, såsom amerikansk fotboll, hockey, rugby och fotboll 

(12). Förhållandet mellan hjärnskakningsrisk och kön i olika idrotter varierar. Harmon et al 

(13) påpekar att i idrotter med lika regler så drabbas fler kvinnor av hjärnskakningar än män. 

Utöver detta förekommer fler hjärnskakningar under tävling än träning (13,14). 

Symtom och identifiering 

Exempel på akuta kliniska symtom vid hjärnskakning är trötthet, huvudvärk, ljud- och 

ljuskänslighet, men det kan också förekomma kognitiva symtom som tröghetskänsla eller 

förvirring, emotionella symtom som känslighet samt förändrat beteende såsom irritabilitet (8). 

Hjärnskakning anses vara en komplex skada att diagnostisera, bedöma och hantera.  

Att identifiera en hjärnskakningsdrabbad idrottare baseras till stor del på självrapporterade 

symtom (15). Självrapportering har påvisats vara bristfälligt då idrottare rapporterat i enkäter 

att de inte har kunskap om hjärnskakningssymtom och inte kan identifiera dem (16) eller 

förminskar hjärnskakningen och uppfattar den ej så allvarlig för att avbryta aktiviteten 

(16,17). Vissa idrottare vill inte rapportera symtom på grund av press från andra att fortsätta 

(18), eller för att de måste avbryta aktiviteten om de rapporterar symtom (17,19) 

Det är viktigt att misstanke om hjärnskakning ställs tidigt i anslutning till aktivitet och 

hjärnskakningshändelse för att skydda idrottaren mot allvarliga följder (13). Ett 

rekommenderat rutinprotokoll för idrottare är Sport Concussion Assesment Tool 3 (SCAT3) 

som en medicinskt utbildad bör utföra (20), men oftast finns ej medicinskt ansvariga vid 

idrottsaktivitet på ungdomsnivå (21). Protokollet innehåller flera delar som har måttlig till hög 

grad av sensitivitet och hög grad av specifitet för hjärnskakning (22,23). Oavsett SCAT3 

bedömning, så bör idrottaren avbryta aktivitet vid misstanke om hjärnskakning och söka 

akutvård för medicinsk bedömning (20). Diagnos ställs kliniskt av en läkare efter anamnes 

och undersökning med neurologiska och kognitiva tester. Blodprover används inte ännu för 

diagnosställning. Det förväntas kunna göra det i framtiden, samt användas som guidande 

indikator vid rehabilitering (24,25)
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Rehabilitering för återgång till idrott 

Återgång till idrott bör ske genom stegvis rehabilitering enligt en så kallad hjärntrappa (4,8) 

så att idrottaren kan återgå till idrott på ett säkert sätt. Hjärntrappan består av sex steg som 

lyder i följande ordning; ”ingen aktivitet”, ”lätt aerobisk”, ”grenspecifik träning”, ”träning 

utan direktkontakt”, ”övningar med full kontakt”, ”tillbaka till idrott”. Målet är att gradvis, 

från total kognitiv och fysisk vila, öka belastningen med krav på förutsättningar. Varje steg 

ska vara asymtomatiska och det bör gå minst 24 timmar innan nästa steg kan göras. Det 

betyder att återgång till idrott kan ske tidigast efter en vecka. Om symptom återkommer i ett 

steg ska idrottaren avbryta, repetera första steget tills symtomfri, och sedan fortsätta på det 

högsta symtomfria steget. Rehabiliteringen bör alltid anpassas utifrån individ, aktuell idrott 

och träningskapacitet (4) och bör övervakas av en rehabiliteringsansvarig som är licensierad 

vårdgivare, som kan ge medicinskt klartecken innan full återgång till träning och tävling (13).  

För tidig återgång till idrott och långtidseffekter 

Att få en hjärnskakning ger 2 till 5.8 gånger högre risk att få en till, och för tidig återgång till 

idrott med kvarvarande symptom utsätter idrottaren för stor medicinsk risk att bli ytterligare 

försämrad, som kan förlänga symtomförlopp och neurokognitiv återhämtning (13). I värsta 

fall kan för tidig återgång ge allvarliga konsekvenser i form av ”Second-Impact Syndrom” 

(SIS) som kan leda till grav neurologisk påverkan, koma och död. SIS kan förklaras som en 

”diffus hjärnsvullnad” på grund av cirkulationsstörning i hjärnan, som leder till kraftigt ökat 

intrakraniellt tryck och stor risk för hjärnkompression (7,26). 

Återkommande hjärnskakningar kan bidra till ett patologiskt neurologiskt resttillstånd som 

långtidseffekt och studier hävdar att det finns en association mellan tidigare hjärnskakningar 

och kronisk kognitiv dysfunktion (13). Dock är det långsiktiga förhållandet mellan 

hjärnskakning och kognitiv hälsa oklar och fler storskaliga epidemiologiska studier behövs 

för att kunna definiera kausaliteten mellan risker och långtidseffekter av neurologisk 

försämring på grund av hjärnskakning (13,27).  

Fortsätta eller avsluta idrottskarriär efter hjärnskakning 

Rådgivning för att eventuellt avsluta en idrottskarriär är oftast en komplex och svår process, 

för att flera saker ska beaktas, till exempel exponeringsrisk, idrott, ålder, 

hjärnskakningshistorik och frekvens (28). En licensierad vårdgivare bör ge rådgivning till 

idrottare med multipla hjärnskakningar, i riskzon för att utveckla permanent neurokognitiv 

funktionsnedsättning (22). Det har ej påträffats studier som specifikt undersökt idrottare som 

slutat med idrott på grund av hjärnskakning, och ej heller har studier hittats som undersökt 

vilka som fortsätter idrotta och deras motivation.
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Däremot finns intressanta fynd i en undersökning om skadade idrottares motivation vid 

återgång till idrott (29). Idrottare med inre autonom motivation som utförde idrott för egen 

tillfredställelse fick fördelaktiga psykologiska utfall så som god känsla av kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet i idrottssammanhang, vilket gav ökad chans för 

en god återgång till idrotten efter skada. Medan yttre motivation associerades med 

ogynnsamma psykologiska utfall såsom minskat självförtroende, ökad prestationsångest och 

förstärkt rädsla av att skada sig igen, vilket ökade risken för en misslyckad återgång och 

därmed avhopp från idrotten. 

Kunskap om hjärnskakning  

Bristfällig eller begränsad kunskap hos idrottare om symtom vid hjärnskakning har lett till att 

hjärnskakning förbisetts (16,30,31). Idrottares kunskaper om hjärnskakning bör utvärderas 

mer (32). Kunskap om hjärnskakning är viktigt att förbättra hos idrottare, föräldrar, och 

tränare och fokus bör vara på upptäckt av hjärnskakningssymtom, utvärdering och bedömning 

samt principer för säker återgång till idrott (8). I ett konsensusuttalande påpekas att flera 

studier har visat att tränare har begränsad kunskap och missuppfattningar om hjärnskakningar 

(27). I en undersökning trodde en av tre ungdomstränare att en hjärnskakning inte krävde 

omedelbart avbrott från träning eller tävling, och närmare hälften trodde att medvetslöshet var 

ett krav för hjärnskakning (33). 

Preventivt arbete  

En preventions- och upplysningskampanj om hjärnskakning i USA heter ”Heads Up” och 

initierades av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) år 2003 (34). Kampanjen 

har växt till en serie av utbildningsinitiativ med mål att minska hjärnskakning genom att öka 

medvetenhet, kunskap och information hos tränare, föräldrar, idrottare, vårdgivare, 

skolpersonal och domare för att förbättra prevention, identifiering och behandling av 

hjärnskakning. CDC har distribuerat mer än 6 miljoner tryckta resurser som faktablad, 

broschyrer och affischer till allmänheten i USA. Mer än 1,3 miljoner ungdomstränare är 

”Heads Up utbildade” sedan 2010 (35). 

Vårdpersonal som sett Heads Up material är signifikant mindre benägna att rekommendera 

återgång till idrott dagen efter hjärnskakning, utan följer rekommenderade riktlinjer för 

återgång till idrott (36). Cirka 38 procent av tränare på ungdomsnivå som fått Heads Up 

material uppger att de ändrat handlingsbeteende vid hjärnskakning och betonar vikten av 

säkra och korrekta idrottstekniker och utrustning för idrottare, för att minimera risken av att få 

hjärnskakning (37).  
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Av ungdomstränare som blivit exponerade för tryckt material i 6 månader blev 77% bättre på 

att identifiera hjärnskakning, hälften hade lärt sig något nytt om hjärnskakning, 63% fick en 

mer seriös inställning till hjärnskakning, samt 72% påstod att de nu lärde ut till andra om 

hjärnskakning (38). Förbättringarna översätts ej i utvärdering till siffror gällande förändring 

av prevalens, men vidare satsning för att minska incidens av hjärnskakning i USA planeras 

(35). 

Senare forskning resonerar att endast öka medvetenhet, kunskap och information hos 

idrottaren troligtvis inte är tillräckligt som preventivt arbete, då dagens interventioner inte 

påvisat en kausalitet mellan att ökad kunskap faktiskt förbättrar beteende hos idrottare 

gentemot hjärnskakning. Preventivt arbete bör enligt forskningen eventuellt innehålla insatser 

som förändrar attityder, sociala normer och beteende gällande hjärnskakning (16,39,40) 

 

Problemformulering 

Att identifiera, omhänderta och rehabilitera på rätt sätt är viktigt då det finns hälsofarliga 

risker med hjärnskakning (7,13). Det finns tydlig statistik om epidemiologi gällande 

hjärnskakning i idrottspopulationen, främst utomlands (14). Dessutom påpekas utomlands en 

begränsad kunskap om hjärnskakning och riktlinjer i idrottssammanhang (32) och gällande 

svensk forskning överlag har författarna främst funnit kvantitativa resultat med idrottare på 

elitnivå (3,24,41,42) eller annan population (43). Kvalitativ forskning om idrottares 

upplevelser och erfarenheter gällande idrottsrelaterad hjärnskakning har ej påträffats. Därför 

finns en kunskapslucka kring detta som föreliggande studie önskar undersöka.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka, beskriva och förstå upplevelser och erfarenheter som 

drabbade idrottare har om hjärnskakning inom idrott samt återgång till idrottsaktivitet efter 

hjärnskakningsincident. 

 

Frågeställning 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har hjärnskakningsdrabbade idrottare om 

hjärnskakning samt återgång till idrottsaktivitet efter skadeincident? 
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Metod 
 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design. Frågeställningen riktar sig mot idrottares egna 

subjektiva erfarenheter och upplevelser som ska tolkas, beskrivas och förstås och därför är en 

kvalitativ ansats lämplig (44).  

 

Urval  

Fem idrottare av båda kön valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Den första som visade 

intresse för studien efter att ha erhållit information (bilaga 1) samt uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades att delta.  

Inklusionskriterier:  

 Idrottaren skulle vara 15-35 år samt kunna förstå svenska i tal och skrift.  

 Tävlat och/eller tränat senaste fem åren, i en idrottsförening som är anknuten till 

Riksidrottsförbundet samt i idrottsaktivitet fått minst en hjärnskakning. 

 Erhållit en diagnos av läkare samt återupptagit samma idrott inom 18 månader efter 

diagnos. Minst en hjärnskakning måste ha skett under de senaste 5 åren. 

Kriterierna baserades dels på Socialstyrelsens IDB (6) som framlade att nio av tio 

idrottsskador sker under 45 års ålder och är mest frekvent mellan tio till nitton år, därför 

resonerades att störst chans att fånga upp en idrottare som råkat ut för hjärnskakning, samt var 

både lämplig och villig för intervju, låg mellan intervallet 15-35 år.  

Kravet på att diagnos ställts av läkare var för att säkerställa att hjärnskakning hade 

förekommit. Kravet på idrottserfarenhet från de fem senaste åren baserades på resonemanget 

att idrottaren skulle ha eller haft en idrottsvana. Senaste hjärnskakning skulle ha inträffat inom 

fem år för att minnesbilden från hjärnskakning och återgång inte skulle vara för gammal. 

Detsamma gällde för återgång inom 18 månader, då sannolikheten att hitta idrottare som 

återgått till idrott skulle vara större om perioden för återupptagning av idrott inte var för snäv. 

Beskrivning av den slutgiltiga undersökningsgruppen ses i tabell I. 
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Beskrivning av idrottarnas bakgrundsdata  

Tabell I. Bakgrundsbeskrivning av idrottarna och idrott där hjärnskakning inträffade 

Genomförande 

Arbetet inleddes med att etablera kontakt med Upplands Idrottsförbund (UI), ett 

distriktsförbund i RF. Tanken var att UI skulle hjälpa till med att kontakta ansvariga 

medlemmar i samtliga idrottsföreningar i förbundet. UI föreslog istället att författarna själva 

skulle kontakta föreningarna för en bättre respons. Författarna kontaktade tränare eller andra 

ansvariga i fyrtio föreningar inom tjugo olika idrotter med ett informationsbrev (bilaga 1) via 

e-postutskick, som i sin tur skulle informera idrottarna om rekrytering till studien. Endast tre 

rekryterades så. Därför annonserades studien även på Facebook med samma information och 

två idrottare till visade intresse och rekryterades.  

Närmare kontakt etablerades med idrottarna för att bestämma tid och plats för intervju. 

Intervjuerna skedde fortlöpande under rekryteringsprocessen. Plats för intervjun skedde i 

enskilt grupprum på Blåsenhus (Uppsala universitet) eller Medicinska biblioteket på 

Akademiska sjukhuset. Tidpunkt för intervjun anpassades efter idrottaren. Vid 

intervjutillfället erhöll idrottaren en skriftlig kopia på informationsbrevet och skrev under ett 

samtyckesformulär (bilaga 2).  

Datainsamlingsmetod 

Varje idrottare deltog i en semistrukturerad intervju (bilaga 3).  Flera frågeområden 

etablerades för att täcka aspekter som kunde relatera till och belysa frågeställningen.  

Inledningsvis fick idrottaren utförligt beskriva hjärnskakningshändelsen, kontakt i vården och 

känslomässiga reaktioner innan andra områden berördes. Till varje frågeområde fanns flera 

förslag på följdfrågor till hands. Intervjuguiden hade följande områden:  

 Område som rörde upplevelser av återgång till idrott efter hjärnskakning 

 Område som rörde anledningar till återgång till idrott efter hjärnskakning 

 Område som rörde uppfattningar om kunskapsläget gällande hjärnskakning  

Kön Kvinna  Kvinna  Man  Kvinna  Kvinna  

Ålder 23 28 29 17 20 

Idrott Fotboll Ridsport Fotboll Fotboll Ridsport 

År som idrottsaktiv 17 23 20 11 11,5 

Nivå som idrottare Amatör Amatör Amatör/elit Amatör Amatör 

Diagnostiserade hjärnskakningar 2 1 4 1 1 

Misstänkta hjärnskakningar  3 0 2 0 0 

Tid för återgång till idrott 2-3 veckor 4 dagar 1-3 veckor 4 månader 3 veckor 
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Frågorna i intervjun var öppna så att idrottaren skulle ha möjlighet att berätta så mycket som 

möjligt. Intervjuarens uppgift var att driva samtalet framåt genom att med samtalstekniker så 

som enkel och direkt uppmuntran för att få idrottaren att utveckla svaren. 

Intervjun spelades in med ljudupptagningsprogrammet Audacity med hjälp av en 

kondensatormikrofon kopplad till en bärbar dator. Intervjun inleddes med en presentation av 

författarna för idrottaren, information om hur intervjun skulle gå till, vilka områden som 

skulle diskuteras, den beräknade tidslängden samt insamling av idrottarens bakgrundsdata så 

som: ålder, kön, idrott, idrottsnivå och år av erfarenhet samt antalet förvärvade 

hjärnskakningar. Idrottarna fick också frågan om de hade mer att tillägga i slutet av intervjun. 

Första intervjutillfället var en pilotintervju för eventuell justering av frågor. Pilotintervjun 

gick bra och frågorna behövde ej justeras. Intervjun ingick därför i datamaterialet. Vid tre av 

fem intervjuer närvarade båda författarna. En skötte intervjun medan den andra kontrollerade 

tekniken samt hade kompletterande följdfrågor i slutet av intervjun. Vid två tillfällen var 

författarna själva vid intervjun med idrottaren, för att den andra hade förhinder. Intervjuernas 

genomsnittliga längd var 60 minuter. 

Databearbetning  

Data från ljudfil transkriberades med hjälp av datorprogrammet InqScribe. Irrelevant 

information beskrevs kortfattat inom två snedstreck med röd text, exempelvis /A pratar om 

fika/. Pauser tecknades med hakparentes med ordet ”paus” inuti: [paus]. Icke-verbal 

kommunikation betecknades med typ av agerande inom vinkelparenteser med kursiverad text, 

exempelvis <skratt>, <suck> och <hummande>. Transkriptet bearbetades sedan utifrån 

koncepten kvalitativ innehållsanalys enligt en sammanställning av Graneheim och Lundman 

(45). 

Det första steget i databearbetningen var att en intervju lästes igenom flera gånger av 

författarna var och en för sig för att få en övergripande känsla av innehållet. Därefter 

diskuterades innehållet flera gånger över tid för att konstatera att författarna såg samma sak i 

intervjun. Texten analyserades därefter gemensamt i flera steg. Genomgående diskuterades 

dess kontext åtskilliga gånger för att säkerställa överenskommelse. Meningar eller fraser som 

gav relevant information för frågeställningen valdes ut och kondenserades för att lättare 

hanteras. Sedan grupperades enheterna i kategorier och subkategorier som reflekterade det 

huvudsakliga innehållet i intervjuerna. Därefter eftersöktes underliggande meningar i flera 

avgränsade kategorier, för att skapa teman och ytterligare abstrahera analysen. Exempel på 

analysgången ses i tabell II. 
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Tabell II. Exempel på analysgången 

Meningsbärande enhet  Kondenserad meningsbärande enhet  Subkategori  Kategori  Tema 

”Det är väl mest inom hockey 

jag vet att det är mycket 

hjärnskakning. Det kan vara en 

fördom det med <SKRATT>” 

(E) 

”Det är väl mest inom ishockey det är 

mycket hjärnskakningar” (E) 

Förminskande 

inställning till 

hjärnskakning 

Attitydinriktade 

resonemang 

Resonemang kring 

hjärnskakning 

”Det var mer frustrerande för 

att jag kände att nu blir ju min 

teknik sämre för att jag är rädd, 

så ska det ju inte vara” (C) 

Det var frustrerande att min teknik blev 

sämre för att jag var rädd” (C) 

Rädsla och 

tvivel 

Hämning Motiverande och 

hindrande faktorer 

för återgång till 

idrott 

  

Trovärdighet 

Databearbetning skedde på ovanstående vis för att erhålla god trovärdighet (45). För ökad 

trovärdighet genomfördes forskartriangulering mellan författarna och handledare ett flertal 

gånger för att uppnå konsensus av resultatet från innehållsanalysen (45).  

Etiska överväganden 

Allt deltagande i studien var frivilligt och idrottaren kunde när som helst välja att avbryta sitt 

deltagande utan krav på motivering. Alla idrottare avidentifierades i resultatredovisningen, 

där de istället benämns med en bokstav från A-E. Inspelat intervjumaterial användes endast 

för studien och har ej överlåtits till obehöriga. Rådata sparades och bearbetades på personlig 

dator låst med kod. Efter godkänt arbete lämnades rådata till Uppsala universitet för 

arkivering.   

Idrottaren tillfrågades om att delta i studien både muntligt och skriftligt via informationsbrev 

(bilaga 1) samt gav skriftligt samtycke (bilaga 2) till detta på två kopior som varsin part 

erhöll. Syftet med studien introducerades i informationsbrevet så att idrottaren hade vetskap 

om detta på förhand. Språket hölls enkelt med få akademiska termer, för att vara mer 

tillämpbart för det aktuella forumet.  

 

Resultat 

 
Resultatet av analysen, där tre teman, 11 kategorier och 14 subkategorier framkom, 

presenteras först översiktligt i tabell III samt redovisas därefter i löpande text. Redovisningen 

av resultatet i löptexten indelas utifrån de tre teman som framkom: Föranledd vårdkontakt, 

Motiverande och hindrande faktorer för återgång till idrott, samt Resonemang kring 

hjärnskakning.  Alla tre teman står i relation till varandra för att svara på den öppna 

frågeställningens tidiga och senare del. Deltagande idrottare har kodats och benämns som A-E 

i de kondenserade meningsbärande enheterna i tabellen.  
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Tabell III. Överblick över tema, kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter  

Tema Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

F
ö

ra
n
le

d
d

 v
år

d
k
o
n

ta
k
t 

Tecken på 

hjärnskakning och 
reaktion 

 Jag kommer inte ihåg någonting, jag har en minneslucka. (E) 

Jag svimmade en liten stund och efter var jag trött och spydde. (B) 

Jag var illamående, ljuskänslig och gungande yr. (D) 

Jag kände mig halvskakig. (A) 

Jag var rädd när jag inte förstod vart jag var eller vad som hade hänt. (C) 

Bemötande i vården  Min upprördhet och ledsamhet bemöttes inte. (A) 

Han var stressad och tyckte nog inte att jag var så himla sjuk. (B) 

Jag fick hög prioritering, så jag kände mig verkligen hjälpt. (E) 

Information från 
vården vid hemgång 

Oklarhet Det har varit oklart vad man får göra, när man får börja träna. (D)  

Det läkaren sa var diffust för jag missuppfattade det. (E) 

Utebliven information Jag fick ingen uppföljning eller så. (A) 

Han sa inte “du får inte rida” så jag red efter fyra dagar, utan någon eftertanke. (B) 

När jag frågat har de inte sagt vad som kan hända, vad jag kan känna eller om konsekvenser. (D)   

Egen informationssökning Jag sökte efter genomsnittstiden för återgång, men hittade inget svar. (E) 

Jag har läst studier om ökad risk för Alzheimers. (C) 

M
o
ti

v
er

an
d

e 
o
ch

 h
in

d
ra

n
d

e 
fa

k
to

re
r 

fö
r 

åt
er

g
ån

g
 t

il
l 

id
ro

tt
 

Stöd från 

omgivningen 

 Mamma sa “du kan inte låta det begränsa dig”. (A) 

Pappa stöttade; “om du känner av det minsta lilla så behöver du inte träna”. (C) 

Min tränare såg små framsteg och sade betryggande saker, det betydde mycket. (E) 

Motivation Glädje och 

tillfredställelse 

Otrolig glädje att hålla på med det jag gör, Jag älskar det. (B) 

Ridning är en så stor stressreducering. (A) 

Det är en tillfredsställelse att känna att jag är bättre än min motståndare. (D) 

Delaktighet och 
samhörighet 

Laget blir en sekundärfamilj där jag är trygg, och man blir kompisar utanför idrotten också. (D) 

Samspelet, man känner att man har sitt lag och gör något tillsammans. (C)  

Duktig på något Det finns ett mervärde att ha något man är duktig på, det är viktigt. (C) 

Gott för självförtroendet att man är bra på något, det gör att man fortsätter. (D) 

Framgång Det började gå bra och jag fick mer speltid. (C) 

Att ha spela professionellt skulle jag stolt kunna berätta för mina framtida barn. (D)  

Hämning 

 

Jargong Kunde använda min kristallsjuka som ursäkt att inte rida, istället för hjärnskakningen. (A) 

Det är lite macho-kultur, det skämtas ganska mycket om skador man har. (B) 

Vissa spelade fast de hade skador, man ska väl ha en tuff mentalitet. (C) 

Rädsla och tvivel Jag är mycket mer rädd nu att få slag mot huvudet. (A) 

Det var frustrerande att min teknik blev sämre för att jag var rädd. (C) 

Jag tvekade i situationer för att jag kände “nej fan, det kommer att smälla”. (D) 

Press De satte mycket press på mig som målvakt “Vi måste ha dig!” det gillade jag inte. (D) 

Andra sa att det var farligt och att jag borde fundera på att sluta. (A) 

Ångesten och pressen att vara lika bra som innan gjorde att jag inte kunde slappna av. (E) 

Försiktighetsåtgärder Teknikträning Vi tränade fallteknik för att jag inte skulle vara rädd, då blev det bättre. (C) 

Började väldigt mjukt med att slänga mig åt sidan på tjockmatta. (D) 

Ägaren av hästen gav mig privatlektioner i lugn takt för att öka självförtroendet. (A) 

Förändrat beteende Jag väljer bort en del situationer, man blir kanske lite mer restriktiv. (B) 

Jag använder hjälm i stallet nu och tänker mer säkerhetsregler än tidigare. (A) 

Sen använde jag en rugbyhjälm för att undvika hjärnskakning. (E) 

R
es

o
n
em

an
g

 k
ri

n
g
 h

jä
rn

sk
ak

n
in

g
 

Attitydinriktade 

resonemang 

Förminskande 

inställning till 

hjärnskakning 

Äsch, hjärnskakning är något som händer i ridning. (A) 

Det är väl mest inom ishockey det är mycket hjärnskakningar. (E) 

Jag fick ont i huvudet och spydde, men inställningen var ‘nej, det är inte hjärnskakning’ (B) 

 Risktagande Tränarna frågar “mår du bra”, svarar man “ja” får du spela fast man inte mår bra. (C) 

Jag kände igen symtomen men satte mig i bilen och åkte hem. (D)  

Förståelse då och nu  Jag visste inte mycket om hjärnskakning innan, och kan inte uttala något om det nu. (B) 

Jag visste inte att om man får en hjärnskakning så ökar risken att få en till. (A) 

Idrottarens 

uppfattning om 

andras förståelse för 
hjärnskakning 

 Tror inte nån tränare på de här nivåerna är införstådda om skador förutom typ stukningar. (D) 

Spelare får själv avgöra om fortsatt spel, det är nog okunskap hos tränarna om konsekvenser. (C) 

Lagkamraterna förstod inte att hjärnskakningen hade påverkat mig så mycket. (E) 

Förslag till ökad 
förståelse för 

hjärnskakning 

 ABC finns i grönt kort-utbildning i ridning. Hjärnskakning kan passa bra att nämna där. (A) 

Jag tror att någon med kompetens borde någon gång per år ‘komma ut’ och sprida information om 

vilka risker det finns, eventuellt inkludera det i tränarutbildning. (C) 

Föreningen ansvarar att informera tränare. Kunskap är nog nyckeln så att skador löser sig. (E) 

Vårdpersonal borde tydliggöra hur jag trappar upp min träning för återgång till fotboll. (E) 



S i d a  | 11 

Föranledd vårdkontakt 

Första temat redogör för erfarenheter och upplevelser av faktorer som föranlett vårdkontakt, 

samt hur vårdkontakten utspelat sig för idrottaren. 

Tecken på hjärnskakning och reaktion 

Kategorin beskriver vad idrottaren har haft för symtombild från själva 

hjärnskakningshändelsen samt den reaktion händelsen föranlett till. En bred variation av 

symtom som innefattade kognitiv och emotionell påverkan, påverkad vakenhetsgrad, yrsel, 

illamående, ljuskänslighet och huvudvärk uppträdde hos idrottarna. Sammanfattningsvis gav 

idrottaren en bild av oro och ängslighet över att antingen inte riktigt kunnat minnas 

händelsen, eller att inte kunnat greppa den förvirring som uppstått vid själva händelsen. 

Symtom och reaktion föranledde vårdkontakt. 

Bemötande i vården 

Kategorin redovisar upplevelsen av tankar och erfarenheter när idrottaren sökt vård för sin 

hjärnskakning. Samtliga sökte akutsjukvård. Vissa åkte ambulans i direkt anknytning till 

händelsen, andra avvaktade att söka vård upp till tre dagar. I analysen framkom en viss 

diskrepans mellan hur påverkad och upprörd idrottaren kände sig gentemot hur de bemöttes. 

Vissa besök har beskrivits som stressiga, otydliga och informationsfattiga kontra hur de helst 

hade önskat bli bemötta. Andra besök har beskrivits som trevliga och idrottarna upplevde att 

de blev hjälpta. I ett av fallen påpekades även att besöket upplevts som varken bra eller dåligt. 

Information från vården vid hemgång 

I kategorin framkommer instruktioner från vårdpersonal vid idrottarens sjukhusbesök. 

Informationen har erhållits muntligt och i ett fall har en idrottare även fått ytterligare 

information på papper. Sammanfattningsvis upplever idrottarna att återgångsinstruktioner till 

idrott varit ofullständiga, oklara eller uteblivit. Information har i vissa fall sökts på egen hand 

för komplettering.  I analysen framkom tre subkategorier; Oklarhet, Utebliven information 

och Egen informationssökning, som exemplifierar detta.   

 

Oklarhet 

Idrottarna har upplevt en oklarhet i hur deras återgång, sett till tid och tillvägagångsätt, skulle 

ske. Otydligheten har resulterat i bland annat missuppfattningar och osäkerhet kring 

upptrappning av träning.  
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Utebliven information 

Vissa idrottare har ställt sig frågande till varför de inte fått uppföljning av vården efter 

hjärnskakningen. Vid förfrågan om ytterligare information gällande återgång till idrott gavs ej 

specifika svar till idrottaren. En idrottare berättade att restriktioner gällande sin aktivitet aldrig 

uppdagades, varpå idrottaren utförde ridning fyra dagar senare. 

Egen informationssökning 

Idrottarna har på något sätt sökt kompletterande information för att lära sig mer om återgång 

till idrott, risker och konsekvenser för att de upplevt att det ej delgivits under vårdbesöket. I 

vissa fall har detta lett till oro då fynd om värsta tänkbara scenario framkommit, till exempel 

hjärnskakningsrelaterad Alzheimers, hjärnblödning eller dödsfall.  

Motiverande och hindrande faktorer för återgång till idrott 

Det andra temat redogör för erfarenheter och upplevelser av faktorer som varit betydande för 

idrottaren vid återgång till idrottsaktivitet. 

Stöd från omgivning 

Kategorin beskriver hur stöd från bland annat familj och tränare påverkat idrottaren positivt i 

sin återgång. En idrottare påpekade att tränaren stöttade genom att belysa små framsteg i 

träningen, vilket hade stor betydelse för återgången enligt idrottaren. Stöttande 

förhållningssätt så som uppmuntran och förståelse från familj- och släktmedlemmar framkom 

även. En idrottare framlade hur pappan välvilligt ej satte press genom att förstående säga “om 

du känner av det minsta lilla så behöver du inte träna” (C). 

Motivation 

Kategorin skildrar faktorer som drev idrottaren till att fortsätta med respektive idrottsaktivitet 

efter hjärnskakning. I analysen framkom fyra subkategorier; Glädje och tillfredställelse, 

Delaktighet och samhörighet, Duktig på något samt Framgång, som belyser detta.  

Glädje och tillfredställelse 

Idrottarna beskrev sin idrott som att det var deras stora passion i livet, exempelvis sa en 

idrottare att det är en “otrolig glädje att hålla på med det jag gör, jag älskar det.” (B). 

Samtliga återkom till att det var kul, roligt, underbart, glädjande och tillfredställande att 

idrotta. En idrottare beskrev till exempel sin aktivitet som en stor stressreducering som även 

underlättade livet utanför idrotten. 

Delaktighet och samhörighet 

Idrottarna, främst i lagidrott, poängterade att känna delaktighet och samhörighet i en social 

kontext med likasinnade idrottare som delade samma intresse var en motiverande faktor vid 

återgång. Laget ansågs ingå i idrottarens vänskapskrets, där flera umgicks även utanför 

idrotten. 
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Duktig på något 

Idrottarna berättade här om vikten av att vara duktig på något utanför jobb, skola eller annan 

fritid. Att känna duktighet påverkade positivt på självkänsla och självförtroende. En idrottare 

poängterade att det är viktigt att vara duktig på en idrott för att det ger ett mervärde.  

Framgång 

Yttre drivkrafter som bekräftade framgång och utveckling hos idrottaren, gjorde att de kände 

ett stort driv att fortsätta idrottskarriären efter hjärnskakningen. Ökad speltid och 

kontraktserbjudande var två exempel som beskriver detta. Drivkraften av framgång var 

bidragande faktor vid övervägandet till återgång. Det vägde tyngre för idrottarna än 

kvarstående obehag från hjärnskakningen. 

Hämning 

Kategorin beskriver hämmande influenser gällande återgång till idrottsaktivitet. Idrottarna 

påpekade både inre och yttre faktorer som påverkade i negativ riktning. I analysen framkom 

tre subkategorier; Jargong, Rädsla och tvivel samt Press, som framhäver detta.  

Jargong 

Ibland förekom förutfattade meningar hos omgivning och medutövare angående 

hjärnskakning och andra idrottsskador. Det upplevdes stundtals som jobbigt för idrottaren då 

de ibland behövde motivera varför de inte kunde träna eller spela match. En idrottare kände 

att hen var tvungen att ursäkta sig med annan sjukdiagnos för att motivera frånvaro. En annan 

idrottare berättade att “det är lite macho-kultur. Det skämtas ganska mycket om skador man 

har” (B), medan en tredje sade att lagandan kunde genomsyras av en hårdför syn på skador.  

Rädsla och tvivel 

Vissa orosmoment i idrottsaktivitet har varit ett hinder i återgången. Idrottarna påpekade 

rädslan att utsätta sig för samma situation som hjärnskakningshändelsen, eller liknande 

situationer som exponerade dem för en potentiell hjärnskakning. Den emotionella upplevelsen 

var prestationshämmande i flera situationer, vilket hindrade idrottaren att agera och fungera 

som tidigare i idrotten. Tvivel och rädsla uppfattades som frustrerande. 

Press 

Idrottarna upplevde olika typer av press. Bland annat press på sig själv att prestera efter 

hjärnskakning samt påtryckningar från andra att prestera eller påverka beslutsfattanden 

gällande återgång till idrott. Gemensamt för idrottarna i lagsport var att behovet och 

efterfrågan om snabb återgång i laget blev en press som inte uppskattades. Press utifrån 

uppfattades som jobbigt och respektlöst mot idrottaren, vilket också var en bidragande faktor 

till ökad press på sig själv och olust till att idrotta. Det resulterade bland annat i övervägande 

att avsluta idrottande eller faktiskt avbrott från idrottande.  
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Försiktighetsåtgärder 

Kategori beskriver förändringar i träningsupplägg och beteende för att underlätta återgång och 

minska risk för ny hjärnskakning. I analysen framkom två subkategorier; Teknikträning och 

Förändrat beteende, som belyser detta.  

Teknikträning 

Idrottare berättade bland annat hur de anpassat träningen för att förbättra specifika områden. 

Till exempel hade vissa fotbollsmålvakter tränat särskilt på fallteknik eller initialt tränat 

genom att slänga sig på mjuk tjockmatta vid fångande av boll. Samtliga som färdighetstränade 

började på en relativt låg nivå för att sedan trappa upp på eget bevåg. Det egna upplägget och 

progressionen motverkade rörelserädsla hos idrottarna och främjade återgången. 

Förändrat beteende 

Främst framgår två typer av förändrat beteende hos idrottarna efter hjärnskakning; ökad 

medvetenhet om risker och restriktivitet samt ökat bruk av skyddsutrustning. Idrottarna hade 

till exempel med deras säkerhetsförfarande valt bort situationer som bedömdes som riskabla 

med tanke på tidigare hjärnskakning. Gällande utrustning ökades frekvensen och/eller 

mängden utrustning för att förhindra en ny hjärnskakning. Exempelvis införskaffades en mjuk 

rugbyhjälm av en av idrottarna för ändamålet. 

Resonemang kring hjärnskakning 

I det tredje temat redovisas resonemang från idrottarna kring hjärnskakning och deras 

inställning till hjärnskakning, samt förslag till ökad förståelse kring begreppet i 

idrottssammanhang.  

Attitydinriktade resonemang  

Kategorin beskriver hur vissa attityder och en förminskande inställning till hjärnskakningens 

omfattning kan ha påverkat beslut de tagit.  I analysen framkom två subkategorier; 

Förminskande inställning till hjärnskakning samt Risktaganden, som belyser detta.  

Förminskande inställning till hjärnskakning 

Vissa uttalanden från idrottarna hade en viss stereotyp prägel.  Uttalandet ”äsch, 

hjärnskakning är något som händer i ridning” (A) exempelvis förringar och avdramatiserar 

hjärnskakning medan andra framhävde en uppfattning om att hjärnskakning förekom främst i 

andra idrotter än den egna. Idrottarna berättade att de hade haft ett förminskade 

förhållningssätt till hjärnskakning, antingen uppfattade de hjärnskakningen som mindre farlig 

eller så trodde de inte att deras symtom skulle vara tecken på hjärnskakning, exempelvis “jag 

fick ont i huvudet och spydde, men inställningen var ‘nej, det är inte hjärnskakning’” (B). 
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Risktaganden 

I vissa fall har idrottarna, trots erfarenhet och vetskap symtom, fortsatt med idrottsaktivitet 

utan att söka vård eller avbrutit deltagande men ändå ej sökt vård.  En idrottare hade till 

exempel kört bil hem direkt efter att ha erhållit en “lätt” hjärnskakning, som idrottaren 

beskrev det. Ett annat exempel var en idrottare som negligerade symtom och inte berättade för 

tränarna som frågade om status, då personen i fråga väldigt gärna ville spela match. 

Förståelse då och nu  

Kategorin beskriver idrottarens förståelse för hjärnskakning innan och efter skadeföreteelsen. 

Idrottarna kände inte att de hade så konkreta uppfattningar om hjärnskakningar innan den 

egna skadan. Till exempel upplevde idrottarna att de var först i sina lag och sin omgivning att 

få en hjärnskakning. Trots hjärnskakningar så upplevde flera idrottarna diagnosen som fortsatt 

diffus, där ett exempel citat är ”jag visste inte mycket om hjärnskakning innan, och kan inte 

uttala något om det nu” (B). 

Idrottarens uppfattning om andras förståelse för hjärnskakning  

I analysen framkom att idrottarna inte hade förtroende för att deras tränare eller övrig 

omgivning visste vad hjärnskakning innebar. Här yttrades antaganden om att tränarna inte 

hade tillräcklig kunskap inom idrottsskador, samt att ansvaret huruvida idrottaren kunde 

fortsätta aktivitet efter potentiell hjärnskakningssituation föll på idrottarna eller någon annan 

än tränaren själv. 

Förslag till ökad förståelse för hjärnskakning  

Kategorin beskriver tillvägagångsätt som idrottarna föreslagit så att förståelsen för 

hjärnskakning inom deras idrott kan ökas och förbättras. En idé som framlades var att någon 

med kompetens borde någon gång per år ‘komma ut’ och sprida information om vilka risker 

som finns och att det eventuellt borde inkluderas i tränarutbildning om dessa risker. En annan 

idrottare föreslog att det borde vara föreningars initiativ samtidigt som det var viktigt att 

vårdnadshavare involverades och fick insyn i olika skador. Gemensamt upplevde idrottarna 

att information och utbildning borde prioriteras. Vidare beskrev idrottarna att de ville att 

vården skulle tydliggöra specifik information om hjärnskakning och idrott. 
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Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Idrottarna upplevde många olika symtom samt obehag vid hjärnskakning samt att 

återgångsinstruktioner till idrott varit bristfällig vid kontakt i vården, där de också bemöttes 

olika. Oklarheten hade lett till bland annat missuppfattningar, osäkerhet kring upptrappning av 

träning samt oro över vad fortsatt idrottande och fler hjärnskakningar kunde ge för 

konsekvenser. Tydliggjord specifik information i vården, gällande hjärnskakning och återgång 

till idrott efterfrågades.  

Ett behov av ökad kunskap i bred utsträckning framkom. Idrottarna uppfattade att deras egen 

kännedom om hjärnskakningar var låg, utöver egna erfarenheter, samt att de tidigare hade haft 

ett förminskande förhållningssätt till hjärnskakning. Dessutom ansågs tränarna ha låg kunskap 

om idrottsskador generellt. Överlåtande av ansvar på idrottaren själv eller annan person, 

gällande riskbedömning om fortsatt aktivitet efter hjärnskakning framkom. Information och 

utbildning behövs prioriteras.  

Flera omständigheter upplevdes underlätta återgången till idrott efter hjärnskakning. Idrotten 

var en självklar del av deras vardag som gav motivation genom tillfredställelse, ökad 

självkänsla, självförtroende samt delaktighet och samhörighet. Detta värderades högt då den 

bidrog med positiva effekter i idrottarens liv. Stöttande förhållningssätt från omgivningen 

samt en bekväm återgångsprogression underlättade också. Att bli pressad till prestation 

och/eller återgång efter hjärnskakning samt rädslan att bli exponerade för en potentiell 

hjärnskakningssituation hämmade återgången. Tvivel och rädsla uppfattades som frustrerande 

och press ledde till olust att idrotta. Idrottarna hade blivit försiktiga efter hjärnskakningen med 

ökat risktänk samt ökat bruk av skyddsutrustning, i syftet att undvika en ny hjärnskakning. 

Resultatdiskussion 

 

Återgång till idrott 

Det som framkommer i resultatet som en ny kunskap är tillskottet av förslag för betydelsefulla 

faktorer specifikt för återgång till idrott efter hjärnskakning som beskrivits, vilket ej tidigare 

framkommit i forskningen.  

I föreliggande studie framkommer det att idrotta för egen vinning (inre motivation), till 

exempel idrotta för att det är tillfredställande, stressreducerande och glädjande gav ett 

mervärde i form av ökad självkänsla och självförtroende som bidrog till en lyckad återgång 

till idrott. Samtidigt som att idrotta för någon eller något annat än sig själv (yttre motivation) 

till exempel att återgå tidigt och/eller prestera för laget eller externa resultat, förknippades 
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oftare med stress, minskat självförtroende, rädsla att skada sig, prestationsångest och olust till 

att idrotta. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning gällande 

motivationspsykologiska aspekter för fortsatt idrottande efter en generell idrottsskada (29). 

Däremot kan påpekas att yttre faktorer inte alltid upplevdes dåligt. Stöd och förståelse från 

omgivningen så som föräldrar, tränare och lagkamrater var en viktig aspekt för idrottaren i 

återgången, samtidigt som känslan av delaktighet och samhörighet i idrottslivet tillfredsställde 

psykosociala behov. Det förefaller rimligt att en idrottare som begränsades i vardagen och ej 

kunde delta i aktivitet och känna delaktighet, sökte stöd från omgivningen för att hantera 

negativa aspekter som en aktivitetsbegränsning kunde medföra. Detta är förenligt med 

tidigare idrottspsykologiska påpekanden (46).  

Dock föreligger en fin balansgång mellan när stöd från omgivningen verkade positivt på 

idrottaren och när det gav motsatt effekt. Till exempel kunde stöd från stöttande tränare, 

föreningskamrat eller annan ibland uppfattas som pressande istället. Resultatet pekar på att det 

är viktigt att idrottaren får återgå till idrott på egna villkor. Delaktighet i en förening 

upplevdes också kunna påverka negativt om det blev en diskrepans mellan sociala normen 

(jargongen) i föreningen om skador och den skadade idrottarens egna upplevelser. Till 

exempel motstridande uppfattningar om rättigheter och skyldigheter idrottaren hade för att 

avbryta tävling eller vara frånvarande från träning och tävling på grund av skadan. Resultaten 

stämmer överens med forskning gällande press, attityder och sociala normer gällande 

hjärnskakning i idrott (18,39,40). 

Kunskap om hjärnskakning 

Det är möjligt att oförståelse för idrottarens situation som resultatet i föreliggande studie visat 

berodde på kunskapsbrist, så som tidigare visats i forskning utomlands (32). Ett förbättrat 

kunskapsläge skulle därför kunna förbättra förutsättningarna för idrottare mot bakgrund av att 

tränare bär ett stort ansvar för idrottarna då det oftast inte finns en medicinskt ansvarig på 

ungdoms- och amatörnivå (21). Interventioner i USA har påvisats kunna öka kunskap hos 

tränare (38), och liknande insatser skulle kunna göras i Sverige också. Insatser borde inte 

stanna vid tränare utan kunskap bör öka hos idrottaren och alla i direkt närhet (8). Dessutom 

borde eventuellt samtidiga insatser som påverkar attityder och sociala normer gällande 

hjärnskakning också göras, vilket ny forskning framhäver som ett komplement till ett 

förbättrat kunskapsläge (16,39,40) vilket också resultatet i föreliggande studie visat.  
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Närmsta tiden efter hjärnskakningsincidenten 

I föreliggande studie framkommer att identifiering av hjärnskakning efter skadeincident 

upplevdes bristfällig. I resultatet presenteras inte användandet av SCAT3 då ingen av 

idrottarna nämnde att de hade blivit utvärderade med verktyget, inte ens elitidrottaren med 

tillgång till lagläkare och fysioterapeut. Två idrottare nämnde i intervjun att de av en slump 

fanns en sjuksköterska vid respektive skadehändelse som hjälpte till i omhändertagandet men 

som ej heller gjorde en regelrätt undersökning för hjärnskakning enligt riktlinjer. 

Felhanteringen kan bero på bristen av medicinskt ansvariga på ungdomsnivå (21) eller 

okunnig tränare (27) som tidigare forskning visat. Detta ledde till svårigheter att fatta tidig 

misstanke om hjärnskakning och därmed beslut för ett korrekt omhändertagande, vilket visats 

förödande då det är väsentligt (7,13). Avsaknad av medicinskt ansvarig, felaktig bedömning 

eller att låta idrottaren göra egen bedömning resulterade i studien att flera idrottare fick återgå 

direkt till aktivitet efter hjärnskakning, vilket starkt avråds (8). Det som följdes korrekt enligt 

rådande riktlinjer (20) var att samtliga idrottare i föreliggande studie sökte akutsjukvård. 

Information från vården 

Väl i vården var det genomgående för idrottarna att de upplevde att återgångsinstruktioner till 

idrott varit ofullkomliga. Åter igen, med tanke på att det oftast inte finns medicinsk ansvariga 

i idrotten på ungdomsnivå (21) och okunskap hos tränare (27), så borde information om 

återgång till idrott från vården förbättras. Det finns till exempel etablerade 

rehabiliteringsrutiner i form av den så kallade ”hjärntrappan” för att säkert kunna återgå till 

idrott (4). Ingen av idrottarna erhöll sådan information från vården eller idrottsföreningen. Det 

ledde till missuppfattningar och osäkerhet kring upptrappning av träning, vilket kan ha 

påverkat återgången till idrott. 

Återgångsprogression 

Det förekommer i föreliggande studie att tränare och idrottare överlag verkade nyttja sunt 

förnuft och gradvis öka belastning med teknikträning, liknande ”hjärntrappan”, men så var 

inte fallet alla gånger. En av idrottarna började aktivitet redan efter fyra dagar till exempel, 

vilket är absolut för tidig återgång efter hjärnskakning då rehabilitering enligt hjärntrappan tar 

minst en vecka (8). En annan idrottare trappade upp belastning för snabbt vilket resulterade i 

att symtomförlopp och rehabilitering förlängdes, vilket är en fastställd konsekvens enligt 

tidigare forskning (13). Idrottaren kom därför inte tillbaka till aktivitet förrän efter fyra 

månader. Undermåligt omhändertagande och för tidig återgång till idrott efter hjärnskakning 

är förenligt med allvarliga hälsorisker (13,26). 
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Metoddiskussion 

Urval och genomförande 

Idrottarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Det var inte den önskvärda 

urvalsmetoden från början då rekryteringen visade sig vara svårgenomförd. Flera saker kunde 

gjorts annorlunda för rekrytering och urval. Om författarna åkt till idrottsföreningar kanske 

fler visat intresse för studien. Men det var orealistiskt på grund av tidsbegränsning. En enklare 

väg att gå för författarna gällande rekrytering och arbetets omfattning skulle varit att avgränsa 

studien och bara innefatta en idrott, till exempel fotboll, på en nivå (amatör) och mer 

avgränsad åldersnivå (10-19 år). Men det resonemanget skulle inte stärkt studien då 

urvalsgruppen skulle blivit mer homogen än föreliggande studies urvalsgrupp, och därmed 

skulle tillförlitligheten blivit sämre. Studien baseras på två idrotter, ridning och fotboll, samt 

en man och fyra kvinnor. Sett till andra bakgrundsfaktorer finns dock en bredd; studien 

inkluderade lagidrott och individuell idrott, singel och multipla hjärnskakningar per person, 

bred åldersrepresentationen samt bred erfarenhet sett till idrottsnivå och tid. Med enkel och 

översiktlig presentation av bakgrundsdetaljer för urvalet och genomförandet av arbetet anser 

författarna att överförbarheten därmed är god. 

En idrottare uppfyllde inte ett inklusionskrav fullständigt; att hjärnskakning måste ha skett i 

aktivitet. Förmodligen hade idrottaren missuppfattat kravet. Ovisshet berodde på flera 

faktorer. Idrottaren uppfyllde idrottsrörelsens definition av idrott vid skadehändelsen, 

myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skaderapport ”Fysisk aktivitet och skador” 

presenterade siffror som inkluderar bisysslan i idrotten samt att specialförbundet anser att 

bisysslan tar stor plats och ingår i idrotten. Efter noggrann bedömning ansåg författarna att 

hjärnskakningen skedde i nära anslutning till idrottsaktivitet, men inte i aktiviteten. För övrigt 

uppfyllde idrottaren alla andra krav. Mot bakgrund av detta kom idrottaren ändå att bidra till 

studien och frågeställningen med viktiga erfarenheter och upplevelser. 

Datainsamling  

Semi-strukturerade intervjuer valdes för att få fram idrottarnas egna tankar och känslor samt 

hur det själva valde att beskriva dessa i förhållande till hjärnskakning. En av författarna hade 

själv drabbats av flera hjärnskakningar i sin idrott och denna erfarenhet sågs som en fördel vid 

bland annat framtagning av intervjuguide, medan den andre författaren såg till att 

tillförlitligheten inte äventyrades. Det vill säga att författarna hade såväl en närhet som en 

distans till forskningsfrågan. Författarna lyckades väl med att få fram upplevelser och goda 

beskrivningar av upplevelser och erfarenheter med hjälp av en intervjuguide med öppna och 

vänliga intervjuer, på så sätt att idrottaren inte pressades på svar och författarna visade 

tacksamhet för idrottarnas deltagande i studien. Författarna ansvarade för några intervjuer 
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vardera där den andre agerade bisittare, förutom vid två tillfällen. Bisittarens främsta uppgift 

var att ta anteckningar och vid slutet av intervjun fördjupa i områden som inte berörts eller 

komma med fler följdfrågor. Detta kan ha gjort att intervjuerna blev mer innehållsrika. 

Omständigheterna var inte lika under samtliga intervjuer. Det finns alltid möjligheter att en 

informant eventuellt kan ha lättare att prata inför en person istället för två personer. Dock 

följdes intervjuguiden med frågeområden och öppna följdfrågor vilket säkerställde att relevant 

information för frågeställningen kunde erhållas. Noterbart är att innehållsanalysen påbörjades 

redan efter insamlandet av tre intervjuer. Å ena sidan kan det ha färgat författarna inför de 

resterande två intervjuerna men å andra sidan utvecklades intervjutekniken och fokus i 

intervjuerna och på så sätt förbättrades möjligheterna till att få ut så mycket som möjligt i 

intervjusituationen.  

Databearbetning 

Med ett överenskommet standardiserat sätt att transkribera, producerades överskådliga 

transskript. Analysprocessen skedde genom att författarna först arbetade med insamlad data 

separat och sedan tillsammans. Diskussion fördes konsekvent mellan författarna genom hela 

arbetet. Trovärdigheten och tillförlitlighet stärktes ytterligare genom forskartriangulering, 

detta skedde genom diskussioner och framtagning av teman tillsammans med erfaren 

handledare.  

Frågeställningen kom att bli mer öppen under studiens gång. En istället för tre separata 

frågeställning formulerades, då dessa tre gick in i varandra. Detta resulterade i att titel och 

syfte blev snarlika PM, men inte ordagranna vilket kan ses i de olika bilagorna. 

Etisk diskussion 

I arbetet har etiska aspekter respekterats och inspirerats utifrån Helsingsforsdeklarationen (47) 

så som respekt för idrottarens välmående, autonomi, integritet och anonymitet i form av 

frivilligt deltagande, lämnat samtycke, tillämpad information, avidentifiering, säker lagring av 

data och risk/vinstbedömning. Studien har kunnat motivera en fördelaktig 

risk/vinstbedömning, där risker och obehag för deltagande idrottare vägts mot vinsten av 

studien. Bedömningen grundades dels på risken att vissa konsekvenser skulle kunna inträffa 

vid deltagande i studien, till exempel att rådata skulle läcka ut, idrottaren skulle kunna bli 

kränkt, upprörd eller uppleva obehagliga minnen, och dels graden av skada som 

konsekvenserna skulle kunnat orsaka idrottaren så som eventuellt påverkat framtida 

deltagande i idrottsföreningar eller viss känslomässig påverkan. Risken i båda delarna av 

bedömningen ansågs vara av ringa storlek. Vid bedömningen av studiens vinster kan studiens 

resultat bidra till samhällelig nytta i form av nya rön gällande idrottsrelaterad hjärnskakning. 
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Klinisk relevans 

Trots den begränsade omfattningen för pilotstudien, föreslås ändå av resultatet att det finns 

kliniska brister i identifiering, hantering och rehabilitering av idrottsrelaterad hjärnskakning. 

Dock är den kliniska nyttan från resultaten av studien i nuläget av ringa storlek för 

fysioterapeuter och andra vårdande yrken. Utöver det finns dock en liten grund lagd för 

djupare och större kvalitativa studier gällande hjärnskakningsdrabbade idrottares återgång till 

idrott efter hjärnskakning. Fortsatt forskning om idrottsrelaterad hjärnskakning skulle 

ytterligare kunna undersöka rutiner och kunskapsläget inom en mängd idrotter i Sverige 

avseende omhändertagande och rehabilitering i relation till hjärnskakning. Om ytterligare 

fynd i större studier skulle stärka den föreliggande studiens påståenden om kliniska brister 

gällande idrottsrelaterad hjärnskakning, bör en diskussion initieras angående eventuella 

preventiva insatser i idrottssverige. Det är oklart när, hur eller vilka som ska stå för de 

potentiella insatserna. Förslagsvis kan fysioterapeuter, vars yrkesroll bygger på rehabilitering 

genom information, rörelse och fysisk aktivitet, bidra till arbetet med sin expertis. Även 

läkare kan, vars yrke består av hög frekvens av patientkontakt och stor kunskap inom 

medicin, informera noggrant om idrottsrelaterad hjärnskakning eller hänvisa vidare till 

sakkunnig person, som en del av preventiva åtgärder.  

Konklusion 

I undersökningen var syftet att undersöka erfarenheter och upplevelser hos 

hjärnskakningsdrabbade idrottare. Resultaten av undersökningen som presenteras i de tre 

temana ”Föranledd vårdkontakt”, ”Motiverande och hindrande faktorer för återgång till 

idrott”, samt ”Resonemang kring hjärnskakning” visar att det förekommer kliniska brister i 

identifiering, hantering och rehabilitering av idrottsrelaterad hjärnskakning. Dessutom 

påpekas att återgång till idrott kan vara en komplex process som involverar flera faktorer. 

Resultaten ökar förståelsen för idrottare som råkar ut för hjärnskakning i idrottssammanhang. 

Studien begränsades av rekrytering och urval där endast två idrotter representerades. Som 

helhet betraktat ger resultaten inte tillräckligt stöd för att initiera preventiva insatser på 

nationell nivå. Ytterligare forskning och kartläggning behövs för att bilda uppfattning om 

läget av idrottsrelaterad hjärnskakning i Sverige.    
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Bilaga 1 

Informationsbrev för medverkande i C-uppsats  

 

Idrottsutövares upplevelser av återgång  

till idrott efter hjärnskakning 

Vi är två fysioterapeutstudenter som gör en studie vars främsta mål är att beskriva och 

förklara upplevelser, motiv och kunskap av återgång till idrott efter hjärnskakning.  

Du tillfrågas härmed om att delta i denna undersökning.  Huvudtrauma i samband med 

idrott är idag inte ovanligt, och hjärnskakning har uppmärksammats mer på senare år i takt 

med att bättre utvärderingsmetoder tillkommit och intresse i media har ökat. Vi vill med 

denna studie bidra till framtida forskningsunderlag. Förhoppningsvis kan det hjälpa 

framtida fysioterapeutiska insatser som kan främja och motivera återgång till idrott med 

ökad medvetenhet och kunskap. 

 

Vi söker fem idrottare som uppfyller följande kriterier: 

 Ålder 15-35 år samt vara flytande svenska i tal och skrift.  

 Tävlat och/eller tränat senaste fem åren, i en idrottsförening som är anknuten till 

Riksidrottsförbundet samt i idrottsaktivitet fått minst en hjärnskakning.  

 Erhållit en diagnos av läkare samt återupptagit samma idrott inom 18 månader 

efter diagnos. En hjärnskakning måste ha skett 5 senaste åren. 

 

Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju med frågor kring upplevelser, 

motiv och kunskap av återgång till idrott efter hjärnskakning. Intervjun förväntas ta cirka 

60-90 minuter och spelas in på ljudfil. All data kommer behandlas konfidentiellt och efter 

omskrivet till text så kommer ljudfilerna raderas. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Studien kommer presenteras i form av en C-uppsats 

vid Uppsala universitet.  

 

Vid frågor kontakta 

 

Richard Jonsson, richard_jonsson86@yahoo.com, 076-6337279 

 

Fredrik Hyttsten, fredrik.hyttsten@gmail.com , 076-2393397 

 

Handledare: Cathrin Martin Forskare, Med dr, Leg fysioterapeut 

cathrin.martin@neuro.uu.se 
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Skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln:  

”Idrottsutövares upplevelser av återgång till idrott efter hjärnskakning” 

 

Jag har informerats om studiens syfte, datainsamling, databearbetning och databehandling. Jag har 

även vetskap om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om idrottares upplevelser, motiv och kunskap av återgång till idrott 

efter hjärnskakning. 

 

Ort/Datum: 

 

 

 Idrottarens namnförtydligande och underskrift  

 

 

 

 

Författarnas namnförtydligande och underskrifter 

 

 

 

 

Handledarens namn och kontaktuppgifter 

 

 

Fredrik Hyttsten 

Richard Jonsson 

Cathrin Martin 

cathrin.martin@neuro.uu.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

”Idrottsutövares upplevelser av återgång till idrott efter hjärnskakning” 

Bakgrundsfrågor: ålder, kön, idrott, nivå och år av erfarenhet samt antalet hjärnskakningar  

Berätta om hjärnskakningshändelsen/erna, vad hände/kände du? När började idrotta igen? 

Område 1. 

Hur har du upplevt återgången till träning och tävling efter hjärnskakningen? Berätta! 

Förslag på följdfrågor: 

Berätta gärna vad är det som har gått bra? Varför? Utveckla! 

Återge gärna ett/flera minne/n av något som påverkat återgången positivt.   

Vad har gått mindre bra (dåligt)? Varför?  

Återge gärna ett/flera minne/n av något som påverkat återgången negativt.   

Vad tror du skulle förbättrat respektive försämrat återgången? Varför tror du det? 

 

 

Område 2. 

Vad är det som driver dig att fortsätta idrotta efter hjärnskakningen? Utveckla! 

Förslag på följdfrågor: 

Varför ville du fortsätta? 

Hur har omgivningen påverkat dig (tränare/familj/kompisar/andra idrottare)? 

Finns det flera faktorer? Vad är det för särskilt med varje faktor?  

Finns det faktorer som skulle påverka i motsatt riktning? Vad och varför? 

 

 

Område 3. 

Berätta vad du vet om hjärnskakning, risker, och återgång till idrott! 

Förslag på följdfrågor: 

Vad visste du innan din hjärnskakning? Hur lärde du dig det? Utveckla! 

Vad lärde du dig efter? Hur lärde du dig det? Utveckla! 

Vad tror du skulle förbättrat respektive försämrat kunskapen om hjärnskakning, risker och 

återgång för idrottsutövare? Varför tror du det? 

Vad tror du din/a tränare vet och kan om hjärnskakning? 


