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Abstrakt  
 
Bakgrund: Hjärnskakningar är en stor problematik inom ishockeyn och det är beräknat att 

det sker ungefär 160 hjärnskakningar per 1000 matchtimmar och lag. Inom ishockey är 

hjärnskakningar tillsammans med knä- och axelskador den vanligaste förekommande skadan. 

De flesta individer som råkar ut för en hjärnskakning vid idrottsutövande blir snabbt 

symptomfria. Men cirka 20 procent av de drabbade får långvariga och kvarvarande symptom 

som kan påverka individens livskvalitet och idrottsutövande. Det svenska fackförbundet, 

Fysioterapeuterna, rekommenderar rehabilitering och utredning av hjärna, nacke, syn, balans 

och neuropsykologiska faktorer efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka hur elitidrottselever på gymnasienivå med inriktning ishockey i 

norra Sverige upplevde rehabiliteringen från fysioterapeut efter hjärnskakning samt återgång 

till ishockeyn. Metod: Empirisk-holistisk kunskapsansats har använts i detta arbete och 

studiens designen är semistrukturerad med en intervjuguide. Totalt har tre deltagare 

medverkat i studien via intervjuer. Resultat: Innehållsanalysen från de genomförda 

intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier, betydelsen av stöd under hela 

rehabiliteringsprocessen, förståelse om komplexiteten av hjärnskakningar och tankar om 

hjärnskakningens påverkan på framtiden, och åtta underkategorier. Dessa är framtagna 

genom kondensering och kodning av meningsenheterna från intervjuerna.  Konklusion: 

Hjärnskakningar är komplexa och kräver individuellt anpassad rehabilitering. Stöd från familj 

och omgivning har visat sig spela en central roll i den drabbade individens rehabilitering samt 

återgång till idrott.  

 

Nyckelord: elitidrottselever, hjärnskakning, ishockey, rehabilitering  
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Bakgrund 
Inom ishockey är hjärnskakningar tillsammans med knä- och axelskador den vanligaste 

förekommande skadan (1). Hjärnskakningar är en stor problematik inom ishockeyn och det är 

beräknat att det sker ungefär 160 hjärnskakningar per 1000 matchtimmar och lag (2, 3). Med 

denna statistik i vetskap har svenska hockeyförbundet riktlinjer som lyder “Den spelare som 

misstänks ha fått hjärnskakning får inte delta vidare i matchen förrän sjukvårdskunnig person 

undersökt spelaren” (4). Forskning har pågått sedan 1990-talet för att förstå bakomliggande 

skademekanismer vid hjärnskakningar (5) och dess påverkan på människan (6) för att kunna 

skapa en djupare förståelse och adekvata behandlingsmetoder (7).  

 

Hjärnskakning definieras som en komplex patofysiologisk process som påverkar hjärnan och 

som initieras genom ett yttre trauma eller våld som innefattar biomekaniska krafter (8). 

Hjärnskakningar uppstår antingen genom direkt eller indirekt våld mot huvudet vilket 

resulterar i en skakning av kranium (2). Skador som kan uppkomma i samband med en 

hjärnskakning är bland annat en hastigt påkommen neurologisk funktionsnedsättning som så 

småningom spontant återgår och försvinner. Neuropatologiska förändringar kan förekomma 

men de akuta kliniska fynden påvisar en mer funktionell än strukturell skada av hjärnan. 

Förlust av medvetandet är en av de kliniska symptomen som ofta följer en hjärnskakning och 

därför är standardiserade neurologiska undersökningar en viktig del av utredningen för 

hjärnskakningar. Det är konstaterat att allvarlighetsgraden av en hjärnskakning inte kan 

bedömas initialt utan att det är först när den drabbade personen har tillfrisknat som detta kan 

ske. Hjärnskakning är därför indelat i två grupper, enkel och komplex hjärnskakning (9). 

Enkel hjärnskakning definieras av att den drabbade är helt återställd inom tio dagar efter att 

traumat skedde. En komplex hjärnskakning innebär att den drabbade personen blir medvetslös 

i mer än en minut. Vid en komplex hjärnskakning återkommer symptomen under 

rehabiliteringen och en nedsatt kognitiv funktion kan kvarvara en längre tid. En komplex 

hjärnskakning kan även orsakas av upprepade hjärnskakningar, speciellt i förhållande till att 

det utlösande våldet varit av lägre energiinnehåll (10). Typiska symptom efter en 

hjärnskakning är en blandning av somatiska, kognitiva, emotionella och fysiska (11). Det här 

innebär att den drabbade individen kan uppvisa alla dessa symptom, eller enbart ett eller 

några av dem. 
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Rekommendationer efter en idrottsrelaterad hjärnskakning är att rehabiliteringen ska ske 

stegvis för återgång till idrott (12). Detta sker oftast via en så kallad “Hjärntrappa” (2, 13) 

med målet att idrottsutövaren ska återgå till idrotten på ett säkert sätt (14). Hjärntrappan 

används för att enkelt och säkert vägleda idrottaren tillbaka till full aktivitet, både inom det 

privata livet och inom idrotten. Det finns ett antal grundläggande regler för varje steg på 

hjärntrappan vad gäller träningsmängd och intensitet men hjärntrappan ska anpassas efter 

individen och utifrån den aktuella idrotten. Detta innebär att hjärntrappan kan se olika ut för 

olika idrottsutövare men även olika för två idrottare i samma lag eftersom hjärnskakningar 

kan te sig olika hos olika individer (2, 13). Steg 6 i hjärntrappan riktar sig mot återgång till 

match och tävling, dock är schemat utarbetat för vuxna individer (2). I dagsläget förekommer 

inga tydliga rekommendationer för barn annat än att de bör vara försiktigare samt att de bör 

ha en längre rehabiliteringstid innan de återgår till sitt idrottsutövande jämfört med vuxna 

spelare (15). Vid behov kan även annan rehabilitering inkluderas i behandlingen av 

hjärnskakning. Den fysioterapeutiska rehabiliteringen inkluderar ofta interventioner för 

cervikalen, kognitiva behandlingsstrategier och det vestibulära systemet (12). Det är 

rekommenderat med aktiv rehabilitering med lågintensiv träning som behandlingsmetod vid 

hjärnskakning. Denna behandling riktar sig främst till personer med längre återhämtningstid, 

vilket är rekommenderat för en idrottsrelaterad hjärnskakning (12, 16).  

 

Socialstyrelsen definierar ordet rehabilitering som insatser som ska bidra till att en person 

med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet (15). Vid rehabilitering av hjärnskakning vill 

fysioterapeuten leta efter det minsta stimuli som ger symptom och arbeta vidare med detta 

(17). Träning efter hjärnskakning eftersträvar en så specifik träning som möjligt för att 

isolerat försöka öka cirkulationen i ett specifikt område utan att påverka andra segment i 

hjärnan (18). Funktionella magnetröntgen, MR, har visat att det inte är ovanligt att andra 

segment i hjärnan tar över funktionen från det skadade området under läkningsfasen. Det här 

betyder att det är av vikt att vidta lugna rehabiliteringsåtgärder i de patientfall som inte faller 

inom ramarna för den klassiska rehabiliteringsmetoden; hjärntrappan (18). I dessa fall kan 

stegvis stimulering vidtas vilket innebär att fysioterapeuten söker den övning som utlöser 

symtom. Vidare tränas detta tills den övningen inte längre ger besvär och träningen stegras 

sedan vidare till nästa symptomgivande övning (18). Det är även viktigt att försöka undvika 

kombinationer av olika stimuli i början av rehabiliteringsprocessen. Detta för att undvika att 
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flera olika processer behöver genomföras i huvudet samtidigt, så kallad multitasking. 

Exempelvis bör balansträningen ske utan större inslag av minnesträning (17). 

     

Fysioterapi är en hälsoprofession som centreras vid funktionell rörelse för ett hälsosamt liv. 

Professionen syftar till att främja hälsa, minska lidande och vidmakthålla eller återvinna 

optimal rörelse och funktionell förmåga hos individer som drabbats av skada eller sjukdom 

samt främja delaktighet i samhället (19). I arbetet som fysioterapeut inkluderas tillämpningar 

av hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, terapeutiska och habiliterande/rehabiliterande 

insatser (20). Fysioterapeuter är en del av ett multidisciplinärt vårdteam som har kunskap att 

hantera undersökning och rehabilitering av cervikalen, vestibulära systemet och 

occularsystemet (21). Dessa är områden och organ som är kopplade till problematik och 

symptom efter hjärnskakning samt rekommenderade att kontrollera vid rehabilitering (12). 

Även det svenska fackförbundet för fysioterapeuter, Fysioterapeuterna, rekommenderar 

rehabilitering och utredning av hjärna, nacke, syn, balans och neuropsykologiska faktorer 

efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (22). 

 

Inom många idrotter återfinns det någon typ av våld som är tillåtet under regelverkets ramar, 

exempelvis tacklingar, kollisioner och blockeringar. Dessa fysiska kontakter kan i sin tur ge 

upphov till skada (23). Om hjärnskakningen inte kan diagnostiseras vid ett 

idrottssammanhang är det sannolikt att spelaren fortsätter med aktiviteten och därmed 

försätter sig själv i en utsatt position som kan förvärra skadan (24). De flesta individer som 

råkar ut för en hjärnskakning vid idrottsutövande blir snabbt symptomfria. Men cirka 20 

procent av de drabbade får långvariga och kvarvarande symptom som kan påverka individens 

livskvalitet och idrottsutövande (17).  

 

Utöver detta finns även risken att spelaren kommer förvränga sanningen för att inte bli 

bortplockad från spelet (3). Individen prioriterar att fortsätta idrottsutövandet framför sin egen 

hälsa, trots att symptomen från en hjärnskakning kan leda till en i förtid avslutad idrottskarriär 

samt påverka individen under hela dennes livstid (3). Denna problematik förekommer inom 

flera idrotter och inte minst inom ishockeyn. Det är därför viktigt att utövare inom idrotter 

med närkontakt, som ishockey, får tillgång till rätt utbildning gällande hjärnskakningar. 

Det är även av vikt att närstående och familjemedlemmar blir informerade eftersom det oftast 

är dessa som tar hand om spelarna vid en hjärnskakning (25). Utöver dessa tankar om 

utbildning för hjärnskakningar till spelare och anhöriga har det argumenterats för att de 
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professionella ishockeyligorna ska ta ansvar för att genomföra utbildningar i ämnet och att det 

i sin tur kan leda till att rehabiliteringen för hjärnskakningar kan bli bättre på både en fysiskt 

samt psykisk nivå (25). Detta på grund av etiska skäl. (26) 

 

Det är få kvalitativa studier som har genomförts inom detta ämne. Tidigare kvalitativa studier 

i ämnet idrottsrelaterade hjärnskakningar visar att den drabbade individen kan drabbas 

negativt av hjärnskakningen vad gäller fysik, emotionella känslor, akademisk inlärning samt 

samspel med andra människor (27). Dessa studier betonar även vikten av utbildning kring 

idrottsrelaterade hjärnskakningar till idrottsutövaren, föräldrar, skolpersonal och tränare för 

att dessa skador ska kunna förebyggas samt effektivt identifieras och behandlas (27). 

Ytterligare studier lyfter vikten av utbildning till spelare och deras omgivning då det 

uppmärksammats att bristande kunskap kan leda till en underrapportering av idrottsrelaterade 

hjärnskakningar (28). En tidigare studie belyste även underrapporteringen av idrottsrelaterade 

hjärnskakningar via en anonym enkät-studie bland idrottsutövare, 262 idrottare deltog i denna 

studie och det visade sig att 43 % av dessa medvetet hade dolt symptom från sin omgivning 

för att fortsätta utöva sin idrott. 22 % av deltagarna svarade att det var osannolikt eller mycket 

osannolikt att de skulle rapportera hjärnskakningssymptom till sina tränare eller lagkamrater. 

Svaren från denna studie tyder på att det kan finnas en grad av underrapportering bland 

idrottare vad gäller symptom av idrottsrelaterade hjärnskakningar, även bland dessa med en 

utbildning inom ämnet (28).  

 

Machokulturen inom ishockeyn kan påverka antalet hjärnskakningar samt rehabiliteringen 

efter hjärnskakningarna på ett negativt sätt genom att det ofta förekommer en hård jargong i 

omklädningsrummen som överförs på planen (29). Att vara hård och osårbar är något som ses 

som en merit, därför blir spelet hårdare och spelarna mindre uppmärksamma om sina skador. 

En hjärnskakning kan lätt pratas över av tränare och spelaren själv vilket bidrar till att 

spelarna får återgå till idrottandet alldeles för tätt inpå skadetillfället. Machokulturen kan 

speglas på det vis genom att spelaren inte vill visa svaghet eller nederlag, något som spelaren 

kan tro inte hör till manligt beteende (30). Enligt statistik drabbas fler kvinnor av 

idrottsrelaterade hjärnskakningar än vad män gör inom samma idrott. Detta för att kvinnor är 

ärligare i sina anamneser än män och att det på så sätt leder till att fler kvinnor rapporterar 

sina hjärnskakningar (31).  
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Inom ishockeyn har en stor internationell studie bekräftat skadeproblematiken gällande 

hjärnskakningar. Studien är genomförd under sju års tid och rapporterade att 528 skador som 

resulterade i hjärnskakningar skedde på 844 matcher (32). Den internationella studien riktades 

mot ishockeyspelare på professionell hög internationell nivå. Vår studie kommer behandla 

ishockeyspelare i norra Sverige som spelar på juniornivå. Dessa spelare är alltså i startgropen 

av deras eventuella karriärer som ishockeyspelare. Eftersom ishockey är en idrott som spelas 

med ett högt tempo ökar därmed risken för våldsamma kollisioner och tacklingar som i sin tur 

kan leda till skador och inte minst hjärnskakningar (33). Det är visat att hjärnskakningar är ett 

vanligt förekommande fenomen inom ishockeyvärlden på elitnivå (32). Då detta är en 

problematik inom ishockeyn skapades syftet till studien. 
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Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka hur elitidrottselever på gymnasienivå med 

inriktning ishockey i norra Sverige upplevde rehabiliteringen från fysioterapeut efter 

hjärnskakning samt återgång till ishockeyn.  

Metod 

Vetenskaplig ansats 

För att besvara studiens syfte har en empirisk-holistisk kunskapsansats valts för att bygga 

antaganden på insamlad data istället för att skapa teorier utifrån redan existerande data (34). 

Denna vetenskapliga ansats valdes beroende på intresset av att studera upplevelserna av 

rehabiliteringen efter en hjärnskakning hos individer kopplat till ishockey. Individerna som 

passat in i inklusionskriterierna deltog i enskilda intervjuer tillsammans med författarna där de 

berättade om sina egna erfarenheter och tolkningar av rehabiliteringen. För att möjliggöra fler 

personliga synvinklar till studien är designen kvalitativ. Den kvalitativa designen lämnar 

utrymme för uppfattningar och tolkningar hur deltagarna känner och tänker kring 

hjärnskakningsproblematiken (35).  

Design 

Studien har en semistrukturerad design med en intervjuguide (Bilaga 1) som omfattade sex 

frågor kopplat till temat hjärnskakning i samband med ishockey och den upplevda 

rehabiliteringsprocessen (36). Designen valdes för att deltagaren skulle få möjlighet att 

beskriva sina egna tankar och upplevelser av rehabiliteringen efter hjärnskakning. Författarna 

ansåg att detta var lämpligast via en semistrukturerad design med intervjufrågor.   

Deltagare 

Inklusionskriterier för deltagandet i denna studie var att deltagaren skall ha drabbats av en 

eller flertalet hjärnskakningar samt fått rehabilitering från en fysioterapeut under sin 

gymnasietid vid ett elitidrottsgymnasium i norra Sverige. Hjärnskakningen skall ha inträffat 

under en ishockeyträning, ishockeymatch eller i ett annat idrottssammanhang. Deltagaren ska 

studera eller varit studerande på elitidrottsgymnasiumet under det senaste året samt förstå 

svenska i tal och skrift.   
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Exklusionskriterierna till denna studie är individer som inte är eller har varit elitidrottselever 

med inriktning ishockey på gymnasium. Hjärnskakningar som ej skett under gymnasietiden 

eller hjärnskakningar som ej skett i samband med ishockeyutövande eller annat idrottsligt 

sammanhang samt elever med studieuppehåll.  

 

Rekryteringen av deltagarna har skett via kontakt med rektorer och tränare vid 

elithockeygymnasium i region norra Sverige. Informationsbrev och samtyckesformulär 

skickades (Bilaga 2, 3) ut till ovannämnda för att få godkännande att kontakta elever för 

vidare intervjuer. Deltagarna tilldelades informationsbrev samt samtyckesformulär vilka 

skulle inkludera målsmans underskrift om deltagaren var yngre än 18 år (Bilaga 4, 5). Fem 

deltagare var tänkta till studien, men ett bortfall skedde för två personer. Totalt inkluderades 

tre deltagare till studien. En av dessa inkluderades via ett snöbollsurval (37). Snöbollsurvalet 

skedde genom att en deltagare rekommenderade en person från sin omgivning som var 

lämplig att ingå i denna studie (37). Ingen kvinna är representerad bland deltagarna.   

 

Tabell 1. Översikt över deltagarna i studien.  

Deltagare  Ålder  Antal hjärnskakningar  

1 19 3 

2 17 1 

3 19 4 

 

Datainsamling        

Deltagarna intervjuades en och en tillsammans med båda författarna. Detta för att deltagaren 

skulle få möjlighet att svara fritt och självständigt på intervjufrågorna enligt intervjuguiden 

(Bilaga 1) samt beskriva sina upplevelser utan att bli påverkad av de övriga deltagarnas 

svarar. Båda författarna deltog vid varje intervju där den ena författaren ställde 

intervjufrågorna och den andre agerade observatör samt bidrog med följdfrågor om detta 

behövdes. Rollerna bibehölls av författarna vid samtliga intervjuer. Intervjuerna skedde på 

platser som var lättåtkomlig för de deltagande individerna, exempel skolan, ishockeyarenan 

eller ett café. Deltagarna informerades om att intervjuerna önskades ske i en lugn miljö där de 

kände sig bekväma att uttrycka sig fritt med egna ord. Deltagarna fick därför själva välja 

platsen för intervjuerna eftersom risken för störningar under intervjun på så vis minimerades 

(35). 
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Intervjuerna spelades in med författarnas mobiltelefoner för att sedan transkriberas. 

Ljudinspelningarna testades innan intervjuerna för att säkerställa att ljudkvaliteten av 

inspelningarna var bra. Inspelningarna skedde via båda författarnas mobiltelefoner, allt för att 

säkerställa att hela inspelningarna kom med ifall att den ena telefonens inspelningsfunktion 

var ur funktion. Transkriberingen genomfördes i nära anslutning till intervjuerna för att 

minska risken för missuppfattningar (36). Intervjuerna genomfördes i form av fysiska möten 

med deltagarna för att författarna skulle kunna ta del av kroppsspråk, ansiktsmimik, tonläge 

och känsla. Ingen intervju genomfördes via telefon eller Skype. Allt detta för att skapa en 

djupare bild och förståelse för författarna om vad som sades under intervjuerna, mer än vad 

bara de uttalade orden beskrev (35).  

 

Intervjuguiden var semistrukturerad med frågor som underlag till intervjutillfällena. Frågorna 

i intervjuguiden gav i största möjliga mån möjlighet för individen att svara fritt kring 

problemområdet samt ge dem möjligheten att bidra till studiens syfte utan att begränsa 

deltagarens egna svar (36). Frågorna till intervjuguiden skapades som en riktlinje till 

intervjuerna för att säkerställa att samtliga deltagare ställdes samma frågor. Intervjufrågorna 

återspeglade tidigare forskning av ämnet hjärnskakningar och ishockey för att på så vis ta reda 

på erfarenheter och resonemang från spelarna kring ämnet (34). Inget pilottest av 

intervjuguiden utfördes.  

Dataanalys        

Samtliga intervjuer transkriberades för att kunna analysera den data som samlades in. Detta 

var ett förberedande steg innan analysen påbörjades (36). Transkriberingen innebar att 

författarna ordagrant skrev ner varje enskild intervju. Vid transkriberingen noterades endast 

det som sades under intervjuerna. Det som sades skrevs ned med hög detaljrikedom för att 

hålla sig så nära det som sagts som möjligt men ändå få texten att vara begriplig (36). Gester, 

kroppsspråk, mimik samt tonläge tillät författarna att få en djupare förståelse av intervjuerna 

mer än vad de uttalade orden förmedlat, vilket kan vara av vikt i vissa fall (35).  

 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att återfinna olika kategorier i intervjuerna (36, 

38). Utifrån de gemensamma kategorierna som hittats skapades förståelse för vad deltagarna i 

studien hade för erfarenhet av problemet (36). Att söka kategorier innebar att hitta 

gemensamma nämnare från deltagarnas svar. Innehållsanalysen utgick från en metod i fyra 

steg enligt följande (38): 
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● Första steget innebar val av text som skulle analyseras utifrån forskningsfrågan. I detta 

fall gäller det insamlad data från genomförda intervjuer som är kopplade till studiens 

syfte. 

● Andra steget innebar selektion av data. Efter transkribering blir en stor mängd data 

tillgängligt. I detta steg selekterades det som ansågs vara mest relevant utifrån syftet. 

Intervjuerna läses flertalet gånger i detta steg för att skapa en bättre helhetsbild.  

● I tredje steget organiserades den data som valts ut för bearbetning genom identifiering 

av koder i texten. Dessa koder skapades av författarna utefter den data som samlats in. 

Koderna kom att representera underkategorier.  

● I fjärde steget grupperades underkategorierna som framtagits. Dessa framträdande 

delar användes sedan av författarna för att finna olika teman och skapa huvudrubriker. 

Under dessa teman presenterades sedan materialet på ett sammanfattande vis med 

hjälp av utvald data samt citat. För att författarna skulle komma fram till de olika 

kodningarna genomfördes kondensering och kodning av meningsenheter. Detta 

arbetssätt applicerades på samtliga citat. Exempel på kondensering och kodning av 

meningsenhet visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Illustration av kondensering och kodning av meningsenheter. 

Meningsenhet Koncentrerad 

meningsenhet 

Kod  Huvudkod  

Ja att det tog så 

lång tid. Jag tänkte 

ju att det bara 

skulle ta nån vecka. 

Så att det var ju 

tungt. Det var ju 

mycket det, det tog 

så himla lång tid. 

 

Jag trodde att 

rehabiliteringen 

skulle gå mycket 

fortare än den 

gjorde.  

 

Frustration att 

rehabiliteringen inte 

sker i en rak linje. 

 

Betydelsen av stöd 

under hela 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Allt bygger ju på 

att du själv måste 

känna att det känns 

Det bygger på att 

du själv måste 

känna av hur du 

Förståelse och 

acceptans att 

Förståelse om 

komplexiteten av 

hjärnskakningar. 
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hundra eeeh å de 

finns inge egentliga 

svar, svart på vitt 

hur lång tid det kan 

ta, det kan ju ta 

väldigt lång tid för 

vissa vet ja eeh å 

vissa tar de mycke 

mer än andra  

 

mår, det finns inget 

egentligt svar för 

hur lång tid det kan 

ta. För visa går det 

fort och för andra 

kan det ta längre 

tid.  

hjärnskakningar är 

individuella 

 

Ja, det är väl… 

dom är lite mer 

rädda. Asså dom, ja 

dom frågar mycket. 

Att det måste vara 

100 % att det är 

bra. Så nä, dom 

pushar inte att du 

ska spela. 

Tränarna är vill att 

jag ska må bra. Dom 

pushar mig inte att 

komma tillbaka och 

spela innan allt känns 

100 %. 

Stöttning i 

rehabiliteringen. 
Betydelsen av stöd 

under hela 

rehabiliteringsprocessen. 

 

 

Triangulering har använts för att skapa en trovärdighet och pålitlighet i arbetet (39). Initialt 

skedde transkriberingar och den första kondensering samt kodning av meningsenheter enskilt, 

för att författarna sedan arbetade med detta tillsammans. Utöver kondensering och kodning av 

meningsenheter har även handledare sett över dessa, först enskilt och sedan tillsammans med 

författarna. Trovärdigheten i arbetet stärks av att flera personer har varit involverade i 

processen, både i det enskilda arbetet samt i det gemensamma (39).  

Etiska överväganden  

Studien följde de fyra krav som finns för forskningsetik, detta för att säkerställa att alla 

deltagares personuppgifter och åsikter behandlas korrekt (35, 36). Deltagarna försäkrades om 

att deras deltagande i studien var frivillig samt att informationen som delats mellan deltagarna 

och författarna var konfidentiellt. De fyra krav för forskningsetiken innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (35, 36). 
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Informationskravet kräver att författarna ska informera deltagaren om studiens syfte och dess 

innebörd. Med samtyckeskravet menas det att deltagarna alltid ska ha kännedom om att 

studien är frivillig samt att de har möjlighet att avsluta den när som helst under förloppet, 

deltagandet är ej bindande. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna informeras om hur 

deras data samlas in samt hur denna bibehålls konfidentiell. Ingen personlig information 

kommer spridas och det kommer ej vara möjligt att veta vilka deltagarna är i studien. 

Informationen som samlades in under intervjuerna sparades enbart på författarnas datorer och 

mobiltelefoner med personliga lösenkoder som enbart de hade åtkomst till. Nyttjandekravet 

uppnåddes genom att informera deltagarna om att deras information enbart användes till 

denna studies syfte och att den sparade informationen raderas efter avslutad och godkänd 

studie (35, 36). 

 

Kraven uppfylldes genom informationsbrevet som delats ut till alla deltagare innan 

påbörjandet av intervjuerna. Deltagarna försäkras om att deras personuppgifter inte kommer 

återfinnas i studien utan att det endast är författarna som vet om deras egentliga identitet. 

Detta gjordes för att deltagarna skulle uppleva säkerhet och en så bekväm miljö som möjligt 

för att skapa en god studiekvalitet (Bilaga 4).  

Förförståelse av ämnet 

Båda författarna har förförståelse till ämnet i form av nära anhöriga som har drabbats av 

hjärnskakningar. Genom detta har författarna en medvetenhet om att rehabiliteringen kan ta 

lång tid för den drabbade individen, att rehabiliteringstiden kan se olika ut från person till 

person samt att processen kan vara frustrerande då bakslag ofta förekommer.  
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Resultat 
Innehållsanalysen från de genomförda intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier, 

betydelsen av stöd under hela rehabiliteringsprocessen, förståelse om komplexiteten av 

hjärnskakningar och tankar om hjärnskakningens påverkan på framtiden samt åtta 

subkategorier. Huvudkategorierna och tillhörande subkategorier representeras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategori Subkategori 

Betydelsen av stöd under hela 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Stöttning i rehabiliteringen. 

Frustration att rehabiliteringen inte sker i en 

rak linje. 

Tillbakagång till idrotten och upplevda 

förväntningar. 

Förståelse om komplexiteten av 

hjärnskakningar.  

Förståelse och acceptans att hjärnskakningar 

är individuella. 

Stegvis förbättring och återgång till spel. 

Insikt om efterförlopp av en hjärnskakning. 

Tankar om hjärnskakningens påverkan på 

framtiden. 

Oro över hur framtiden kan komma att 

påverkas efter hjärnskakningen. 

Rädsla att drabbas av en ytterligare 

hjärnskakning. 

 

 

Betydelsen av stöd under hela rehabiliteringsprocessen 

Stöttning i rehabiliteringen 

Deltagarna uttryckte alla att de känt ett stöd från sin fysioterapeut, tränare samt sin klubb 

under hela rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringen har för alla börjat hos fysioterapeuten 

som sedan övergått till träning med laget där fystränaren tagit över ansvaret. Under hela 

processen har deltagarna blivit påminda om att det ej finns någon stress eller press att komma 

tillbaka till spelet innan de är helt återställda. Det absolut viktigaste är att deltagarna själva 

mår bra och att de alltid ska ha tillgång till stöd. 
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“Ja, det är väl… dom är lite mer rädda. Asså dom, ja dom frågar mycket. Att det måste vara 

100 % att det är bra. Så nä, dom pushar inte att du ska spela.” P2 

 

“… jag har inte heller känt nån press liksom att jag måste komma tillbaka eller så och spela 

heller. Det har varit liksom, de du, de du tycker känns bäst, gör det liksom.” P3 

 

 

Frustration att rehabiliteringen inte sker i en rak linje 

Samtliga deltagare uttryckte frustration över att rehabiliteringen tar längre tid än vad de först 

hade förväntat sig och att de upplevt motgångar i form av bakslag. Deltagarna uttryckte även 

att rehabiliteringen är svår vid hjärnskakning. De upplevde att det inte finns några givna svar 

på hur man ska göra för att få det bästa resultatet. Det handlar om att lyssna till sin egen kropp 

och reflektera själv. Det går inte att stressa rehabiliteringen för att nå de resultat som önskas, 

utan det måste få ta sin tid. Detta uttryckte deltagarna en viss frustration över då tiden kan 

variera mycket från person till person.  

 

”Asså jag har ju känt själv att det är jobbigt att få en hjärnskakning för att de är ju svårt å 

eeh atte hur man kan göra det bättre, för det är ju egentligen bara å vila som är det bästa och 

sen så komma tillbaka i den tid det tar, det är ingenting man kan stressa, för stressar man så 

blir det ba sämre.” P1 

 

”Dig själv å din kropp är ju hur du mår, asså hur själva hjärnan mår, så de är ju ingenting 

man ba men såhär gör man för att bli bra man måste känna av hela tiden att känns det här 

okej?” P1 

 

 

Förståelse om komplexiteten av hjärnskakningar 

Förståelse och acceptans att hjärnskakningar är individuella 

Samtliga deltagare har uttryckt en frustration men även en förståelse och acceptans över att 

varje hjärnskakning är unik och individuell. Alla har gett uttryck för att de upplever att 

hjärnskakning är bland den svåraste skadan de drabbats av då skadan är så individuell. 

Rehabiliteringen går inte att påskynda, det bygger på att en själv måste känna efter och 

reflektera över sin situation. Deltagarna beskrev individualiteten i hjärnskakningarna genom 

liknelse av att det inte finns något färdigt recept för hur återgången till idrotten ska ske. 
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Rehabiliteringsprocessen tar tid och det går inte att jämföra sig med andra lagkamrater eller 

personer som drabbats av hjärnskakningar. 

 

”Eeh så det är egentligen bara att det ska ta den tid det tar för att hjärnan ska känna sig 

hundra igen, så att man inte är tillbaka så det är klart det är en utav de jobbigaste skadorna 

jag tycker att det finns, som du inte kan påverka på något sätt.” P1 

 

”Det är ju så, det är svårt med hjärnskakningar. Varje hjärnskakning är unik.” P2 

 

”De är väl mer att, förstå att asså varje hjärnskakning är ju nästan lite olik från person till 

person hur allvarlig den är…//…de har vart väldigt jobbigt att komma tillbaka medans ena 

va, va tillbaka på en vecka efter hjärntrappan…//…vissa tar längre tid att komma tillbaka till 

än andra.” P1 

 

 

Tillbakagång till idrotten och upplevda förväntningar 

Deltagarna uttryckte ofta under intervjuerna en längtan om att komma tillbaka till idrotten. 

Vid dessa uttryck yttrades även känslor om press, främst från deltagarna själva men till viss 

del även från sina lagkamrater. Ingen deltagare upplevde press om återgång till spel från 

tränare. Alla deltagare i studien är elitsatsande idrottselever och samtliga gav uttryck om att 

återgå till idrotten för att fortsätta bli bättre. Pressen som uttrycktes kom ofta från de själva. 

Deltagarna förklarade under intervjuerna att de har fått bra stöttning från klubb och tränare 

efter hjärnskakningen/arna och att de ej har upplevt press från dessa håll att snabbt återgå till 

spel. Pressen om en snabbare återgång har främst kommit från deltagaren själv.  

 

” Men jag vill ju spela så. Jag vill ju bli bra.” P2 

 

”Det är lite både och. Asså vissa, ja vissa har ju hållt på ganska länge att jag ska komma 

tillbaka och sådär. Ja och vissa är ju mer rädd, rädd om mig så att man ska ta det lugnt och 

så. Så det är lite blandat i laget skulle jag säga.” P2 

 

 

 

 



15 
 

Tankar om hjärnskakningens påverkan på framtiden 

Oro över hur framtiden kan komma att påverkas efter hjärnskakningen 

Deltagarna hade gemensamt att de alla hade en bakomliggande oro över hur deras 

hjärnskakningar kan komma att påverka dem i framtiden. En oro över att vara borta från 

ishockeyn under en längre period, oro över att behöva sluta helt samt en oro över deras 

privata liv. Hur hjärnskakningarna kan ge bistående påverkningar på hjärnan som ej visas nu 

men kommer i framtiden.  

 

”Jag tror inte jag asså blivit mer rädd på isen, eller jag hoppas inte det. Men det är klart att 

man kanske inte ja man kanske omedvetet går in asså lite rädd i dueller å sånt där på isen 

men det är väl inget jag tänker på på isen. Det är väl mer utanför. Tänker lite mer.” P2 

 

”Man vill ju kunna göra allt liksom och man vill inte ha som sagt nå i framtiden heller, typ 

demens eller, eller olika, olika saker det finns hjärnskada liksom som kan påverka för det 

kanske inte syns nu liksom men i framtiden kommer de ju märkas kanske.” P3 

 

” Ja men det är ju eeh, man vill ju vara klar i huvudet liksom…//…man vill ju inte va helt 

borta…//…man vill ju kunna leva ett normalt liv.” P3 

 

 

Rädsla att drabbas av en ytterligare hjärnskakning 

Rädsla för att drabbas av ytterligare en hjärnskakning är något alla deltagare uttryckte. 

Deltagarna påpekade dock att rädslan inte satt i själva hjärnskakningen utan snarare 

hjärnskakningens efterföljder, om det är värt att ta riskerna. 

 

“Ja de jag känner nu liksom är att man ger ett försök till men om man skulle få en till tror jag 

inte man skulle fortsätta eeh känns ändå då kommer man inte, inte värt de, för man, det finns 

så mycket annat i livet. Jag ger det ett försök till men sen tror jag inte att jag kommer 

fortsätta om jag kommer få en till hjärnskakning.” P3 

 

“Man blir ju ganska rädd ändå. Men ee ja asså jag vet inte, man vill ju spela ändå fast att det 

finns dom riskerna. Men det är klart man tänkte ju mycket på det ändå. Asså att om man får 

asså en till smäll.” P2 

 



16 
 

Stegvis förbättring och återgång till spel 

Alla deltagare förklarar att de har fått bra hjälp med rehabiliteringen av hjärnskakningar som 

uppstått under gymnasietiden. De beskriver sin rehabilitering som en stegvis förbättring men 

att de hela tiden varit uppmärksamma på symptom. Rehabiliteringen har fått ta sin tid och 

deltagarna har upplevt detta som bra men frustrerande eftersom det är svårt att kunna påverka 

rehabiliteringstakten. Samtliga har genomfört rehabilitering enligt hjärntrappan och alla har 

uttryck positiva upplevelser av detta. Deltagarna förklarade att de tyckte det var bra att 

träningen trappades upp och att det fanns utrymme för bakslag då de alla är medvetna om att 

dessa är fullt normala.  

 

”Första innan jag började på gymnasiet eeh då var det mest bara å vila, då var de ingen 

uppstegnings variant om man säger så för då fick vi inte reda på att det var såhär man skulle 

gå tillväga av nån som vet hure är eeh men dom andra som ja har fått har det varit väldigt 

klara direktiv eeh med hur jag ska, med vecko, ungefär en veckas planering hur jag ska 

stegvis må bättre.” P1 

 

 

Insikt om efterförlopp av en hjärnskakning 

Efterförloppet av en hjärnskakning kan innebära flera aspekter. Deltagarna förklarade sina 

känslor efter hjärnskakningen samt påverkningar som de har upplevt. Två deltagare var 

drabbade av flera hjärnskakningar medan en endast hade drabbats av en hjärnskakning. 

Samtliga har dock upplevt påverkningar av hjärnskakningarna och detta har bidragit till att de 

har en förståelse för att tillvaron kan komma att påverkas, mer än bara utövandet av 

ishockeyn.  

 

”Asså de jag vet också är att många som får, eller jag har haft nå vänner också som haft fler 

hjärnskakningar, fem sex eeh har vart tvungna att lägga av till slut för att det är så pass stor 

risk att, får man fler så kan det bli riktigt farligt.” P1 

 

”…många tror jag, jag vet själv också att jag haft svårt efter hjärnskakningen med att läsa 

och koncentrera mig eeh så de är väl en utav bieffekterna tror jag man kan få, att det är lite 

jobbigare kanske.” P1 
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”…asså i början typ första hjärnskakningen då är det ju eeh, då är det svårt att, då är det 

svårt att veta eeh ja. Men typ asså allvaret eller liksom vad man ska göra liksom. Ja man tar 

det inte på allvar heller, asså på riktigt så. Men nu känner jag mig, nu vet man ju vad det 

innebär liksom, man har ju ändå respekt för det.” P3 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod är bra att använda sig av för att skapa en djupare förståelse inom ett specifikt 

område (39, 40) intervjuer valdes som insamlingsmetod inom den kvalitativa ansatsen och 

författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer (40). Intervjuguiden skapades i 

förhand innan intervjuerna men följdfrågor tilläts uppstå spontant vid tillfälle under 

intervjuerna. Författarna försökte skapa en intervjuguide med öppna frågor för att på så vis ge 

utrymme för deltagarna att uttrycka sina upplevelser och tankar kring ämnet hjärnskakningar. 

Intervjuguiden tillät författarna att ställa följdfrågor vilket underlättade fylligare intervjuer. 

Intervjuguiden bestod av relativ få frågor, detta innebar att intervjuerna blev tidsmässigt 

kortare. Detta kan ha lett till en större grad användning av följdfrågor för att få ut så mycket 

information som möjligt från intervjuerna. Likgiltiga följdfrågor har använts till samtliga 

deltagare. 

 

Ett pilottest av en intervju kan medföra en fylligare intervju samt ge anvisningar till 

författarna om intervjuguiden behöver justeras. Den kan även hjälpa författarna att förbättra 

tillvägagångssättet som intervjuledare (40). Ingen pilotintervju genomfördes i denna studie. 

Hade en pilotintervju genomförts så är det möjligt att intervjuerna hade blivit längre samt 

innehållit mer information från deltagarna. Det är svårt att säga att detta hade medfört bättre 

intervjuer. Författarna upplevde att intervjuerna som genomfördes med deltagarna blev 

kortare än vad som hade förväntats i förhand. Detta hade kunnat uppmärksammas genom en 

pilotintervju.  

 

Urvalet resulterade i fem möjliga deltagare men bortfall skedde bland två av dessa. Detta 

innebar att tre deltagare inkluderades i studien. Rekryteringen av deltagare skedde via rektorer 

och tränare vid Elithockeygymnasium i norra Sverige. Informationsbrev skickades till 

rektorer och tränare samt samtyckesformulär till studien. Informationen om studien skickades 

för att den skulle framföras till eleverna för rekrytering. Innan den påbörjade rekryteringen 

hade författarna en förhoppning om att inkludera fyra till sex deltagare i studien, tyvärr visade 

sig rekryteringen vara svårare än förväntat. Det framkom av samtliga deltagare att de ej 

tillgivits information om studien eller att intervjuerna skulle ske enskilt tillsammans med 

författarna. Ingen kvinna medverkade i denna studie. I början av studien hade författarna 

förhoppningar om att intervjua både kvinnor och män, men på grund av svår rekrytering var 
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detta ej möjligt. Detta kan innebära att studiens resultat har påverkats. Men det kan inte 

författarna med säkerhet svara på. Önskvärt hade varit att fler deltagare hade rekryterats till 

studien. Ett större deltagarantal hade bidragit till ett fylligare resultat och bidragit med mer 

information som hade kunnat vara av vikt.  

 

Intervjuguiden skickades ej ut till deltagarna innan intervjutillfället. Skulle detta gjorts hade 

det funnits chans att deltagarna kommit mer förberedda till intervjutillfället och eventuellt 

känt sig mer bekväma med situationen. Eventuellt hade detta tillåtit deltagarna att reflektera 

över svaren innan påbörjad intervju och bidragit med djupare svar. Författarna valde att inte 

skicka ut intervjuguiderna i förväg då spontana svar efterfrågades till denna studie. Spontana 

svar som även gav utrymme för känslor, personliga och kroppsliga uttryck. Tanken var att det 

spontana svar kunde gå förlorat om deltagarna hade varit förberedda. Före varje påbörjad 

intervju informerades deltagarna, flertalet gånger, att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien utan att behöva ange en orsak. Denna information delgavs till dem både 

via informationsbrevet samt muntligt. Upplevd press och stress för deltagarnas medverkan i 

intervjuerna kan ha minskats via denna information. Alla som påbörjade intervjuerna 

genomförde dem.  

 

Deltagarna fick själva välja lokalisation för intervjuerna samt dag och tid. Författarna önskade 

att deltagarna skulle känna sig bekväma med var intervjuerna skulle äga rum och beslutade 

därför att deltagarna själva fick välja lokalisationen. Författarna uppmuntrade deltagarna att 

välja lugna lokalisationer för intervjuerna. Detta för att ljudet på inspelningarna skulle höras 

väl vid transkriberingen. Två av intervjuerna genomfördes på café och en genomfördes i ett 

enskilt rum på hockeyarenan. Författarna upplevde att intervjuerna skiljde sig åt beroende på 

lokalisationen. Intervjun som genomfördes i ett enskilt rum tillät deltagaren att reflektera över 

svaren samt uttrycka sig fritt. Intervjuerna på café upplevdes något mer begränsade vad gäller 

reflektionerna. Intervjuerna som genomfördes på café påverkades av omgivningen i koppling 

till övriga besökare. Författarna uppfattade att miljön för intervjuerna i cafémiljön påverkades 

mycket beroende på hur många övriga besökare som befann sig på caféet. Vid ena 

intervjutillfället var det många besökare på caféet vilket författarna upplevde begränsade samt 

stressade deltagarens svar. Upplevelsen av de begränsade svaren kan ha påverkat resultatet. 

Om liknande studie skulle genomföras i framtiden uppmanar författarna att genomföra 

intervjuerna i enskilda rum.  
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Inklusions- och exklusionskriterier utformades tidigt i studiens process och hade en viktig roll 

utifrån studiens syfte. Författarna valde att exkludera elever som inte har gått på gymnasiet 

med inriktning ishockey under det senaste året, elever som har studieuppehåll eller ej förstår 

svenska i tal och skrift, samt elever vars hjärnskakningar inte har skett under ett hockey- eller 

annat idrottssammanhang. Att exkludera dessa elever kan ha inneburit att viktiga erfarenheter 

och känslor angående rehabilitering kan ha gått förlorad. Detta var dock ett medvetet val av 

författarna eftersom syftet med studien riktade sig till elitishockeyelever. Inklusionskriterierna 

för denna studie var att en hjärnskakning inträffat under ishockey-träning/match och/eller 

idrottssammanhang där spelaren är eller har varit gymnasieelev på ett elithockeygymnasium i 

region norra Sverige under det senaste året. Hjärnskakningen skall ha inträffat under 

gymnasietid och spelaren måste ha mottagit rehabilitering från en fysioterapeut. Vad studien 

inte tar hänsyn till är hur många hjärnskakningar deltagarna har fått totalt. Detta kan ha spelat 

en roll då deras syn på rehabiliteringen kan ha ändrats under de olika tillfällena. Mängden 

hjärnskakningar kan även påverka deltagarnas känslor huruvida de är oroliga att drabbas av 

en till, hur de skulle påverkas av den samt hur framtiden skulle kunna komma att se ut.  

 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades på var sitt håll. 

Transkriberingen genomfördes genom att lyssna på ljudinspelningarna och sedan skrivas ned 

ordagrant. Korta sekvenser var ibland svåra att uppfatta då intervjupersonerna pratat snabbt, 

tyst eller något otydligt. Detta kan möjliggöra att författarna har tolkat något felaktigt. Vid 

dessa fall har intervjutagaren sammanfattat frågan och svaret som möjligt blivit otydligt, detta 

så att eleven kunnat bekräfta att intervjupersonen uppfattat dem rätt. Kondenseringen gjordes 

sedan gemensamt, koderna skrevs ut på lappar för att enklare kunna para ihop liknande 

underkategorier och därigenom komma fram till en övergripande kategori.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elitidrottselever på gymnasiet med inriktning 

mot ishockey i norra Sverige upplevde rehabiliteringen efter en hjärnskakning med hjälp från 

fysioterapeut samt återgång till ishockeyn. Resultatet visade att deltagarna har insikt om att 

hjärnskakningar är komplexa samt att de är högst individuella. Utöver detta uttryckte 

deltagarna tankar om framtiden och hur den kan komma att bli påverkad av 

hjärnskakningarna de redan drabbats av och än mer om en ytterligare hjärnskakning skulle 

inträffa. Tankar som rör både deltagarna som spelare på ishockeyplanen men även som 

individer.  
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Studier visar att det är vanligt att idrottare som drabbas av idrottsrelaterade hjärnskakningar 

och skador ofta upplever frustration, nedstämdhet och i viss mån ilska av att inte kunna återgå 

till idrott i den takt som de själva önskar (41, 42). Detta stämmer in på deltagarna till denna 

studie. Främst uttryckte de frustration över att hjärnskakningar inte är lika lätta att rehabilitera 

som exempelvis en bruten arm. Deltagarna var förstående till att hjärnskakningar i högsta 

grad är individuella och det fanns en acceptans för detta. Det framkom en tydlig frustration att 

inte ha kontroll över den rådande situationen där det handlar mycket om att kunna anpassa sig 

till sin hjärnskakning och lära sig att leva med den. En frustration över att inte kunna påverka 

och fortskynda sin rehabilitering utan istället behöva ta det lugnt och endast känna efter. 

Författarna har förståelse att rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning kan 

upplevas påfrestande. Eventuellt mer påfrestande för unga elitsatsande idrottare mer än vuxna 

som redan upplevt sina karriärer.  

 

Alla deltagare var fortfarande intresserade av att fortsätta med sina hockeysatsningar, men 

inte till vilket pris som helst. Deltagarna uttryckte oro för att utsättas för ytterligare 

hjärnskakningar och hur dessa skulle kunna påverka deras tillvaro, både som hockeyspelare 

men även som privatpersoner. Graden av oro över detta varierade mellan deltagarna men den 

fanns representerad hos samtliga. Tidigare studier har visat att unga elitsatsande idrottare 

identifierar sig med sin idrott och kan påverkas negativt av detta under en skadeperiod då de 

inte längre kan utöva sin idrott. Detta kan leda till att den unga idrottaren ifrågasätter sitt val 

av karriärssatsning och sin framtid (43). Under intervjuerna framkom det att deltagarna har 

funderat över sina framtider om ytterligare en hjärnskakning skulle ske, det framkom bland 

annat att två av deltagarna övervägde att avsluta sina karriärer om detta skulle ske. Endast en 

av deltagarna hade inte ställt sig denna fråga. Denna deltagare delgav tankar om att det skulle 

vara tufft att genomgå en ytterligare rehabilitering men inte att det vore ett alternativ att 

avsluta karriären. Det främsta tankarna om att avsluta sina karriärer ifall att en till 

hjärnskakning skulle ske grundar sig i tiden som rehabiliteringen kräver samt eventuella 

påverkningar i framtiden. Deltagarna gav uttryck att det är viktigt att leva ett gott liv även 

efter hockeykarriärerna. Detta då samtliga påpekade att deras hjärnskakningar påverkat dem 

som ishockeyspelare men även till viss mån i sitt privata liv. 

 

Författarna hade inga förväntningar innan intervjuerna hur deltagarna skulle ställa sig till 

frågan kring en fortsatt karriär om en till hjärnskakning skulle ske. Svaren som presenterades 

under intervjuerna har gett stor insikt hos författarna gällande situationerna som deltagarna 
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befinner sig i. Deltagarna resonerar kring ämnet med stor mognad och förståelse trots sin 

unga ålder och tidiga skede i sina karriärer. I både tal men även kroppsspråk har de deltagarna 

delat med sig av sina känslor och uppfattningar kring sin rehabilitering. Detta bidrog till en 

djupare förståelse och insikt för författarna då deltagarna kunnat förstärka sina känslor och 

ord med gester och kroppsspråk. Att hjärnskakningarna har haft en negativ påverkar på 

deltagarnas välmående har på detta sätt framkommit mer tydligt, trots att det inte sagts rakt ut.   

 

De tre deltagarna som deltog i denna studie har alla svarat relativt likt på intervjufrågorna. 

Författarna upplevde detta intressant eftersom varje intervju skedde enskilt med deltagarna. 

Författarna har ej vetskap av att deltagarna skulle ha samtalat med varandra om ämnet innan 

påbörjade intervjuer eftersom intervjuguiden inte skickats till dem i förväg. En intressant 

aspekt hade varit om fler deltagare hade varit med i studien för att se om dessa svar hade 

förstärkts eller om en ny synvinkel hade uppdagats.  

 

Deltagarna i denna studie har alla träffat en fysioterapeut efter de hjärnskakningar som har 

skett under gymnasietiden. Deltagarna har berättat att de upplevt att rehabiliteringen har 

skötts på ett bra sätt samt att de har fått bra bemötande och stöd från fysioterapeut, tränare 

samt klubb. Utöver dessa källor av stöd har även familj funnits med i bilden. En av deltagarna 

hade inte sin familj i samma stad som gymnasiet. Denna deltagare berättade att stödet från 

klubben och organisationen har betytt extra mycket. Det är av stor vikt för en skadad idrottare 

att ha tillgång till gott stöd (44). Processen tillbaka till spelet från en hjärnskakning är unik 

från person till person på flertalet sätt, bland annat i rehabiliteringen men även i individens 

fysiska och psykiska välmående. Alla deltagare tog upp den positiva aspekten av att kunna 

prata med sina tränare och känna stöd från dessa samt samarbetet mellan fysioterapeuten och 

tränaren. De beskriver detta som en trygghet under rehabiliteringen. Liknande studier har 

visat att gott stöd från sin omgivning och fysioterapeut kan resultera i en mer positiv syn på 

rehabiliteringen (45). Dessa faktorer i sig kan bidra till en ökad chans till en förbättrad 

rehabilitering.  

 

Deltagarna uttryckte under intervjuerna en viss grad av upplevd press och stress att återgå till 

spel. Detta framkom främst genom deras egna krav på dem själva och mindre på grund av 

omgivande faktorer, så som tränare och fysioterapeut. En deltagare upplevde dock en liten 

press från lagkamrater att återgå till spel. Deltagaren beskrev denna press som mindre än den 

som han lade på sig själv. Stressen att komma tillbaka till spel är mycket vanligt enligt 
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tidigare studier (42). Med denna vetskap glädjer det författarna att det framkom via 

intervjuerna att både tränare och fysioterapeut har lagt extra vikt på att deltagarna skall må bra 

till innan de återgår till spel.  

 

Författarna vill lyfta att ingen tidigare studie har hittats med likadant syfte under tiden som 

denna studie genomförts. Liknande studier har hittats men ingen har studerat upplevelsen av 

rehabilitering av fysioterapeut efter en hjärnskakning. De funna studierna har främst studerat 

hjärnskakningens påverkan och inte upplevelsen samt riktat sig till vuxna elitspelare. Denna 

studie är vad författarna kan se unik i den form av att ingen tidigare forskning kan liknas med 

denna till fullo. Med denna kunskap anser författarna att det är av stor vikt att ämnet lyfts 

samt att den rehabiliteringshjälp som fysioterapeuter kan erbjuda för idrottsrelaterade 

hjärnskakningar uppmärksammas.   

Klinisk reflektion 

Fysioterapeuten har haft en central roll i rehabiliteringen för dessa deltagare tillsammans med 

övriga tränare. Deltagarna har främst beskrivit stödet från fystränare som har tagit sig tid till 

samtal då det har behövts. Stöd är en viktig del i rehabiliteringsprocessen efter en 

hjärnskakning. Författarna anser att det är av vikt att fysioterapeuter har hela det 

biopsykosociala synsättet i rehabiliteringen tillsammans med dessa patienter, då det är flera 

aspekter som påverkar individen under rehabiliteringen mer än enbart den fysiska skadan.  

Konklusion 

Utöver frustration har deltagarna gett uttryck för oro inför framtida påverkningar samt rädsla 

för fler hjärnskakningar. Detta har lett till att deltagarna har reflekterat över deras situationer 

och hur dem skulle finna sig i detta ifall att en till drabbning skulle ske. Hjärnskakningar är 

komplexa och kräver individuellt anpassad rehabilitering. Eftersom det är en komplex och 

individuell skada har stöttningen kommit att spela en central roll i rehabiliteringen. 

Stöttningen har visat sig genom olika former, så som omgivande faktorer i form av 

fysioterapeut, tränare, klubb, vänner och familj. Men även vetskapen om att tränare och klubb 

inte begär en återgång till idrotten innan hjärnskakningen är återställd. Detta tror författarna 

har gett individerna en bra plattform att fortsätta med sina rehabiliteringar för att minska 

riskerna för eventuellt ytterligare hjärnskakningar.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor 

a. Kön, Ålder, iskhockeybakgrund (lag, nivå,) 

 

2. Hur många hjärnskakningar har du drabbats av och hur många av dessa har inträffat i 

hockeysammanhang under din gymnasietid?   

a. Hur uppstod din/dina hjärnskakningar?  

b. Vid skadetillfället - hur undersöktes du och av vem? Skedde undersökningen 

på en gång eller vid senare tillfälle?  

 

3. Vilken vårdprofession hjälpte dig vid och efter din hjärnskakning? 

a. Vilka åtgärder är du bekant av att det finns att tillhandahålla för hjärnskakning? 

b. Vilka åtgärder kan du tänka dig att en fysioterapeut kan vara till hjälp med vid en 

rehabilitering av hjärnskakningar? 

 

4. Hur såg din rehabilitering ut? 

a. Hur länge pågick din rehabilitering och hur ofta träffade du din terapeut/vårdgivare? 

b. Fick du stöd och hjälp med rehabiliteringen via ditt Elithockeygymnasium? 

c. Vad är dina tankar och upplevelser av rehabiliteringen?  

 

5. Berätta vilka långtidseffekter du tror en hjärnskakning kan innebära. 

a. Som ishockeyspelare på planen. 

b. I det privata livet utanför planen. 

  



 
 

Bilaga 2 
Informationsbrev till verksamhetsansvarige 

Hej! 

 

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

ska nu skriva vår C-uppsats. Studien har som mål att undersöka hur elitidrotts elever på 

gymnasienivå med inriktning mot ishockey i Norra Sverige har upplevt rehabiliteringen efter 

en hjärnskakning.  

 

Studien kommer att utföras via intervjuer som kommer att spelas in via två mobiltelefoner och 

sedan transkriberas. Intervjuerna kommer genomföras enskilt tillsammans med oss båda. En 

av oss kommer leda intervjun och den andra kommer föra anteckningar. Data och information 

kommer förvaras på båda våra mobiler och datorer med säkerhetskoder som endast författarna 

och handledaren har tillgång till.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange orsak. Studien 

är anonym, vilket betyder att namn och personuppgifter inte kommer att spridas. För studiens 

resultat ber vi er vänligen att vänta tills studien är publicerad. Detta för att försäkra att all 

information och personliga uppgifter hålls anonyma tills studien är färdig. Studien förväntas 

vara färdigställd i början av juni 2019 och kommer då publiceras via Luleå Tekniska 

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

 

Vid frågor eller funderingar angående studien så får ni gärna kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cassandra Antonson Ida-Maria Eliasson Wiik Handledare Jenny jäger 

casant-5@student.ltu.s wikida-6@student.ltu.se jenny.jager@ltu.se 

0733-24 77 88 070-5437484  0920-493904 

  



 
 

Bilaga 3 
Samtyckesformulär till verksamhetsansvarige 

Samtyckesformulär med förfrågan om att få genomföra en kvalitativ studie på er 

gymnasieskola med era elever. Det är ett examensarbete inom fysioterapi vid Luleå Tekniska 

Universitet av Cassandra Antonson och Ida-Maria Eliasson Wiik.  

 
Härmed godkänner verksamhetsansvarig att studien får genomföras 

 

Namnteckning: _____________________________________________  

Namnförtydligande: __________________________________________  

Datum: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4 
Informationsbrev till elev vid elitishockeygymnasium 

Hej! 

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

ska nu skriva vår C-uppsats. Med detta brev vill vi, Cassandra Antonson och Ida-Maria 

Eliasson Wiik, förfråga er om deltagande i vår studie. Studien har som mål att undersöka hur 

elitidrotts elever på gymnasienivå med inriktning mot ishockey i Norra Sverige har upplevt 

rehabiliteringen efter en hjärnskakning.  

 

De flesta som får en hjärnskakning vid idrottsutövande blir snabbt symtomfria, men ca 20 

procent av de drabbade har långvariga, kvarvarande symtom som kan påverka både 

individens livskvalitet och idrottsutövande.  

 

Efter du tagit del av denna information kommer vi att kontakta dig på mail eller telefon för att 

informera om tid och plats för intervjuerna. Studien kommer att utföras via intervjuer som 

därefter kommer transkriberas. Intervjuerna kommer genomföras enskilt tillsammans med oss 

båda. En av oss kommer leda intervjun och den andra kommer föra anteckningar. Data och 

information kommer förvaras på båda våra mobiler och datorer med säkerhetskoder som 

endast författarna och handledaren har tillgång till.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange orsak. Studien 

är anonym, vilket betyder att namn och personuppgifter inte kommer att spridas. För studiens 

resultat ber vi er vänligen att vänta tills studien är publicerad. Detta för att försäkra att all 

information och personliga uppgifter hålls anonyma tills studien är färdig. Studien förväntas 

vara färdigställd i början av juni 2019 och kommer då publiceras via Luleå Tekniska 

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

 

Vid frågor eller funderingar angående studien så får ni gärna kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Cassandra Antonsson        Ida-Maria Eliasson Wiik    Handledare Jenny Jäger 

casant-5@student.ltu.se wikida-6@student.ltu.se        jenny.jager@ltu.se 

073-3247788  070-5437484     0920-493904 



 
 

Bilaga 5 

Samtyckesformulär till deltagare 

 

Samtyckesformulär med förfrågan om medverkan som intervjuperson i Cassandra Antonson 

och Ida-Maria Eliasson Wiik’s examensarbete inom fysioterapi vid Luleå Tekniska 

Universitet. För dig som är under 18 år krävs även en underskrift från målsman. 

 

Härmed godkänner jag att delta i studien.  

Namnteckning: _____________________________________________  

Namnförtydligande: __________________________________________  

Datum: ____________________________________________________ 

 
Målsmans underskrift.  

Namnteckning: ______________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________ 

 

 
 


