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Abstrakt 

Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella 

ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer 

vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt 

omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. Det finns flera anledningar 

till varför förekomsten av hjärnskakningar är så hög idag, men det saknas åtgärder för 

att komma tillrätta med problematiken. Denna studie fokuserar på spelarna, eftersom de 

kommer närmast problemet och därför bör ha bra förslag på preventiva åtgärder. 

Syfte: Hur skulle antalet hjärnskakningar inom svensk elitishockey kunna förebyggas 

enligt förslag utifrån spelarnas erfarenheter.  

Metod: En kvalitativ metod användes för att skapa en djupare förståelse inom ämnet. 

Sex semistrukturerade intervjuer utfördes med spelare som spelat minst tre säsonger i 

SHL. Efter intervjuerna så gjordes en informationsanalys där gemensamma teman 

hittades. 

Resultat: Den största orsaken till hjärnskakningsproblematiken enligt deltagarna var det 

höga tempot som är genomgående i dagens ishockey. Deltagarna ansåg även att 

utbildning har en stor del i problematiken. Spelare bör utbildas i tidigare ålder för att ha 

mer kunskap när de kommer upp till elitnivå. Det fanns även andra orsaker som 

nämndes som potentiella anledningar till ökat antal av hjärnskakningar. Ansvar och 

respekt, bestraffningar, utrustning och bristfällig rehabilitering var ämnen som nämndes 

av samtliga deltagare. Deltagarna gav flera potentiella lösningar utefter sina egna 

erfarenheter. Det som ansågs vara viktigast var dock att utbilda unga spelare inom 

ämnet och att det är viktigt med ansvar och respekt mot andra spelare på isen. 

Konklusion: Samtliga deltagare i studien framförde åsikter om vad som bör göras för 

att minska antalet hjärnskakningar. En del åtgärder ansågs dock vara betydelsefullare än 

andra för att skapa en säkrare sport. Något som är viktigt att veta är dock att detta är ett 

problem som inte går att lösa på en gång. Det finns dock hopp om att i framtiden kunna 

se en förminskning i antalet hjärnskakningar inom professionell ishockey. 
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1.0 Inledning 

Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey (Bergström, 

2012). Ishockeyns utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit mer 

vanligt förekommande. Hjärnskakningar är en skada som inte bara påverkar individen 

sportsligt, utan kan även leda till bestående men (ibid.). 

 

Ishockey är en av Sveriges mest populära sporter bland såväl deltagare som åskådare 

(RF, 2018). Ishockeyn är en kontaktsport som i elitsammanhang utövas i en mycket hög 

hastighet. Detta skapar ett stort följe av åskådare som med glädje följer sina lag, 

omgång efter omgång i denna händelserika och snabba sport (Svenska 

ishockeyförbundet 2018). Med ett högt tempo ökar risken för våldsamma kollisioner 

och tacklingar som i sin tur genererar skador, inte minst hjärnskakningar (Bergström, 

2012).  

 

Svenska hockeyligan (SHL) är Sveriges högsta liga i ishockey och består av 14 lag. 

Under de senaste åren har antalet hjärnskakningar i ligan stigit betydligt, vilket innebär 

en ökad skaderisk för spelarna (Senewirante, 2018). Hjärnskakningsproblematiken inom 

ishockey är ett problem som debatteras flitigt i ishockeykretsar. Den ökning som skett 

är ett problem, vilket skapar ett intresse att undersöka möjliga åtgärder som kan verka 

preventivt mot hjärnskakningar. Mellan 2012 och 2015 drabbades mer än 100 av 300 

spelare i SHL av minst en hjärnskakning, alltså över en tredjedel (ibid.). En stor 

internationell studie gjord över sju år bekräftar även skadeproblemet inom ishockeyn då 

det rapporterades 528 skador på 844 matcher på hög internationell nivå (Tuominen et. 

al, 2014). Eftersom problemet rör spelarnas egna säkerhet är det också de själv som på 

bästa sätt kan svara på vad som händer ute på isen. Utifrån spelarnas egna erfarenheter 

och upplevelser kommer studien i största möjliga utsträckning ta reda på varför 

hjärnskakningar är så vanligt förekommande och hur de kan förebyggas.   

 

2.0 Bakgrund 
 

2.1 Kommersialiseringens påverkan 

Idrotten har under de senaste decennierna växt explosionsartat och kommersialiseringen 

och professionaliseringen är ett faktum (Lindroth, 2011; Peterson, 2003). I dagens 
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samhälle är de som är yrkesverksamma inom idrotten många, vilket grundar sig i den 

kommersialisering som skett till följd av höga reklamintäkter, arvoden och löner. Detta 

gör att de främsta utövarna inom en del idrotter blir mycket rika. Klubbarna idag är inte 

bara en idrottsförening utan snarare företag som verkar i vinstdrivande syfte. Detta 

skapar snarare en efterfrågan på produktutveckling framför de idrottsliga prioriteringar 

(ibid.). För att få en bild av vilka summor det rör sig om så betalas varje säsong ut 45 

miljoner till varje lag bara av deras tv-avtal. Dessutom kan spelare ha löner på upp till 

300 000 i månaden i SHL (Idrottensaffärer, 2017).  

 

Kommersialiseringen som skett skapar en vilja att vinna till varje pris (Lindroth, 2011). 

Det syns inte minst inom dopingområdet som fått stor uppmärksamhet i media och är ett 

tydligt bevis på att idrottsutövare är villiga att fuska för att vinna. Även om denna studie 

inte berör doping så är det ett bevis på att vinna betyder allt, och även om det är på en 

annan spelares bekostnad är det ett pris som spelare är villiga att betala (ibid.). Inom 

många sporter ingår någon typ av våld under regelverket genom kollisioner, tacklingar, 

blockeringar eller andra typer av fysisk kontakt som kan ge upphov till skada (Coakley 

& Pike, 2014). Det är inte bara tillåtet utan många gånger uppmanas det ifrån tränare 

eller publik hur spelare skall gå hårt åt sina motståndare. I samband med vikten av att 

vinna skapas det situationer i höga hastigheter där besluten fattas på tiondels sekunder 

och kan således bli felaktiga ibland vilket kan vara en stor anledning till skador (ibid.).  

 

2.2 Vad är hjärnskakningar? 

Hjärnskakning kan definieras som minimal Tramumatic Brain Injury (mTBI) och 

betyder en skakning av hjärnan. En hjärnskakning kan uppstå via direkt eller indirekt 

trauma mot huvud som på så sätt skapar en skakning av kranium, vilket resulterar i en 

hjärnskakning (Tegnér & Gustafsson, 2012). Det finns flera olika grader av 

hjärnskakningar som är beroende av hur hårt traumat är mot huvudet eller hur mycket 

hjärnan skakas, vilket medför olika allvarliga grader av symtom (ibid.). Vanliga 

symtom vid en hjärnskakning kan vara yrsel, huvudvärk, illamående, balansstörningar 

samt hörsel och synrubbningar till exempel. De kortvariga symtom som utvecklas vid 

en hjärnskakning kan även övergå till långvariga symtom, som påverkar individen 

resten av dennes liv. Fler långvariga symtom som kan uppstå under den tiden är till 

exempel kronisk huvudvärk, migränattacker, minnesstörningar samt 

koncentrationssvårigheter. Alla dessa symtom är bara ett axplock av alla symtom som 
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kan uppstå både på kort och lång sikt vid en hjärnskakning. Symtom som uppstår vid en 

hjärnskakning kan bli kroniska och på så sätt följa med individen resten av livet (ibid.)  

 

Med dagens kunskap är det relativt lätt att diagnosticera en hjärnskakning hos en individ 

som blivit utsatt för trauma kring huvud. Det finns flera metoder som kan användas för 

att se om personen har blivit utsatt för en hjärnskakning. Trots detta så är det 

oroväckande många hjärnskakningar som inte blir diagnosticerade (McCrea et al., 

2014). En anledning till detta kan vara att individen som blivit utsatt för en 

hjärnskakning inte upplever de symtom som uppstår så illa som de egentligen är 

(Tegnér & Gustafsson, 2012). I nuläget så existerar det inte någon metod för att 

diagnosticera hjärnskakning direkt när skadan har inträffat. På grund av det så måste 

läkaren som undersöker individen på plats lita på vad denne säger att den upplever. Då 

de som blivit utsatt för hjärnskakningen ofta inte har full koll på vilka symtom som 

kännetecknar en hjärnskakning så kan det bidra till att den inte diagnosticeras (ibid.). 

Om skadan inträffar under ett idrottstillfälle finns det även risk för att den skadade 

individen väljer att förvränga sanningen för att undvika att bli bortplockad från spelet. 

Individen prioriterar alltså vikten av att vinna högre än sin egen hälsa, även om symtom 

från en hjärnskakning kan avsluta en hel karriär och påverka individen under en hel 

livstid (Tegnér & Gustafsson, 2012). 

 

2.3 Mörkertal 

Idag har SHL ett registreringssystem som registrerar de skador som sker hos spelare i de 

olika klubbarna (Berg, 2016). Detta är ett medel för att öka kunskapen och även skapa 

ett underlag för att se vilka trender som finns och skadorna de orsakar för att kunna 

analysera var problemen ligger. Ett exempel på hur detta tillämpats är de nya större 

axelskydden som minskat antalet axelskador avsevärt. Gällande hjärnskakningar har 

trenden varit stigande över ett antal säsonger och sannolikheten att det sker betydligt 

fler än de som registreras är stor. I Bergs (2016) undersökning talas det även om hur en 

amerikansk studie visar att över 80 procent av hjärnskakningarna inte upptäcks och det 

finns ingen anledning att tro vi är bättre i Sverige. Det stora mörkertalet beror på att 

medicinska teamet eller spelarna misstolkar symptomen. Dessutom kan en smäll ge en 

skada på hjärnan utan några symptom, vilket är ett stort problem. Kan hjärnskakning 

inte diagnostiseras fortsätter spelaren sannolikt matchen och försätter sig själv i en utsatt 

position som kan förvärra skadan (ibid).  
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2.4 Konsekvenser 

De flesta ishockeyspelare kommer tillbaka fullt återställda efter att ha fått en 

hjärnskakning men för somliga innebär det slutet av karriären. Det kan även innebära att 

aldrig bli fri från de symptom som en hjärnskakning medför. Senast i raden är Frölunda 

Indians-spelaren Sean Bergenheim som i en intervju berättar om hur han efter 

återkommande hjärnskakningar måste avsluta karriären. Dessutom beskriver han hur 

han just nu ska jobba med sin skada och i dagsläget är långt ifrån symptomfri. Sean 

själv säger följande: ” Det känns som om man förlorar år av sitt liv, att man är i en 

“dimma” med olika symptom. Det är jättejobbigt”. (Frölunda Indians, 2018). Detta är 

bara ett av många fall där spelare fått avsluta karriären på grund av sina 

hjärnskakningar, något som blivit allt vanligare (Tegner, 2017). Liknande rapporter från 

SHL:s nordamerikanska motsvarighet NHL, där gamla stjärnor rapporteras leva som 

vrak efter sina skadefyllda karriärer, ett bevis på vilka konsekvenser skadan kan lämna 

efter sig (Bergström, 2012).  

 

Som kontaktsport kan vissa paralleller även dras till den amerikanska fotbollen eftersom 

det är två sporter där kraftiga kollisioner sker i höga hastigheter. Där har 

hjärnskakningar studerats flitigt, en studie gjord på pensionerade NFL-spelare 

(amerikanska högsta ligan) mellan 30 och 49 år visade att de löpte en 20 gånger större 

risk än övriga i samma ålder att drabbas av demens (Philips, 2015). En annan liknande 

studie på pensionerade spelare visade liknande resultat i något lägre utsträckning men 

risken att drabbas av demens och Alzheimers var betydligt högre än hos övriga 

populationen (Guskiewicz et al, 2005). Någon liknande studie har inte gjorts inom 

ishockeyn men eftersom spelarna utsätts för liknande smällar är sannolikheten stor att 

ishockeyspelarna löper samma risk.   

 

Utöver de direkta konsekvenser som drabbar den skadade och de i dennes närhet 

innebär skadorna också samhällsekonomiska problem (Glender, 2013; Tegner 2017). 

Varje år spenderas flera miljarder kronor på idrottsskador. Detta är kostnader i direkt 

följd av skadorna, vilket flaggar om hur stora summor denna typ av skada kan innebära 

rent samhällsekonomiskt eftersom symptomen i vissa fall aldrig släpper samt att risken 

för andra sjukdomar ökar (ibid.).  
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2.5 Rehabilitering 

Vägen tillbaka till idrotten från en hjärnskakning kan skilja sig väldigt mycket i tid 

(Tegner et al, 2007). Tidsspannet kan vara från en vecka till flera år beroende på hur 

svår hjärnskakningen är och den aktives tidigare skadehistorik. Det som är gemensamt 

för samtliga spelare är att vägen tillbaka skall ske enligt en process stegvis för att 

säkerställa att individen är skadefri. Spelarna följer hjärntrappan, som sker i sex steg. 

Innan detta påbörjas skall spelarens dock vara helt symptomfri i minst 24 timmar vilket 

också är den minimala tiden mellan varje steg. Skulle spelaren under några 

omständigheter under rehabiliteringens olika steg känna av symptom igen skall denne 

återgå till vila. Sker detta flera gånger skall en ny medicinsk undersökning göras (ibid).  

• Steg 1: Innebär hjärnvila och den fysiska aktiviteten skall vara minimal, lugna 

promenader är lämpligt. 

• Steg 2: Lätt aerob träning påbörjas och lämplig aktivitet kan vara cykling på en 

nivå som ej framkallar mjölksyra. 

• Steg 3: Grenspecifik individuell träning utförs, vilket betyder att spelaren kan 

börja åka skridskor på egen hand.  

• Steg 4: Grenspecfik träning utan kroppskontakt tillsammans med övriga laget 

under full belastning, spelaren bär ofta en egen tröja som visar att 

kroppskontakt är förbjudet. 

• Steg 5: Grenspecifik träning med full kroppskontakt tillåts och spelaren skall 

klara av samtliga påfrestningar som spelet innebär. 

• Steg 6: Spelaren åtgår till match och känner sig helt frisk. 

Oavsett hur lång tid det tar för individen så är det viktigt att spelare som återgår är helt 

symptomfri, något som aldrig sker för vissa spelare (Bergström, 2012). 

 

2.6 Sarg och plexiglas 

Många skador inom elitishockeyn uppstår i samband med kontakt med sargen. En 

ishockeyrink är uppbyggd med sarg och plexiglas för att begränsa spelplanens storlek 

och hålla såväl puck som spelare inom området. Ishockeyn är en kontaktsport vilket gör 

att sargerna även används för att stoppa sina motståndare. Spelet går väldigt snabbt och 

spelare kan nå en toppfart upp emot 48 km/h (Caron & Bloom, 2014). En kollision mot 

sargen i denna fart resulterar med stor sannolikhet i skada. Det kan jämföras med att 

cykla utan hjälm och trilla handlöst ner i asfalten med huvudet före (Bergström, 2012). 
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Sargen eller plexiglaset har visat sig vara den huvudsakliga orsaken i 20–40 procent av 

alla skador som uppstår (Schmitt et. al, 2017). 

 

I en studie gjord 2017 testades hur alternativa något mjukare sarger än de som finns 

idag skulle kunna reducera antalet skador. Den mjukare sargen visade sig kunna minska 

den biomekaniska kraften som spelaren upplever vid kollision. Studien summerar 

resultatet med att detta skulle kunna vara en liten åtgärd för att minska antalet 

hjärnskakningar i framtiden (Schmitt et. al, 2017). Detta bekräftas även av (Tuominen 

et. al, 2014) som visar på att mer flexibla sarger och plexiglas gav en 29 procent lägre 

skaderisk. Framförallt var hjärnskakningar en av de skadetyper som minskade i högst 

grad med bättre sarger och plexiglas vilket kan innebära en ökning av spelarnas säkerhet 

(ibid).  

 

2.7 Snabbare spel 

Att antalet hjärnskakningar ökat under de senaste åren är välkänt för de som studerar 

prevalensen inom ishockey (Bergström, 2012). En anledning kan vara sportens 

utveckling under de senaste decennierna. Spelet idag är ett helt annat än vad de var på 

1980-talet. Ishockeyn är både snabbare och tuffare samtidigt som spelarna är mycket 

mer vältränade (ibid.). Spelarna kan nå en fart på upp till 48 km/h (Caron & Bloom, 

2015). I sin text nämner Bergström: ”Gårdagens ishockey framstår som stillastående 

jämfört med dagens snabba aggressiva spel” (Bergström, 2012). Givetvis ökar 

skaderisken med dessa faktorer. De blir inte bara fler utan med den högre farten även 

allvarligare (ibid).  

 

Även vissa reglerförändringar har indirekt inneburit att farten ökat (Svenska 

ishockeyförbundet, 2018). Länge tilläts exempelvis spelare använda sin klubba betydligt 

mer frekvent för att stoppa sina motståndare, vilket sänkte farten. Dessutom var det 

tillåtet att i högre utsträckning att stoppa icke puckförande spelare (ibid.). Detta sänkte 

farten på många spelare betydligt och gjorde därför att kollisionerna kunde ske med en 

lägre kraft och med ett spel i lägre tempo finns även mer tid för varje spelare i sitt 

beslutfattande (Bergström, 2012; Coakley & Pike, 2014). Det gör att spelare i många 

fall kan undvika skadebenägna situationer när de har några tiondelar längre på sig att 

fatta beslut. Men moment som dessa är något som setts som spelförstörande inom 

ishockeyn vilket resulterat i nya regler som anses skapa en mer fartfylld ishockey. 
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Svenska ishockeyförbundet skriver själv: ” Målsättningen är att sträva efter en jämn 

bedömningsnivå och ta bort ojuste spel såsom holding, hooking, interference” (Svenska 

ishockeyförbundet, 2014). De menar att detta skapar en positiv och snabb ishockey som 

tilltalar publik och att de mest spelskickliga lagen når störst framgång (ibid). De 

undviker dock att nämna resonemang om huruvida den fartfyllda hockeyn också innebär 

större risk för spelarnas säkerhet (Bergström, 2012).    

 

2.8 Regelverk 

Det diskuteras ständigt hur problematiken kring hjärnskakningar ska lösas eller 

åtminstone blir bättre. Ett ständigt återkommande diskussionsämne i denna fråga är 

regelverket. Men vad kan göras för att minska skaderisken men samtidigt behålla 

kampsportskaraktären som finns. Ishockey är en kampsport som utövas i en helt annan 

hastighet än de flesta andra sporter av dess karaktär, vilket skapar ett dilemma kring 

huruvida spelarnas säkerhet eller sportens karaktär ska prioriteras i första hand (Caron 

& Bloom, 2014). Trots att förbunden försöker komma åt problemen utan att förändra 

sporten kan det fastslås att problematiken kvarstår och spelarnas säkerhet är inte högsta 

prioritet. Det har visat sig att de åtgärder som gjorts i regelverket i ishockeyns elitligor 

med syfte att minska antalet hjärnskakningar har haft liten eller ingen effekt alls (Caron 

& Bloom, 2014; Ruhe, Gänsslen & Klein, 2013). En studie gjord i Kanada bland yngre 

spelare (11 – 14 år) visar samma resultat vid en regelförändring som innebar 

nolltolerans mot huvudkontakt (Krolikowski et. al, 2017).     

 

Enligt de svenska regelverk som finns idag som reglerar tacklingar mot huvudet är det 

helt förbjudet (Svenska ishockeyförbundet, 2018). Det är inte under några 

omständigheter tillåtet att tackla en annan spelare i huvudet (ibid.). I NHL är reglerna 

något mer fria då det bedöms som tillåtet om spelaren själv satt sig i en utsatt situation 

eller utsatt sig för en onödig risk (NHL 2017 – 2018 rulebook). Trots att dessa regler 

tillkommit på senare år har någon noterbar minskning i antalet hjärnskakningar inte 

skett, vilket gör att dessa ansträngningar gett föga effekt och problematiken kvarstår 

(Donaldson, Asbridge, Cuismano, 2013).   

 

Somliga förespråkar ett tacklingsförbud likt det som finns i damhockeyn. Det har dock 

visat sig att prevalensen för hjärnskakningar är högre inom damhockeyn än herrhockeyn 

trots det rådande tacklingsförbudet (Clay et al. 2013). Däremot är skadorna inom 
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herrhockeyn ofta betydligt svårare med anledning av den högre hastigheten och större 

kraften i spelet som rimligtvis resulterar i kraftfullare kollisioner. I damhockeyn 

kommer 41 procent av alla hjärnskakningar ifrån kroppskontakt medan siffran är 72 

procent i herrhockeyn (ibid). Forskarna menar att denna skillnad förmodligen beror på 

tacklingsförbudet och att damspelare faller mot is, sarg eller målbur i större utsträckning 

när motståndare styrs mot sarg eller målbur. Herrhockeyns högre andel hjärnskakningar 

knutna till kroppskontakt kommer därför ifrån den direkta tacklingen eller sargen (Clay 

et al. 2013; Daneshvar et al. 2011).   

 

2.9 Bestraffningar och avstängningar 

Bestraffningar är ett ständigt förekommande inslag i dagens hockey och det är väldigt 

ovanligt att en match slutar utan att någon bestraffning delas ut. Dessa sker genom 

utvisningar som drabbar den spelare som utför någon typ av regelöverträdelse. 

Vanligaste straffet är att spelaren får lämna isen två minuter och det egna laget får spela 

med en man mindre på banan, så kallat boxplay (Svenska ishockeyförbundet, 2018).  

 

Vid hjärnskakningar är det ofta mycket hårda smällar eller kollisioner som är orsaken 

(Gustafsson & Tegnér, 2012). Det behöver inte, men beror ofta på överträdelser av 

reglerna (Caron & Bloom, 2014). I dessa, ofta brutala, tacklingar tilldöms ofta 

matchstraff, vilket betyder att spelaren som utförde tacklingen får lämna isen och en 

lagmedlem får sitta av det straffet på fem minuter som tilldelas (Svenska 

ishockeyförbundet, 2018). Det finns två typer av matchstraff. Vid ”Match penalty” 

innebär det att spelaren är automatiskt avstängd nästkommande match, medan vid 

”Game penalty” blir han eventuellt anmäld. Det är domarens uppgift att sända anmälan 

till svenska ishockeyförbundet vars disciplinnämnd kan ådöma spelaren ytterligare 

bestraffning. Företeelser kan även anmälas i efterhand via videosekvenser och sker då i 

samråd med domare, domarchef och situationsrum, vilka har i uppgift att granska video 

(ibid.). Vid avstängningar presenteras en video dagen efter med händelseförloppet och 

de nyckelfaktorer som spelar in vid avgörandet av avstängningens omfattning. Utöver 

avstängning kan även böter tilldelas (SHL, 2018).  

 

Vid flera tillfällen har reglerna ändrats och hårdare bestraffningar för både lag och 

spelare har tilldelats för tacklingar mot huvudet. Det har dock visat sig att förändringar 

av reglerna har gett låg eller ingen effekt alls trots syfte att förminska antalet 
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hjärnskakningar (Caron & Bloom, 2014). 85 procent av avstängningar varar 1–3 

matcher under pågående säsong i SHL 2018 (SHL, 2018). Resterande 15 procent 

fortlöpte avstängningarna under 5 matcher. Böter 0–48 300 kronor har tilldömts de 

straffade (ibid.). Det skall dock has i åtanke att dessa spelare kan tjäna upp emot 

300 000 kronor per månad (Idrottensaffärer, 2018). Med en statistik som visar att det 

inte finns någon intension att antalet hjärnskakningar ska minska verkar det relevant att 

ifrågasätta om straffen som tilldöms är tillräckliga och kännbara för spelarna. En ökning 

av såväl tid för avstängningar och böter skulle kunna innebära ett steg mot en säkrare 

ishockey (Caron & Bloom, 2014).    

 

2.10 Utrustning 

En ishockeyspelare använder många olika skydd och det finns flera av dessa som har 

påverkar i hjärnskakningsproblematiken (Idrottensaffärer, 2016). Skyddens utformning 

har förändrats och under de senaste åren har de växt sig större samtidigt som de blivit 

hårdare. Att få en armbågstackling med dagens skydd i ansiktet kan jämföras med att en 

boxare skulle stoppa en hästsko i handsken innan han slog till med full kraft (ibid.).   

 

I NHL har det visat sig att kontakten mellan huvud och motspelares axlar står för 42 

procent av hjärnskakningarna (Virani et al, 2017). I en studie visas hur ett två centimeter 

tjockt skumgummilager ovanpå de plastdelar som axelskyddet är uppbyggt av kan 

minska kraften mot huvudet med 25 procent. Någon regel som reglerar detta finns i 

dagsläget inte och studien föreslår vidare forskning men hävdar att detta skulle kunna 

förminska antalet skador (ibid.). En annan studie visar även hur designen och fodringen 

i ett axelskydd påverkar kraften som träffar huvudet vid kontakt, vilket leder fram till 

konklusionen att skydd kan designas på ett sätt som förminskar antalet hjärnskakningar 

(Richards et al. 2016).  

 

Det som framförallt diskuteras i samband med hjärnskakningar är hjälmen och dess 

förmåga att skydda spelarna. En hjälm som används inom ishockey måste vara godkänd 

och licensierad enligt en standard från fyra olika organisationer (ISO, CSA, CEN, 

ATSM) vilka tillsammans kontrollerar design och konstruktion (Bonfield, Shin & 

Kanter, 2015). Hjälmen är dock inte utformad för att i första hand förhindra 

hjärnskakningar utan för att skydda skallen mot frakturer och intrakraniella blödningar, 

vilket de i dagsläget gör väldigt bra (Tegner et al, 2007; Mihalik, 2011). En utveckling i 
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hjälmarnas förmåga att skydda skulle behövas som en åtgärd (Mihalik, 2011). Det har 

även visat sig att hjälmar med heltäckande galler eller visir skyddar något bättre mot 

hjärnskakningar (Bonfield, Shin & Kanter, 2015). Trots detta är det högst ovanligt att 

professionella ishockeyspelare använder denna typ av skydd. Majoriteten av alla spelare 

byter från galler till visir, trots att det är lag på att spelare ska använda galler upp till 18-

års ålder (Svenska Ishockeyförbundet, 2018). Viktiga faktorn för hjälmens förmåga att 

absorbera kraften vid en kollision är tjockleken på den vaddering som hjälmen 

innehåller (ibid). Detta är något som påverkar hjälmens storlek, men frågan är om 

elitspelarna skulle vara villiga att spela i större och mer vadderade hjälmar.   

 

2.11 Utbildning 

Att ha rätt utbildning och veta vad en hjärnskakning innebär är viktigt för de som utövar 

sporten. Det kan argumenteras för att de professionella ligorna har ett etiskt ansvar att 

utbilda spelare och deras närstående om hjärnskakningar och dess konsekvenser (Caron 

& Bloom, 2014). En välgörenhetsorganisation i Boston skapade ett interaktivt 

lärprogram för att undervisa studenter, 9 – 18 år, om deras kunskap inom 

hjärnskakningar. I denna undersökning så fick studenterna använda sig av interaktiva 

ljud- och video-presentationer, intervjuer från idrottare samt studier för att öka 

kunskapen kring hjärnskakningar. Genom att ge studenterna identiska prov både före 

och efter utbildningen gick det att se att kunskapen kring hjärnskakningar ökade 

kortsiktigt. Trots att undersökningar har visat att kunskapen kring hjärnskakningar hos 

yngre individer kan öka via utbildning så är det oklart om det har långvariga positiva 

effekter för äldre professionella idrottare. Dock så ligger fokusen inom utbildningar 

kring hjärnskakningar sällan på professionella idrottare (ibid). 

 

Caron och Bloom (2014) menar dock att med den litteraturen och 

utbildningsprogrammen som existerar för tillfället så föreslår de tre steg som bör 

implementeras i professionell ishockey. Första steget är att utbilda både spelare och 

deras familjer, då studier visar att spelare som utsatts för flera hjärnskakningar under sin 

karriär lider av långvariga symtom. Professionella ishockeyspelare spelar väldigt många 

matcher per säsong, där det mycket ofta involverar moment med hög fart samt 

kollisioner. Med detta i baktanke bör alla spelare bli utbildade så de har bra kunskap om 

vilka risker som finns inom sporten, inte minst hjärnskakningar. Även 

familjemedlemmar bör bli utbildade inom hjärnskakningar då det oftast är dessa som tar 
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hand om spelarna när de skadar sig. Om kunskapen kring hjärnskakningar ökar hos de 

som tar hand om de skadade spelarna så kanske rehabiliteringen blir bättre på både 

fysisk och psykisk nivå (ibid.) 

 

Det andra steget är att förändra protokollet för diagnosticering kring hjärnskakningar på 

plats (Caron & Bloom, 2014) Inom den professionella ishockeyn finns det risk att 

spelare blir så pressade av att vinna att de spelar även fast de har blivit utsatt för en 

skada, till exempel hjärnskakning (ibid.). Det cirkulerar så pass stora summor inom den 

professionella ishockeyn att till och med coacher kan be spelaren att fortsätta trots det 

finns symtom som kan vara hjärnskakning (Idrottensaffärer, 2017, Caron & Bloom, 

2014). Eftersom lagens läkare är anställda av klubben så blir denna väldigt 

påverkningsbar. För att förändra detta kan varje lag anlita en utomstående, oberoende 

läkare till varje match som har ansvar för att utvärdera spelare när 

hjärnskakningssymtom uppstår. 

 

Det tredje steget blir att utöka stödet för forskning kring hjärnskakningar. Som tidigare 

nämnt så finns det inte direkt några utbildningar inom hjärnskakningar för 

professionella idrottare. Med ett större stöd till forskning kan det förändras och mer 

kunskap kan spridas till dem som i första hand blir utsatta. Concussion in sports (CIS) 

är en organisation som fokuserar på hjärnskakningar inom idrott och de har stått för fyra 

konferenser sedan 2001, där läkare och högt uppsatta inom idrottsligor får delta. Via ett 

större stöd till forskningen så kan dessa konferenser bli mer frekventa och lägga mer 

press på de stora ligorna att ha ett kompatibelt system för att till exempel utvärdera 

hjärnskakningsfall (ibid.). 

 

Med dessa tre steg menar Caron och Bloom (2014) att hjärnskakningsproblemet kan 

minskas. Men för att kunna förebygga hjärnskakningar helt krävs det att spelare värnar 

om varandra, det krävs respekt (Gustafsson & Tegnér, 2012). 

Gustafsson och Tegnér (2012) menar att den viktigaste metoden för att förebygga 

hjärnskakningar är att spelarna har respekt för varandra. Uppstår det en förändring i 

spelarnas attityd mot varandra kan antalet hjärnskakningar minskas drastiskt. 

Gustafsson & Tegnérs studie tyder till och med på att hjärnskakningarna skulle kunna 

försvinna helt (ibid.). Huvudvåldet, till exempel hjärnskakningar, är till största del 
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onödigt i ishockeyn och skulle respekten till motståndaren vara högre så kanske inte det 

skulle uppstå så många skador (Tegnér, et al, 2007).  

 

2.12 Problemformulering 

Huvudvåldet, inte minst hjärnskakningar, är ett stort problem inom svensk professionell 

ishockey (Bergström, 2012). Via det ständigt växande snabba spelet så är skaderisken 

stor för att en spelare ska drabbas av en hjärnskakning (ibid.). Som tidigare nämnt så 

drabbades en tredjedel av alla spelare utav en hjärnskakning mellan åren 2012 – 2015, 

vilket är ett väldigt högt antal (Senewirante, 2018). Förutom de kortvariga symtom som 

hjärnskakningar kan medföra så finns det även risk för långvariga symtom, som i värsta 

fall kan avsluta en spelares karriär och tvinga spelaren leva i konstant smärta (Frölunda 

Indians, 2018; Tegnér, 2017).  

 

Det råder en avsaknad av kvalitativa undersökningar om hjärnskakningar inom 

elitishockey som endast rör spelare. Eftersom det är spelarnas säkerhet som står på spel 

så är det lite förvånande. Spelarna är de som kommer närmast situationerna där 

hjärnskakningar uppstår och kan därför ha en insikt i hur skadorna kan förebyggas. 

Caron och Bloom (2014) gjorde en undersökning där de adresserar problemet och ger 

förslag på vad som kan göras. De fokuserar dock inte på den svenska ishockeyn och 

inriktar sig mest mot ungdomar (ibid.) 

 

Antalet hjärnskakningar inom elitishockey har ökat under de senaste åren trots att 

problemet är välkänt och en del forskning har gjorts kring det (Senewirante, 2018). 

Därför finns det anlag till att göra en mer ingående studie om vad spelarna själv tror kan 

vara lösningen på problemet. 

 

3.0 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur antalet hjärnskakningar hos herrar skulle kunna 

förebyggas inom svensk elitishockey utifrån spelarnas erfarenheter.  
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4.0 Metod 

4.1 Design 

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur antalet 

hjärnskakningar kan förebyggas inom svenska elitishockey, utifrån förslag från spelare. 

Studien är en empirisk undersökning och tar utgångspunkt i insamlingen av nya data för 

att bidra med kunskap. Valet av att utgå ifrån empirism grundades sig i att forskarna 

kunde bygga sina antaganden på insamlade data snarare än att skapa teorier utifrån 

redan existerande data (Gratton & Jones, 2010). För att hitta mer personliga synvinklar 

och olika sätt att angripa problemet så är designen på studien kvalitativ (Bryman, 2008). 

Eftersom problemet med hjärnskakningar inom professionell ishockey har varit 

förekommande under en längre tid så går det att anta att det inte finns en lösning som 

går att se utifrån olika mätningar (Caron & Bloom, 2015).  

 

För att hitta olika infallsvinklar i hjärnskakningsproblematiken så utformades studien 

utefter en kvalitativ design. Den kvalitativa designen lät författarna uppfatta och tolka 

hur spelarna tänker kring hjärnskakningsproblematiken och om de ser någon lösning 

som kan utformas efter det (Bryman, 2008). Genom den kvalitativa designen 

möjliggjordes att undersökningen kunde nå mer oväntade svar och data som inte styrdes 

av fasta svar eller teman (Gratton & Jones, 2010). 

 

Studien använde sig av en semistrukturerad intervjutyp för att guida deltagarna inom de 

områden som är syftet med studien. (Hassmén & Hassmén, 2008). Den 

semistrukturerade intervjun försäkrar att den håller sig inom ämnet som studien 

undersöker, samtidigt som individerna som intervjuades fick stor frihet till att dela med 

sig av information utifrån egna synvinklar och erfarenheter (ibid.). Den 

semistrukturerade intervjutypen gav spelarna möjlighet att belysa teman och områden 

som möjligen inte skulle framgå från en mer styrd intervju. Detta gjorde att spelarna 

kunde berätta fritt om sina åsikter och erfarenheter samt belysa fenomen som inte redan 

var kända hos författarna trots deras tidigare vetskap inom ämnet. En semistrukturerad 

intervju ger dessutom författarna möjligheten att röra sig fritt mellan de planerade 

frågorna enligt den intervjuguide som skapats. De kunde också lägga till nya frågor 

passande utifrån situationen som gynnade informationsinsamlingen (Gratton & Jones, 
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2010). Intervjuguiden fungerade som en minneslista för att hjälpa författarna komma 

ihåg vilka områden de ska beröra under intervjun (Bryman, 2008).  

 

4.2 Urval 

Studien har använt sig av ett handplockat urval, då studiens syfte kräver att individerna 

som deltar har kunskap och erfarenheter av professionell ishockey (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Det handplockade urvalet skedde i syfte att det med störst sannolikhet 

gav den bästa informationen utifrån studiens syfte (ibid). Dessutom gav denna typ av 

urval av författarna en möjlighet att välja deltagare utifrån varierande erfarenheter av 

hjärnskakningar, vilket minskade risken för en snedvriden bild av fenomenet (ibid).  

 

Deltagarna i denna studie är manliga ishockeyspelare som spelar eller har spelat 

professionell ishockey i den högsta divisionen inom svensk ishockey, Svenska 

Hockeyligan (SHL). Anledningen till att studien vänder sig till just spelare inom den 

professionella ishockeyn är för att det är de själva som kommer närmast problemet. 

Med det menas att spelarna på isen är där som problematiken uppstår och har på så sätt 

en annan förståelse för vad som händer i varje situation. 

 

Författarna ställde inte kravet att samtliga informanter själv drabbats av 

hjärnskakningar. De ska ha deltagit i SHL minst tre säsonger för att de ska ha skapat sig 

en egen uppfattning av problematiken som finns på elitnivå. Tre säsonger i ligan 

innebär dessutom med stor sannolikhet att de varit med om hjärnskakningssituationer. 

Antingen som drabbat med- eller motspelare på något sätt genom att någon i laget har 

delat ut eller tagit emot en tackling som orsakat hjärnskakning. Antalet säsonger i ligan 

och ålder skiljer sig från spelare till spelare och är ingenting som styrde urvalsprocessen 

utöver att de skulle ha spelat tre säsonger. I studien så intervjuades sex stycken spelare 

som är eller varit aktiva i SHL för senast tre år sedan.  

 

Kontaktuppgifter till deltagarna erhölls genom telefonsamtal till tredje person som var 

bekant med både författare och efterfrågade deltagare. Dessa två personer fungerade 

sedan som en länk mellan författarna och deltagarna. Deltagarna kontaktades sedan via 

sms och tillsammans med varje person bestämdes tid och eventuell mötesplats för 

intervjuerna. Samtliga sex personer som tillfrågades valde att ställa upp för en intervju. 

Antalet deltagare stannade på sex på grund av tidsbristen i studien. 
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NR. Respondent  Pseudonym 

1 Ishockeyspelare, ~15 säsonger elitnivå D1 

2 Ishockeyspelare, ~10 säsonger elitnivå D2 

3 Ishockeyspelare, ~5 säsonger elitnivå D3 

4 Ishockeyspelare, ~20 säsonger elitnivå D4 

5 Ishockeyspelare, ~5 säsonger elitnivå D5 

6 Ishockeyspelare, ~5 säsonger elitnivå D6 

Tabell 1. Deltagarnas antal spelade säsonger samt pseudonym. 

 

4.3 Datainsamling 

Varje intervju spelades in med mobiltelefon för att senare transkriberas, vilket kunde 

skapa djupare förståelse för vad som sas under intervju. Dessutom gav transkriberingen 

författarna underlag till bearbetningen och analysen av insamlade data. Detta gjordes i 

nära anslutning till intervjun av samma person som genomförde intervjun eller den 

observatör som fanns med vid intervjutillfället för att minska risken för 

missuppfattningar (Hassmén & Hassmén, 2008). Under samtliga intervjuer närvarade 

båda författarna. En tog hand om intervjuer och en agerade som observatör. Samma 

roller gällde under studiens samtliga intervjuer för att skapa en liknande struktur i 

intervjuerna men också låta båda författarna ta del av information och uttryck i första 

hand (Bryman, 2008). Alla intervjuer ägde rum på en avskild plats som deltagaren fick 

välja, för att skapa trygghet och undvika störningar under intervjun (ibid.). 

 

Fem av sex intervjuer gjordes ”face to face” för att kunna ta del av ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och tonläge. Detta lät författarna skapa en djupare förståelse om vad som 

egentligen menades under intervjun och författarna kunde tolka informanten, vilket kan 

vara viktigt i vissa fall (Bryman, 2008). Möjligheten till att göra alla intervjuer ”face to 

face” begränsades dock på grund av geografiska skäl, då lagen inom SHL är utspridda 

över hela Sverige. Det fanns varken möjlighet, tid eller pengar till att träffa samtliga 

deltagare. För att ändå sträva efter att skapa en så djup förståelse som möjligt så gjordes 

den sista intervjun på videochatt. Med hjälp av det så var det även här möjligt att ta del 

av olika ansiktsuttryck, kroppsrörelser samt andra visuella intryck (ibid.).  
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Författarna använde en semistrukturerad intervjuguide med frågor som hjälpmedel vid 

intervjutillfällena. Intervjuguiden (se bilaga 2) arbetades fram innan intervjuerna och 

skapades för att ge författarna underlag till intervjutillfället. Frågorna i guiden utgick i 

största möjliga mån från att ge informanterna möjligheten att svara fritt kring 

problemområdet till en början och ge dem möjlighet att bidra till studiens syfte men inte 

begränsa deras svar (Hassmén & Hassmén, 2008). För att sedan belysa och besvara 

syftet tog frågorna utgångspunkt i tidigare forskning för att ta reda på erfarenheter och 

resonemang kring detta. Denna uppbyggnad gjorde att intervjun lämnade öppning för 

nya teman kring fenomenet samtidigt som den belyste spelarnas resonemang kring 

tidigare forskade teman (Gratton & Jones, 2010). Tidsåtgången till intervjuerna 

varierade mellan 30 minuter – 45 minuter beroende på deltagaren. Efter intervjuerna 

användes ordbehandlingsprogrammet otranscribe.com som hjälpmedel för att 

transkribera intervjuerna och därefter så analyserades innehållet.  

 

4.4 Analys av data 

För att kunna analysera den data och information som tagits in så behövde respektive 

intervju transkriberas. Det är ett förberedande steg innan analysen kan påbörjas 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Transkriberingen innebar att författarna ordagrant skrev 

ner varje enskild intervju. Vid transkriberingen noterades endast det som sades under 

intervjuerna. Eventuella gester och övrigt kroppsspråk utelämnades. Däremot vad som 

sades skrevs ned med hög detaljrikedom för att hålla sig nära det som sagts men ändå 

göra texten begriplig (ibid).  

 

För att analysera informationen så använde författarna sig av en innehållsanalys för att 

hitta olika teman och mönster i den data som insamlats via intervjuerna. Utifrån de 

gemensamma teman som hittades så gick det att skapa en förståelse om vad deltagarna i 

studien har för erfarenheter av problemet (ibid.). Att söka efter teman innebär att hitta 

gemensamma nämnare ifrån informanternas svar. Författarnas innehållsanalys utgick 

ifrån en metod i fyra steg enligt följande: 

• Första steget innebar val av text som skulle analyseras utifrån forskningsfrågan. 

I detta fall gäller insamlade data från genomförda intervjuer vilka samtliga gjorts 

utifrån studiens syfte.  
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• Andra steget innebar selektion av data. Transkribering gjordes vilket gjorde stor 

mängd data tillgänglig. I detta steg selekterades sedan vad som ansågs mest 

relevant utifrån syfte. 

• I tredje steget identifierades koder i texter för att kunna organisera den data som 

valts ut för bearbetning. Dessa koder skapade författarna både via existerande 

forskning men även via empiri utifrån den data som samlats in. 

• I fjärde steget grupperas data och framträdande delar. Dessa framträdande delar 

använde sedan författarna för att finna olika teman. Under dessa presenterades 

sedan materialet på ett sammanfattande vis med hjälp av citat och utvalda data.  

Dataanalysens trovärdighet byggde på att urvalet är representativt utifrån studiens syfte 

för att stärka trovärdighet i studien (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta har författarna 

tagit hänsyn till vid urvalet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa att alla deltagares personuppgifter och åsikter behandlades korrekt så 

följde studien de fyra kraven för forskningsetik (Hassmén & Hassmén, 2008; Bryman, 

2008). Dessa krav försäkrade deltagarna om att deras deltagande i studien var helt 

frivilligt och att informationen som delades mellan båda parter är helt konfidentiella. De 

fyra etiska kraven innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet kräver att forskaren ska 

informerat deltagarna i studien om vad syftet är med studien och vad forskningen 

innefattar. Samtyckeskravet menar att deltagarna alltid ska veta att deltagandet i studien 

är helt frivilligt och att det finns möjlighet för dem att bryta deltagandet i studien om de 

inte känner sig bekväma. För att uppfylla konfidentialitetskravet så informerades 

deltagarna att den data som samlades in endast sågs av författare samt handledare och 

ingen personlig information spreds. Nyttjandekravet uppfylldes genom att alla individer 

som deltog i studien försäkrades om att informationen som samlades in enbart kommer 

att användas i forskningssyfte för att svara på de frågor som studien fokuserar på (ibid.).  

 

Dessa fyra krav uppfylldes med stor noggrannhet via ett informationsbrev som delades 

ut till alla deltagare innan intervjuernas start där de informerades om de krav som 

gällde. Utöver det så informerades de även före intervjuerna via sms om att deras namn 

endast skulle vara känt hos författarna. Detta gjordes för att skapa en så säker och 
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bekväm miljö för de deltagande under studiens gång, och på så sätt försäkra att 

informationen i studien är av så hög kvalité som möjligt. Dessutom försäkrades 

deltagarna om att insamlade data förvaras på författarnas lösenordskyddade datorer som 

endast de har tillgång till. De försäkrades även om att dessa filer kommer raderas vid 

samma tidpunkt som betyg är satt på författarnas studie.   

 

5.0 Resultat 

Resultatet är uppdelat i olika kategorier utifrån syftet och vilken information som 

framkom under intervjuerna. Samtliga deltagare i studien har minst tre års erfarenhet av 

spel i högsta ligan i Sverige men antal år varierar kraftigt upp till 20 års erfarenhet av 

professionellt spel. Deltagarnas erfarenhet av hjärnskakningar varierade kraftigt. En 

deltagare hade aldrig drabbats av hjärnskakning och en annan hade drabbats en gång. 

Två av spelarna hade fått tre hjärnskakningar var och de sista två deltagarna berättade 

att de ligger mellan sex och åtta som de vet om. En av dessa deltagare tvingades avsluta 

sin karriär som ishockeyspelare 22 år gammal på grund av hjärnskakningar. 

 

5.1 Utveckling av spelet 

Studiens samtliga deltagare ansåg att den utveckling som skett inom ishockeyn under de 

senaste åren har bidragit till att hjärnskakningarna har ökat. Deltagarna menade att 

spelet går mycket snabbare idag, jämfört med för några år sedan, och att spelarna är mer 

vältränade samt mer specifikt tränade för vad idrotten kräver. I dagens ishockey är 

spelarna mycket starkare och snabbare, vilket på så sätt har bidragit till att det taktiska 

spelet också har förändrats. Genom att spelet går snabbare så har den taktiska delen 

utvecklats och de professionella lagen spelar på ett helt annat sätt idag. Ett exempel är 

att spelstilen överbelastning används flitigt, då det försvarande laget överbelastar 

puckinnehavaren med en extra spelare för att ta pucken. En deltagare berättade att 

ishockeyn är mer en sprintidrott idag. 

 

Nu går det så jävla fort därute, det är överbelastning och det kanske också 

är en grej som man gjort. Nu spelar de flesta ett system där man, du 

spelar inte man-man. (D2) 
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Ett genomgående ämne som ständigt togs upp av samtliga deltagare var hur mycket 

snabbare spelet går idag, jämfört med för några år sedan. En deltagare ansåg att spelarna 

i dagens professionella ishockey är atleter som tränar året om och mer grenspecifikt än 

förr i tiden. Samtliga deltagare var enade om att det höga tempot som finns i spelet idag 

är en av de största anledningarna till att antalet hjärnskakningar är så pass stort. En av 

deltagarna ansåg att dagens elitspelare är mer träningsprodukter än talangspelare. Alla 

som spelar är stora och starka fysiskt, men alla besitter inte spelsinnet som gör att 

spelaren kan läsa av spelet tillräckligt bra. Deltagaren berättade att förr i tiden så 

krävdes det mer talang och spelsinne. Med det menade deltagaren att det är en av 

anledningarna till att spelet går snabbare och spelarna blir då utsatta för situationer som 

de inte klarar av att hantera, vilket kan leda till skador. 

 

För att det går så fort också så du lär ju kunna läsa liksom… Sätter han 

sig i fara? Kan jag köra på han eller inte liksom? Och de tycker jag är ett 

litet dilemma i dagens ishockey. (D4) 

 

Deltagarna ansåg även att det finns andra aspekter som spelar in gällande att spelet är 

snabbare idag. Utrustningen har utvecklats väldigt mycket under åren och detta spelar 

en roll i att varje spelare kan utvecklas och bli bättre, både på och utanför isen. En del 

regelförändringar har även tagit plats för att höja farten i spelet och minska 

spelförstörande moment. Majoriteten av deltagarna ansåg att förbjudandet av 

spelförstörande momenten har bidragit till att spelet går snabbare. 

 

Förr fick man ju hålla i, haka, mer sånna grejer men nu är ju alla så pass 

bra skridskoåkare och då går ju farten upp och tempot upp. (D1) 

 

Åsikterna kring de förändrade reglerna var delade hos deltagarna då en del ansåg att det 

bidrog till det ökande antalet av hjärnskakningar, medan andra tyckte att det inte skulle 

bidra till en förminskning i antalet hjärnskakningar. 

 

5.1.1 Regler och bestraffningar 

Under intervjuerna så diskuterades det mycket kring reglerna inom ishockey och hur 

spelförstörande moment kan bidra till förändrat antal hjärnskakningar. Inom denna 
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kategori finns det flera olika infallsvinklar då deltagarna ansåg att det bidrog till olika 

saker. Några deltagare tyckte att fler spelförstörande moment, till exempel hakningar, 

kan sänka farten på isen. På så sätt kan det minska antalet hjärnskakningar som uppstår, 

på grund av det snabba spelet. Andra menade dock att de spelförstörande momenten kan 

bidra till att spelarna försätts i en mer sårbar situation. Det kan medföra att de inte har 

möjlighet till att försvara sig om en denne skulle få en tackling i den situationen.  

 

Först ska du hålla upp balansen mot den här killen och så kommer det en 

till, schoff, kör rätt över dig och så kanske du hamnade låg för att du var 

lite vinglig, han hakar dig lite och du tappar balansen och så kommer en 

till. Så jag tycker dom värsta hjärnskakningarna sker nästan när nån är 

upphakad. (D2) 

 

Även gällande bestraffningar och avstängningar så hade deltagarna olika synpunkter. 

Deltagarna fick frågan om de ansåg att straffen var tillräckligt hårda eller om de bör bli 

ännu hårdare, samt om hårdare straff kan minska antalet hjärnskakningar. Här delades 

åsikterna då majoriteten av deltagande ansåg att avstängning i matcher var det som tog 

hårdast på spelaren, medan en deltagare tyckte att det var böter i pengar som var 

jobbigast att få. I slutändan så kom de flesta deltagare fram till att det är väldigt 

personligt vad som slår hårdast. Majoriteten ansåg även att bestraffningar kunde bidra 

till att spelarna tänkte till lite extra och nästa gång inte gå in lika hårt, eller fult, i en 

duell med en annan spelare. En av deltagarna som tidigare blivit avstängd berättade att 

han tvekade lite i vissa situationer efter avstängning, för att inte riskera en till. 

 

Men jag själv kände ju mig lite osäker, en gång har jag varit avstängd och 

anmäld överhuvudtaget. Man vart ju nästan såhär, aha vågar jag tacklas 

nästa match lite, man vart lite osäker. (D1) 

 

Gällande spelare som blivit avstängda flera gånger så ansåg alla deltagare att straffen 

bör höjas. En deltagare berättade att första gången en spelare blir avstängd kan det bero 

på en situation som inte är med meningen, utan spelaren hamnar bara fel i just den 

situationen. Om en spelare är avstängd flera gånger under en säsong går det dock att se 

ett tydligt mönster och då tyckte alla deltagare att straffet bör öka för att minska 

skaderisken för alla andra spelare. Det nämndes även att klubbarna har ett ansvar över 
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sina egna spelare. Om en spelare blir avstängd flera gånger har klubben ett ansvar att ta 

ställning mot spelaren så att det inte upprepas, då det är dåligt både för klubben och för 

resten av ligan. En av deltagarna i studien ansåg att straffen bör förstärkas rejält och på 

så sätt kan det minska antalet hjärnskakningar. Han menade att om klubbarna och 

spelarna blir informerade om att straffen är mycket högre innan säsongen så kan det få 

spelarna att tänka lite extra ute på isen. Det uppstår alltid situationer som inte går att 

undvika, men om det är uppenbart att spelaren la en full tackling bör det straffas hårdare 

ansåg han. 

 

Men att man går ut innan säsongen att nu kommer man kanske dubbla 

straffen. Istället för 5 matcher blir det 10 matcher, istället 10 000 blir det 

20 000. (D6) 

 

Att hårdare straff kan bidra till att antalet hjärnskakningar minskar var det en deltagare 

som inte höll med om. Han ansåg att straffen är bra för tillfället och hårdare straff inte 

kommer förändra något. Eftersom det går så snabbt ute på isen så hinner inte spelarna 

tänka så mycket på avstängningarna och då spelar det ingen roll om det är högre straff.  

 

Folk spelar, folk blir arg, det är känslor och man tänker inte där ute på att 

det är böter och avstängning, men säkert nån gång tror jag att det hjälper 

till. (D2) 

 

5.2 Respekt och ansvar 

Majoriteten av deltagarna ansåg att den ömsesidiga respekten mellan spelare i ligan var 

bra. Eftersom farten i dagens ishockey är så pass hög så kan det påverka vissa 

situationer dock. En deltagare berättade att det kan skilja hundradelar mellan en bra 

tackling och en jätteful tackling. Farten påverkar även att adrenalinet stiger och känslor 

kan rinna över. Två deltagare berättade att spelare kan vara två olika personer på isen 

jämfört med utanför isen, vilket kan påverka spelarens beteende. Men den 

grundläggande respekten för varandra finns ändå där från början. 

 

Det är ju inte så att man åker runt på isen för att skada varandra. Så är 

det ju inte, men samtidigt måste man ändå vara medveten om att det är en 

kontaktsport, det är mycket känslor inblandade. (D5) 
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En av deltagarna ansåg dock att den ömsesidiga respekten mellan spelare är blandad 

inom svensk elitishockey. Enligt honom är det för många som inte har respekt till sina 

motspelare. Han nämnde även att det inte är så för alla, men det är som sagt för många 

som har för dålig respekt. Som tidigare nämnt så ansåg flera spelare även att den ökande 

farten i dagens ishockey kan spela en roll i vissa situationer som uppstår, men att den 

ömsesidiga respekten ändå finns där. 

 

Nej men jag tycker ändå de finns respekt där ute men det går ju så otroligt 

fort också, om man ska försvara lite vissa tacklingar. Men vissa är ju ändå 

idiottacklingar, de är de ju. (D1) 

 

Majoriteten av deltagarna ansåg även att respekten och ansvaret hos den individuella 

spelaren är, det som i grund och botten är, det viktigaste för att minska antalet 

hjärnskakningar inom ishockeyn. Även fast en spelare kan sätta in en riktigt stor 

tackling så kanske inte det behövs just i den situationen. Det finns många situationer i 

matcher där spelarna inte behöver gå in 100%. Deltagarna berättade att i vissa 

situationer behövs det inte en jättestor tackling för att ta pucken. Det nämnde även att 

den tacklande spelaren har ett ansvar att se om den andre spelaren är tacklingsbar, för att 

inte skada denne. 

 

Även om jag ser att den här killen, här nu kan jag (smälla på rejält) så 

tror jag att man får, inte sakta in men du får, vara noga med att ibland 

kommer du ju träffa med kraften uppåt hur du än gör. (D2) 

 

Deltagarna nämnde dock att det även är viktigt att inte lägga allt ansvar på spelaren som 

tacklar. Även spelaren som blir tacklad har ett ansvar att inte sätta sig själv i situationer 

som gör denne mer sårbar än vad den behöver vara. Majoriteten av deltagarna tyckte att 

det bör läggas mer ansvar på den som blir tacklad och att den spelaren vet hur denne ska 

ta emot en tackling. Ansvaret för hjärnskakningsproblematiken är något som dock inte 

stannar hos spelarna. Även klubben och förbundet har ett visst ansvar, både när det 

gäller den som utför tacklingen och den som blir tacklad. Flera deltagare nämnde att om 

klubben går ut med att det är nolltolerans gällande huvudtacklingar, och att spelaren 

som sätter in en ful tackling även blir straffad av klubben så finns det möjlighet att få 
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vissa spelare att tänka en gång extra. Det handlar om att förmedla att huvudtacklingar är 

inget som klubben står för.  

 

Ja men det är ju hos föreningen att ta ett beslut. Över spelarna, typ 

styrelsenivå eller sportchef eller klubbchef eller vad de nu är. Att säga att 

vi ska försöka ha nolltolerans. (D4) 

 

En deltagare antydde även att förbundet har ett ansvar att utbilda spelare rätt. Det 

handlar om att lära spelare, redan från ung ålder, hur en tackling tas emot och att ha koll 

ute på isen. Där återkommer ansvaret hos spelaren som blir tacklad med. En deltagare 

ansåg att ansvaret är fördelat över alla. Spelarna har ett ansvar på isen, klubben har ett 

ansvar över spelarna och förbundet har ett ansvar över utbildning. 

 

Från början när man utbildar spelare i vilka situationer man sätter sig i. 

Risker, riskbedömning man får göra när man spelar. (D2) 

 

I slutändan är det dock ändå hos spelarna ansvaret ligger, då det är de som är ute på 

isen. En deltagare berättade att oavsett vad klubben står för och vilken utbildning 

spelaren har, så uppstår det ändå fula tacklingar och då är det spelarnas individuella 

ansvar att inte sätta in sådana.  

 

5.2.1 Rädsla 

Samtliga deltagare berättade att de kände sig säkra när de var ute på isen. De litar på sin 

egen förmåga att inte sätta sig i farliga situationer. En deltagare ansåg att i vissa 

situationer kände han sig mer osäker än andra, men att han inte åker omkring och är 

osäker på isen. Alla deltagare var överens om att det inte går att åka runt och vara 

osäker. Ishockey är ändå en kontaktsport. Två deltagare nämnde att även om han inte 

känner sig osäker så har han koll på vilka spelare som är på isen. Vissa spelare tacklar 

mer och då måste spelarna ha koll på och vara beredd på det. En av deltagarna ansåg att 

vissa positioner kan vara mer utsatta än andra och det kan skapa osäkerhet hos en del 

spelare. Särskilt om en spelare inte besitter samma storlek som resten av spelarna. Det 

kan i sin tur påverka vilka beslut spelaren tar på isen. 
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 Man kanske inte är rädd, man kanske tänker vad man gör när man 

hämtar pucken. Man kanske inte åker ner och går in först om det kommer 

en (spelare) direkt efter. Då kanske man suger upp han lite och åker in 

tillsammans in i sargen. (D2) 

 

Ingen deltagare nämnde att han åker och känner sig osäker på isen. Flera av deltagarna 

berättar att när matchen är igång så har de så mycket adrenalin i kroppen så då tänker 

dem inte på det. En av deltagarna ansåg även att det är svårt att ta sig långt i karriären 

om rädsla är något som styr en spelare. 

 

5.3 Kunskap 

Deltagarnas kunskap kring hjärnskakningar varierade. Alla hade någon form av 

grundkunskap av vad en hjärnskakning innebär, men det gällde mest om vad som bör 

göras efter att en hjärnskakning har uppstått. Alla deltagare berättade att kunskapen runt 

hjärnskakningar är mycket bättre nu, än för cirka tio år sedan. Det är dock ingen som 

har fått sin information från, till exempel, en föreläsning. Informationen har deltagarna 

förvärvat sig från allmänt snack. De nämnde även att kunskapen angående 

hjärnskakningar idag har haft en positiv effekt kring antalet hjärnskakningar, då 

spelarna utvärderas noggrannare nu. 

 

Ja det tror jag alla är medvetna om nu mera. Men kanske inte för 10 år 

sedan. Som forskning och allt sånt där har utvecklats jättemycket kring det 

här ämnet. (D1)    

 

Tre av deltagarna berättade att, för cirka tio år sedan, var det vanligt att fortsätta spela 

efter att smäll mot huvudet hade uppkommit. Hade spelaren huvudvärk så kunde han 

fortfarande spela i många fall.  

 

Samtliga deltagare ansåg att de har tillräcklig med kunskap omkring hjärnskakningar 

och vad det kan innebära. Två av deltagarna har blivit utsatta av flera hjärnskakningar 

under sina karriärer, varav en av dem har varit tvungen att avsluta sin karriär på grund 

av det. De tror inte att resterande spelare i ligan har tillräckligt med kunskap gällande 

skadan. Båda antydde att de har bättre kunskap för att de har blivit utsatt för 
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hjärnskakningar så många gånger. De sade att spelarna som inte har blivit utsatta för 

hjärnskakningar inte vet vad de går igenom.  

 

Men det är för många som inte har drabbats av det. Och det är ju sjukt 

positivt, men det är ju liksom, dom vet ju säkert inte vad många går 

igenom, på det viset. (D6) 

 

En av deltagarna nämnde även att vissa som inte har blivit utsatta för någon 

hjärnskakning kanske tror att de är immuna mot skadan. Han säger att det kanske kan 

leda till att dessa spelare är de som delar ut de lite fulare, eller hårdare, tacklingarna 

med. Eftersom dessa spelare inte vet vad konsekvenserna kan bli. 

 

5.3.1 Utbildning 

Samtliga deltagare ansåg att utbildning spelar en stor roll i problemet med 

hjärnskakningar i dagens professionella ishockey. Både på elitnivå och ungdomsnivå är 

utbildningen kring hjärnskakningar för dålig berättade deltagarna. Det är viktigt att 

spelare blir utbildade redan på ungdomsnivå för att ha med sig kunskapen upp på 

elitnivå. Alla deltagare var överens om att det inte läggs tillräckligt mycket energi på att 

utbilda ungdomsishockeyspelare idag. Några deltagare ansåg att spelarna får lära sig att 

tacklas, men inte hur en tackling ska utföras för att minimera skaderisken. Spelare bör 

även få lära sig att ta emot en tackling på rätt sätt. Flera av deltagarna berättade att de 

inte fått lära sig hur en tackling ska tas emot. När det var dags att börja tacklas inom 

ungdomsishockeyn så fick de ingen utbildning eller kunskap om hur det skulle göras. 

En av deltagarna nämnde även att det är viktigt att alla vet att ishockeyn inte är på liv 

och död, och att det finns flera sätt att stoppa en spelare på utan att tacklas. 

 

De tror jag skulle vara en väldigt bra grej att börja med i tidig ålder 

också. Att lära ungdomarna hur man ska tackla och hur man kan ta emot 

tacklingar. (D1) 

 

Även att veta vilka situationer som är farliga och vilka situationer som bör undvikas är 

viktigt att lära sig som spelare. En deltagare nämnde att spelarna inte har lika mycket 

spelförståelse idag, vilket kan bidra till att de försätter sig i situationer de inte kan 
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hantera. Flera deltagare berättade att det är viktigt att spelare i ungdomshockeyn får lära 

sig att hålla upp blicken och inte utsätta sig själva för farliga situationer. För hela 

ansvaret ligger inte på spelaren som tacklar, utan det ligger även ett ansvar på spelaren 

som tar emot tacklingen.  

 

Man kanske lär sig, att "Oj det här, det är farligt här kan jag inte gå in, 

jag kan få en huvudtackling eller oj är pucken här då kan jag inte vika in 

där för där kan det smälla". (D2) 

 

Flera deltagare ansåg att utbildningen kring tacklingar bör komma från förbundet och 

klubbarna redan från en ung ålder. Eftersom förbundet är det högsta organet inom 

sporten så ansåg en deltagare att de bör gå ut med information och även att klubbarna 

har, till exempel, en policy att dåliga tacklingar inte är något klubben står för. En av 

deltagarna hade haft en ledarroll inom ett ungdomshockeylag där han var väldigt 

specifik på att deras lag inte höll på med farliga tacklingar.  

 

Och förklarade för dom vad det innebär och liksom alla sånna där grejer, 

att vi inte håller på med sånt och jag tror inte vi råkade ut för en enda 

hjärnskakning på 2 år. (D6) 

 

Samma deltagare förklarande även att det finns lag inom SHL som har anammat den 

principen, att den klubben står för sådana farliga tacklingar. Detta har på så sätt minskat 

antalet hjärnskakningar avsevärt berättar han. 

 

5.5 Utrustning 

Spelarna hade överlag en väldigt positiv syn på både sin egen utrustning och själva 

rinken som de spelar i. Gällande den egna utrustningen finns det vissa förslag till 

förbättringar där deltagarna vill se en fortsatt utveckling och hoppas att det verkligen 

görs allt som kan göras för deras säkerhet. 

 

5.5.1 Spelarutrustning 

När det talas om utrustning är det framförallt hjälmarna som spelarna satte i fokus. De 

berättade om hur utvecklingen bara de senaste fem åren varit väldigt positiv och det har 
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kommit en ny sorts hjälmar som ska hjälpa till att motverka hjärnskakningar. Samtliga 

spelare var positiva till att ett förändringsarbete och forskning bedrivs men anser att det 

fortfarande finns mer att göra. En spelare berättade om hur han upplever att den nya 

typen av hjälmar hjälpt honom själv samtidigt som det är svårt att veta om en tackling 

skulle resulterat i hjärnskakning om han bar en hjälm av äldre typ. Flera var också inne 

på att även om antalet diagnostiserade hjärnskakningar är fler idag så skulle den siffran 

vara betydligt högre om det inte vore för utrustningens utveckling. 

 

Hjälmarna jobbar man ju med alltid och jag menar skulle man ha den 

utrustningen man hade för 20 år sen idag, då skulle det förmodligen va 

ännu fler hjärnskakningar (D5). 

 

En annan spelare berättade dessutom om hur hans första säsong i NHL så sent som 1996 

var sista säsongen där det fanns spelare som inte ens använde hjälm alls, något han såg 

som ett stort bevis på den utveckling som finns. Han beskrev att det som inte var något 

konstigt just då för 22 år sedan skulle vara helt otänkbart i dagens ishockey. Dels skulle 

det inte vara tillåtet i dagens hockey men han belyste också att ingen spelare 

förmodligen skulle vilja gå ut på isen utan hjälm med den risk det skulle medföra.  

 

En annan deltagare talade om hur det egentligen är regel att spelarna precis ska få in två 

fingrar under hakremmen som sätter fast hjälmen på huvudet. Enligt honom är det 

väldigt få följer denna regel och genom strängare krav och bättre attityd till detta tror 

han att vissa smällar skulle kunna förhindras eller åtminstone få lindrigare 

konsekvenser. Många gånger kan hjälmen åka upp vilket gör att den inte alls skyddar 

huvudet på det sätt som den ska.  

 

Flera deltagare såg dock hakan som den mest kritiska punkten. De ansåg att de värsta 

smällarna är de som träffar där och som spelare är de i princip helt oskyddade i detta 

parti av kroppen. Tre av deltagarna nämnde att hakskydd, till exempel det som alpina 

skidåkare använder, skulle kunna vara en idé. De trodde det potentiellt skulle ha 

möjlighet att förminska antalet hjärnskakningar, samtidigt som de var väldigt 

tveksamma till om det skulle accepteras bland övriga spelare. 
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De är nästan så man lär ha störtbåge som skidåkarna har men jag vet 

inte. Och de är ju ändå farten och att man är så öppen i hakpartiet, du har 

ju liksom inget som skyddar där (D4). 

 

Samtidigt som hakan är den mest kritiska punkten så är det ju inte bara den oskyddade 

delen som är grunden till skadorna. Deltagarna pratade om hur resterande skydd är 

väldigt hårda, framförallt axelkåporna på axelskydden och armbågsskydden. Dessa är 

gjorda i plast för att inte gå sönder och skydda dessa kroppsdelar, och en deltagare 

berättade att de skyddar bra men när dessa skydd kommer i direktkontakt mot huvudet 

bli smällen hård.  

 

Som jag var inne på kanske göra skydden mjukare och så. Om du har ett 

mjukt skydd kanske det slår igenom ändå så det är svårt dedär (D3). 

 

Gällande mjukare skydd rådde det delade meningar mellan deltagarna samtidigt som 

flera nämnde att det är något av ett dilemma. Mjukare skydd skulle innebära genomslag 

och eventuellt fler skador på övriga kroppsdelar men möjligen kunna minska antalet 

hjärnskakningar. Det spelarna var överens om är att skydden skulle kunna vadderas i 

något högre utsträckning för att minska kraften i smällen. Genom att testa mer ny 

utrustning så skulle möjligheten för att hitta förbättringar öka enligt några deltagare.  

 

Jag tycker kanske man skulle försöka prova mer iallafall. Sen vet jag inte, 

jag har ingen lösning på det så men något sånt att testa iallafall. Lite sånt 

tycker jag man skulle kunna prova för det känns som det blir ju inte värre 

i alla fall (D3). 

 

En av deltagarna delade dock inte riktigt samma uppfattning gällande skydden och 

trodde inte lika mycket på vidareutveckling. Han ansåg att axelskydd och armbågsskydd 

inte går att göra så mycket åt utan att dessa kroppsdelar utsätts för hög skaderisk. 

Gällande spelarutrustningen överlag summerade en spelare forskning enligt följande: 

 

Det bör ju liksom va personer kunniga inom det området, så där får ju vi 

bara lita på att man gör vad man kan för vår säkerhet helt enkelt (D5). 
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5.5.2 Sarg och plexiglas 

Rinkens uppbyggnad och säkerhet är något spelarna överlag ställde sig väldigt positiva 

till. Det har utvecklats väldigt mycket och flera spelare beskrev en stor förändring 

framförallt hos plexiglasen som blivit mycket mjukare. De beskrev hur dessa tidigare 

var stenhårda och hur det i princip kunde jämföras med att kastas in i en betongvägg. 

Nu har de en viss flexibilitet så flera deltagare var eniga om att de i dagsläget inte tror 

det går att göra så mycket mer kring säkerheten. 

 

Spelarna talade även om sargerna som lite mjukare än tidigare och ingen verkade tro 

varken att det är där problematiken ligger eller att det finns så mycket mer att göra just i 

rinken. Deltagarna ansåg att eftersom sporten är en kampsport med hög fart måste 

sargerna finnas där och eftersom stora förbättringar gjorts nyligen var spelarna inne på 

att förbundet gjort vad de kan i denna fråga.  

 

Plexiglasen, förut var de ju stenhåra plexiglas, dom är ju mjuka nu. Och 

sargerna ska ju ge lite mer vika också så just här tror jag inte det finns så 

mycket mer man kan göra (D1). 

 

En av spelarna berättade själv hur han drabbats av hjärnskakning tidigare under sin 

karriär vid tacklingar mot plexiglaset. Han berättade om hur varje smäll mot glaset 

verkligen kändes som att flyga in i en stenhård betongvägg och att skillnaden där är 

väldigt stor idag när en spelare får en tackling och åker in i sargen. Deltagarna verkade 

ense om att i nuläget känns fler insatser i avseende att förbättra sarg och plexiglas 

onödiga och de ser hellre att resurserna läggs på andra saker för att öka spelarnas 

säkerhet. Flexibiliteten i plexiglasen och sargen har fått spelarna att känna att förbundet 

gjort vad de kan på denna punkt.   

 

5.6 Vägen tillbaka 

Gällande rehabiliteringen efter hjärnskakningar var spelarna överens om att de kan se 

väldigt olika ut från fall till fall. De pratade också om hur det är viktigt att låta varje 

spelare ta sin tid och inte stressa tillbaka. Det som dock alla återkom till var 

hjärntrappan som enligt samtliga spelare är det som varje drabbad individ följer i alla de 

SHL-klubbar spelarna representerat. Alla utom en spelare var positiva till att följa 

hjärntrappan som rehabiliteringsmetod. Han ansåg att hjärntrappan är lite föråldrad i 
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samband med att allting annat i hockeyn går framåt och kan inte förstå varför en sådan 

sak ska leva kvar då. Han nämnde också hur hjärnskakningarna blir allt allvarligare 

eftersom farten ökat och det kräver utveckling i de metoder som används vid 

rehabilitering.  

Om man säger till en kille "hur känns det?" och han vet att han är näst 

sista steget, säger han att det känns bra får han hoppa upp, säger han att 

det känns dåligt då får han börja om på ruta 1. Och det är ju det, tänk att 

vara en kille på 18–19 år, det är ju klart han säger att det känns bra. 

Annars får ju han börja om och då lär han liksom börja ut och gå 20 

minuter igen. Jag vet inte om det är rätt väg att (D6). 

 

Deltagaren pratade också om hur känslan för vad som är bra kan vara väldigt subjektiv. 

Vad som beror på hjärnskakningen och vad som kanske bara är lite vanlig huvudvärk är 

väldigt svårt att avgöra. Med detta instämde även av två andra deltagare som var 

positiva till hjärntrappan i grunden men var också inne på att det tillslut kommer ner till 

en subjektiv fråga som landar i ett beslut hos spelaren själv som inte kan kontrolleras 

medicinskt.  

 

Utöver hjärntrappan så nämnde två spelare även andra metoder som används, varav en i 

SHL och en i NHL. I en SHL-klubb berättade spelaren om hur läkarna i klubben gjorde 

ett väldigt bra jobb och kontrollerade samtliga spelares pupiller och reaktionstider under 

friska förhållanden. Han talade även om hur hans pupill inte svarade alls på ljus vid 

någon smäll och kunde konstatera att något inte stod rätt till. En annan spelare sade 

följande om NHL och ansåg att samma borde gälla för samtliga klubbar i SHL: 

 

När man kom inför en säsong så fick man göra test på skallen så att säga. 

Olika reaktionstester och minnestester och sådär. Fick man en smäll 

under säsongen så gick man ju efter sina testar och där lär man ju klara 

att ligga på samma nivå för att bli klar att få spela igen (D4). 

 

Samtliga spelare beskrev dock hur hjärnskakningsproblematiken tas seriöst på idag och 

att vetskapen ökat betydligt hos både dem själv och andra. Efter att ha fått ett antal 

hjärnskakningar väcks tankarna kring hur många smällar till kroppen klarar utan att få 

bestående men när de hört vad som drabbat andra. Även om spelarna var eniga om att 
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det inte är något spelare åker runt och tänker på så ville ändå spelarna som drabbats 

hårdast lyfta fram att det ligger i bakhuvudet. Detta skiljer sig från deltagarna som inte 

drabbats som inte ansåg att det är något de direkt tänker på överhuvudtaget. Några 

deltagare berättade om sina personliga erfarenheter av hjärnskakningar men också andra 

skräckexempel. Vänner och tidigare medspelare som inte kan leva normala liv idag efter 

att de avslutat sina skadefyllda karriärer.   

 

Jaa, asså jag har ju hört talas om, det var läkaren i Timrå berättade att 

det var en kille som hade fått 15 hjärnskakningar som kan vara ute i 2 

timmar och resten av tiden ligger han i en mörk källare liksom (D6). 

 

En annan spelare fyllde i och berättade mer om den negativa inverkan på livet som 

återkommande hjärnskakningar inneburit för en nära vän till honom: 

 

Jag vet att det var en gammal spelare, han säger ofta att när han lekte 

med sina barn, då vart det jobbigt och han fick gå ifrån och lägga sig i ett 

mörkt rum. Så mycket vardagsglimtar där man kanske aldrig kommer vara 

med till 100 procent (D2).   

 

Eftersom medvetenheten är högre är det också fler som slutar även om flera spelare var 

inne på att antalet hjärnskakningar var minst lika vanligt tidigare eftersom de inte 

diagnostiserades på samma sätt. Spelare idag är medvetna om riskerna samtidigt 

berättade de att beslutet att sluta spela lär vara väldigt svårt att ta. De talade om att det 

är omöjligt att avgöra hur många hjärnskakningar som innebär att du får leva som 

invalid resten av livet på grund av din sport och ditt yrke. Ingen vill riskera att hamna i 

den situationen enligt spelarna men de beskrev hur svårt det måste vara att ta beslutet 

och bestämma var de ska dra gränsen, speciellt om en spelare är precis i början av sin 

karriär. En deltagare tvingades avsluta sin karriär på grund av hjärnskakningar och 

berättade om hur det var ett grymt svårt beslut att ta. Han menade dock att i en så svår 

period fick han försöka vända på problemet och att bara kunna släppa hockeyn och 

fokusera på at bli helt frisk gjorde mycket.   

  

Jag hade ju haft många hjärnskakningar på kort tid, så jag gick ju genom 

en tuff period från att ligga i ett rum, komma tillbaka, gå ut och gå i 20 
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min sen börja om och allting. Sen var man redo att spela, så fick man en 

ny hjärnskakning efter en månad liksom. Det var ju en grymt tuff tid och 

det är det ju fortfarande. Man saknar ju hockeyn och så där (D6). 

 

Deltagarna nämnde samma sak när det gäller att komma tillbaka från en hjärnskakning. 

Även om de har fullt fokus på att bli friska så finns det svårigheter i att veta när de 

faktiskt är redo. En deltagare nämnde hur det är viktigt att vara ärlig mot säg själv och 

aldrig kliva ut på isen om det finns några tecken på symptom. En annan deltagare 

nämnde också att det är väldigt svårt, speciellt som yngre spelare, när det är scouter som 

sitter och tittar på matcherna. Spelarna ska visa upp sig och gör allt för ett framtida 

NHL-kontrakt. Kanske sätter in den där extra tacklingen eller skakar på huvudet och kör 

igen trots att spelaren är groggy. Han menade att svänga undan en närkamp eller kliva 

av efter en smäll är inget alternativ trots att en spelare inte känner sig helt hundra. En 

annan deltagare nämnde likande fenomen när slutspelet pågår.  

 

Jag tror ju att säger den där killen att kan spela och man vet om att det är 

en av våra bästa spelare, vi måste ju ha honom. Då tror jag att han 

fortsätter spela liksom, tragiskt men det är ju så det funkar liksom (D6). 

 

Just denna typ av situation nämnde samtliga spelare som farligast. Att komma tillbaka 

för tidigt och att drabbas av återkommande hjärnskakningar. 

 

5.6.1 Återkommande hjärnskakningar 

Samtliga deltagare bedömde att risken för att behöva avsluta karriären eller få bestående 

men utav en hjärnskakning som väldigt liten. Det är återkommande hjärnskakningar 

som är det största problemet och en deltagare nämnde hur det framförallt gäller om de 

sker inom en kort tidsperiod. Därför belyste han om hur viktigt det verkligen att ta god 

tid på sig att återhämta sig för att minska risken. En annan deltagare jämförde huvudet 

med en axel. Drabbas en spelare av skada så är risken stor att aldrig bli helt frisk igen 

vilket även gäller huvudet. Detta kan skapa lite större risk att drabbas igen. Som ett känt 

exempel inom hockeyn nämnde han Peter Forsbergs fot som ständigt skapade problem 

för honom och aldrig blev helt bra trots mängder av försök, samma sak gäller huvudet 
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menar han. En annan deltagare nämnde också hur återkommande hjärnskakningar är ett 

stort problem. 

 

Jag tror ju att om man drabbas flera gånger inom kort tid så är ju hjärnan 

mer skör även om man kände sig helt återställd när man började spela 

igen. Så risken att ta större skada ökar nog betydligt och träffar det illa 

kan det kanske bli värre än vad det skulle blivit annars (D5). 

 

Deltagarna pratade om tränarens och klubbledningens roll i återkomsten efter 

hjärnskakningar. Alla deltagare utom två ansåg att klubbarnas tränare och läkare tar sitt 

ansvar och håller spelare i riskzonen borta från spel. Dessa fyra deltagare ansåg att 

klubbens läkare och tränare inte skulle låta någon i riskzonen fortsätta spela. De talade 

om hur ”medical team” känner ett jätteansvar och inte skulle låta en spelare gå ut på 

isen efter en hjärnskakningssituation.  

 

Jag tror dom har fått större ansvar och vill väl inte ha det på säg själv 

heller om dom låtit någon spela för tidigt eller fortsatt en match med 

hjärnskakning (D1). 

 

En av resterande två deltagarna ansåg att tränaren också har mycket press på sig och vill 

behålla sitt jobb samtidigt som han vill lagets bästa vilket gör det svårt att plocka bort 

vissa spelare som är gränsfall ibland. Han menade att det är matcher som skall vinnas 

till varje pris och då är det en svår bedömning att göra. Säger spelaren då själv att han 

kan spela är det lätt för tränaren att blunda för att det skulle kunna vara en 

hjärnskakning. En deltagare utgick ifrån sina egna åsikter av äldre tränare. Han ansåg att 

äldre tränare lever kvar lite i gamla mönster då de tycker att spelarna bara ruska om 

huvudet och köra igen om spelaren ger sitt medgivande. Eftersom han själv varit hårt 

drabbad av hjärnskakningar berättade han om hur det är mycket farligt att få en 

hjärnskakning till om du redan skulle ha en. Därför trodde han en attitydförändring 

kring skadan skulle behövas för att få bort de värsta skadorna från sporten. 

 

Du kan ju få en liten blödning i hjärnan och sen slå upp det liksom, man 

kan ju bli förlamad liksom om den här blödningen sätter sig i fel nerver 

och såna där grejer. Men jag tror inte många vet om det (D6). 
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5.7 Förebyggande åtgärder 

Deltagarnas åsikter kring vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas mot 

hjärnskakningsproblematiken skiljer sig åt på många punkter. Det som är gemensamt 

för samtliga deltagare är medvetenheten om problematiken och att de ansåg att åtgärder 

behöver tas för att komma till rätta med problemet. Somliga åsikter delade spelarna med 

varandra medan det skiljer sig i andra. 

 

I utrustningsfrågan hoppades spelarna på en fortsatt utveckling framförallt i 

spelarutrustningen. Flera spelare nämnde hakan som kritisk punkt och menar att den 

skulle behöva skyddas på något sätt. Även regeln att endast två fingrar skall få plats 

under hakremmen bör tas på hårdare för att säkerställa att hjälmen sitter på sin plats. En 

spelare föreslog även att testa mjukare axel- och armbågsskydd. Gällande rinkens 

säkerhet har de inga förslag på förbättring i nuläget.  

 

För att ta sig tillbaka från hjärnskakningar var flera spelare positiva till att bygga 

återkomsten på medicinska fakta eller tester snarare än de subjektiva bedömningar som 

görs av varje spelare. Minnestester och reaktionstester borde enligt några deltagare vara 

givet i alla klubbar för att ha någon medicinsk grund att utgå ifrån. Dessutom nämnde 

två deltagare att det är viktigt att tränare och lagledning tar sitt ansvar och inte pressar 

spelare eller sätter ut en spelare som eventuellt drabbats efter en smäll.  

Deltagarna berättade mycket om hur snabbare spel kan vara en anledning till svårare 

skador. Samtliga ställde sig dock positivt till den utveckling som skett och anser att det 

blir en roligare hockey genom att ta bort spelförstörande moment trots att de kan 

innebära ökad skaderisk. Det är snarare bestraffningarna som skulle skärpas enligt 

deltagarna. Deltagarna var positiva till strängare avstängningar med fler matcher borta 

från ishockeyn och även hårdare böter. De pratade om hur straffen får en som spelare att 

tänka till och skulle kunna förhindra vissa hjärnskakningar från att uppstå. Dessutom 

tyckte flera att straffen skulle vara ännu hårdare för spelare som tidigare varit 

involverade i liknande situationer. 

 

 Överlag ansåg spelarna att respekten för sina med- och motspelare är god. Samtidigt 

berättade de om att många hjärnskakningssituationer inte skulle behöva uppstå och att 

om en spelare ser att någon inte är beredd räcker det att visa sig utan att köra över 
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någon. Så det finns rum för förbättring eftersom det fortfarande förekommer 

idiottacklingar. De berättade dock att ansvaret ligger även hos den som blir tacklad och 

att mer fokus bör läggas på detta. Spelare måste lära sig att inte sätta sig i fel situationer 

och alltid vara beredda på att de kan bli tacklade. Dessutom berättade spelarna om att ett 

visst ansvar även ligger hos klubbarna som bör ta en tydlig ställning emot 

hjärnskakningar. 

 

Att förbättra kunskapen och framförallt utbildningen såg deltagarna som den viktigaste 

åtgärden för att komma till rätta med hjärnskakningsproblematiken. Några av spelarna 

nämnde att kunskapen behöver öka, är alla medvetna om konsekvenserna kan det 

eventuellt minska antalet hjärnskakningar. Samtliga ansåg att utbildningen bör bli bättre 

i ungdomshockeyn. Spelare bör lära sig både att tackla och ta emot en tackling. Unga 

spelare bör också få lära sig att inte sätta sig i farliga situationer och att det inte alltid 

går att bara köra utan att tänka. Deltagarna ansåg att förbundet bör tillgodose utbildning 

inom hjärnskakningar för ungdomar. En deltagare berättade också om hur det är viktigt 

för varje klubb att ta sitt ansvar och ha en tydlig nolltolerans emot hjärnskakningar.  

Samtliga deltagare var överens om att hjärnskakningsproblematiken är ett dilemma som 

inte har en enkel lösning men med den ökade medvetenheten de senaste åren processen 

är igång.   

 

 

6.0 Diskussion 

Diskussionen utgörs utav två delar. I resultatdiskussionen, vilket är det första delen, så 

diskuterar författarna resultatet i jämförelse med tidigare forskning och potentiella 

framtida åtgärder för hjärnskakningsproblematiken och forskning. Här diskuteras även 

de skillnader som uppstod i svaren utifrån deltagarnas historik med hjärnskakningar. 

Metoddiskussionen beskriver positiva och negativa aspekter med studiens metod, och 

vad som skulle kunnat ha gjorts bättre. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Orsaker till problemet 

Deltagarna nämner en mängd olika orsaker till den växande 

hjärnskakningsproblematiken inom professionell ishockey. Det är en inte bara en faktor 
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som spelar in, utifrån deltagarnas åsikter kan det vara flera faktorer som påverkar 

varandra. Att idrotten har växt så mycket under de senaste decennierna är definitivt en 

anledning. Peterson (2003) nämner hur mycket flera individer är aktiva inom sporten 

idag. Dessutom har sporten fått allt större uppmärksamhet inte minst genom att samtliga 

matcher sänds på tv. Detta var något som deltagarna instämde med och resonerade kring 

att vikten av att vinna kan ha blivit ännu större under denna utveckling. En gemensam 

nämnare för samtliga deltagare är dock att alla beskrev spelet som helt annorlunda idag, 

än för bara några år sedan. Bergström (2012) nämner att ishockeyn idag går så snabbt 

att det får den gamla ishockeyn att framstå som stillastående. Samtliga deltagare i 

studien ansåg samma sak.  Anledningarna till att farten är mycket högre idag går att 

resonera kring, men i slutändan är spelarna mycket bättre tränade, vilket även Caron & 

Bloom (2015) bekräftar i sin studie. Även om de grundas på bättre tränade spelare så 

kan även underhållningsvärdet påverka farten. Ur en åskådarsynpunkt går en rolig 

ishockey snabbt och det blir mycket mål. Ur SHL:s egna perspektiv är detta 

förmodligen något man eftersträvar då det trots allt är en säljande produkt. Det kan 

tänkas att de ser detta som viktigare än att hitta åtgärder som ger en säkrare ishockey 

men inte skulle vara lika publikfriande.  

 

Flera regelförändringar har skett vilket eliminerat flera spelförstörande moment som 

sänkte hastigheten i spelet. De spelförstörande momenten gjorde att spelarna fick någon 

extra tiondel på dig att fatta beslut, som i vissa fall kunde förhindra en skada (Caron & 

Bloom, 2015). Då samtliga deltagare ansåg att spelförstörande moment kunde sänka 

hastigheten så instämde de inte med att det kunde förebygga hjärnskakningar. Genom 

att tillåta spelare att, till exempel, hålla i varandra kan bidra till att spelaren inte kan 

försvara sig om det kommer en tackling i samma moment. Att inte kunna försvara sig 

kan då förvärra skadan som uppstår.  

 

Problemet kvarstår dock och hjärnskakningar uppstår ofta i modern hockey. Bör spelare 

acceptera att skaderisken är så hög? Det går att diskutera vilket som är det största 

problemet, farten eller de spelförstörande momenten. Dagens hockey går det mycket 

snabbare och då krävs det att spelarna har bättre förståelse för spelet, för att inte sätta 

sig själv eller andra i farliga situationer. En deltagare nämner att dagens elitspelare är 

mer träningsprodukter, och att alla inte besitter den nödvändiga spelförståelsen. Då 

finns det risk att spelaren försätter sig själv eller andra i farliga situationer som leder till 



 

37 

 

skador, till exempel hjärnskakningar. Via den informationen går det att anta att 

avsaknaden av spelförståelse är ett stort problem och med stor sannolikhet går sporten 

fortare än vad många spelare klarar av att hantera. Att förstå hur de ska agera smart på 

isen blir därför än viktigare vilket givetvis kräver mer av varje spelare än tidigare. 

Därför är det extra viktigt att spelare genomgående även får ta del av hur de bör agera 

och träna taktiskt snarare än bara fysiskt. Ishockeyspelare idag kanske tror att de kan 

fysiskt träna sig till att bli bäst, istället för att även fokusera på mental träning. Detta kan 

kopplas till att hjärnskakningar enligt tidigare forskning är mer frekvent förekommande 

idag (Bergström, 2012).  

 

En stor anledning till hjärnskakningsproblematiken inom professionell ishockey är att 

spelare får återgå till spelet innan de är fullt återhämtade. Om en spelare inte är helt 

frisk så ökar risken för en hjärnskakning oerhört (Berg, 2016). En deltagare nämnde att 

coachens attityd och kunskap kan spela en roll. Om en tongivande spelare blir utsatt för 

en huvudtackling så finns det risk att coachen uppmanar spelaren att fortsätta spela. 

Viljan till att vinna kan bli för stor vilket kan sätta spelarnas hälsa i fara. Detta beror 

förmodligen på hur pass stor idrotten blivit och att den många gånger värderas högre än 

allt annat trots att deltagarna berättade om hur ishockeyn inte är allt. Samtliga 

deltagarna nämner att hjärntrappan är något som används frekvent idag vid 

rehabilitering av hjärnskakningar. En av deltagarna, som har blivit utsatt för många 

hjärnskakningar, ansåg dock att hjärntrappan är utdaterad och det för lätt att hoppas över 

steg för att snabbare återgå till spelet. Utifrån det går det att ställa sig frågan varför 

hjärntrappan är så vanlig. I takt med att utvecklingen går framåt inom ishockey bör det 

rimligtvis finns rum för detta även här. Att bestämma om en spelare är redo att återgå 

till spel bör grundas på fakta snarare än subjektiva bedömningar, annars finns det 

förmodligen här en stor orsak till de värre och mer frekvent återkommande 

hjärnskakningar. En deltagare berättade att det i vissa ligor används av minnestest för att 

bestämma om en spelare är redo. Varför används inte liknande test i svensk ishockey? 

 

Utrustningen som används inom sporten är till för att skydda spelarna, men ändå utsätts 

dem för hjärnskakningar. Hjälmarna, som är till för att skydda spelarnas huvudområde, 

har till största del fokus att skydda mot intrakraniella blödningar (Tegner et al, 2007; 

Mihalik, 2011). Det finns inget skydd mot hjärnskakningar i hjälmarna. Hjälmarna 

lämnar även hakpartiet fritt vilket egentligen kan ses som ganska förvånande. 



 

38 

 

Deltagarna ansåg att detta var ett problem då hjärnskakningar ofta uppstår vid träff av 

hakan. Bonfield, Shin & Kanter (2015) nämner att heltäckande galler och visir skyddar 

bättre mot hjärnskakningar. Därför kan det tyckas konstigt att forskning och spelare 

pekar på ett stort problem men trots detta är det ett problem som sällan lyfts fram. En 

studie visar att 42 procent av alla hjärnskakningar framkommer av en kollision mellan 

axel och huvud (Virani et al, 2017). Samma studie visar även att ett två centimeter 

tjockt skumgummilager på axelskydden kan sänka kraften mellan axel och huvud med 

25 procent vid kollision. Det finns dock ingen regel som reglerar detta (ibid.). Flera 

deltagare berättade att de ansåg att skydden de använder är väldigt hårda, vilket kan 

bidra till att skador uppstår. Rimligtvis går det att anta att utrustningen har en stor del i 

varför hjärnskakningar uppstår så frekvent trots att deltagarna pratar om dess 

förbättring. Frågan att ställa är hur siffrorna skulle se ut utan utrustningens utveckling 

de senaste 20 åren. Det går med stor sannolikhet att anta att statistiken skulle se 

betydligt värre ut i dagens ishockey då. En deltagare nämnde även hur det endast skall 

få plats två fingrar under hjälmens hakrem. Många spelare bryter mot denna regel. Detta 

skulle rimligtvis kunna vara en orsak till att vissa hjärnskakningar uppstår eftersom 

hjälmen hamnar ur sin position vid en tackling. Vilket kan resultera i att den inte 

skyddar som den ska. Varför spelarna väljer att bryta mot en regel går inte att konstatera 

med säkerhet men det skulle kunna bero på den machojargong som finns inom sporten. 

Ishockeyspelare tenderar att ibland ha ett tufft beteende och följer vissa normer. 

Eftersom alla spelare redan följer ett visst mönster så gör nya yngre spelare likadant. 

Men normer kan förändras, vilket visat sig i ishockeyns historia. Exempelvis gällande 

användandet av hjälmar som en gång i tiden var ett problem likt detta. Spelare kan påstå 

att det känns lite bekvämare men många gånger tänker de nog inte på riskerna det kan 

innebära.  

 

Något deltagarna såg som en stor anledning till hjärnskakningsproblematiken var 

ansvaret och respekten hos varje enskild spelare. Detta är något som det existerar ytterst 

lite forskning om, trots att det beskrivs som ett av de största problemen. Samtliga 

deltagarna ansåg att det finns en brist på ansvar hos spelarna. Både hos spelaren som 

tacklar och hos spelaren som blir tacklad. Gustafsson och Tegnér (2012) menar att 

attityden är det största problemet hos spelarna. Detta kan då direkt kopplas till ansvaret, 

då det går att anta att en dålig attityd bidrar till ett lägre ansvar och sämre respekt (ibid.). 

Den dåliga attityden hos spelarna kan även medverka till att respekten för en motspelare 
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sjunker (Tegnér, et al, 2007). Flera deltagare instämde om detta, och ansåg att det finns 

många situationer där en spelare kan ta pucken utan att sätta in en hård tackling. Detta 

föder frågan till varför spelarna sätter in en hård tackling när det inte behövs. Rimligtvis 

går det att anta att det inträffar för att få motspelaren ur balans, och tanken på att en 

skada kan uppstå kanske inte finns där. Hur ska idrotten då utvecklas för att dessa 

”onödiga” tacklingar ska sluta inträffa? Trots att detta anses vara ett stort problem utav 

både spelare och forskare så finns det väldigt lite forskning kring det. Vilket kan bero på 

att ämnet är svårt att forska på. 

 

Det finns studier som visar att det uppstår fler hjärnskakningar i dagens ishockey än 

förut (Bergström, 2012). En av deltagarna i denna studie var dock tveksam om det 

verkligen är sanning. Han ansåg att det uppmärksammas mer idag och att 

hjärnskakningar mörkades mer förr i tiden. Hans antagande stärks av en studie där 

Yelverton Tegnér berättar att upp till 80 procent av hjärnskakningar inte upptäcks, 

enligt en amerikansk studie (Berg, 2016). Det finns ingen anledning att tro att vi är 

bättre i svensk ishockey. Berg (2016) skriver även i sin studie om att SHL idag har ett 

registringssystem för att registrera de skador som uppstår. Därför kan vi anta att 

mörkertalet bör ha varit betydligt större förut, då det systemet inte existerade. 

Hjärnskakningsantalet kanske alltid har varit lika högt, bara att det nyligen blivit upplyst 

som ett verkligt problem. Med det sagt så finns det antagligen fortfarande ett antal 

hjärnskakningar som mörkas. Det kan vara ett problem som bör undersökas vidare.  

 

Flera deltagare ansåg att spelare idag inte vet tillräckligt om hjärnskakningar och dess 

konsekvenser. Deltagarna som ansåg det var de som själva haft problem med 

hjärnskakningar i sina karriärer. Caron & Bloom (2014) menar att ligorna har ett etiskt 

ansvar att utbilda varje spelare så de får en djupare kunskap om ämnet. Men när 

deltagarna fick svara på om de blivit utbildade så var det bara de som blivit utsatta för 

hjärnskakningar som svarade ja, och det var efter hjärnskakningarna uppstått. Detta är 

ett tecken på missnöje hos drabbade spelare att de fått för dålig utbildning gällande 

hjärnskakningar. Det kan tyckas konstigt med tanke på problematikens omfattning och 

att det vore en relativt enkel insats att införa från förbundets sida. I grund och botten 

handlar det om en prioriteringsfråga var de väljer att lägga resurserna. Varför det ser ut 

på detta vis är svårt att svara på och det går att fråga sig hur många fler som skall 

behöva drabbas innan det görs en kraftsamling. Men att värna om spelarnas säkerhet 
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borde vara högsta prioritet. Caron & Bloom (2014) skriver även att det finns program 

som bör föreslås angående utbildning omkring hjärnskakningar inom elitishockey. 

Utbildningen som de beskriver handlar dock om kunskap om hjärnskakningar samt hur 

skadan ska behandlas långvarigt. Samtliga deltagare i denna studie ansåg dock att 

problemet ligger till högsta grad i ungdomshockeyn. Deltagarna ansåg att de hade bra 

kunskap i hur en tackling ska utföras samt tas emot, men hävdade trots detta att 

utbildningen inom ungdomshockeyn var för låg omkring detta. Rimligtvis går det att 

anta att spelarna fått lära sig dessa principer när de blivit äldre och utvecklats, istället för 

när de spelade ungdomshockey. Går det då att anta att flera hjärnskakningar hade 

kunnat förhindrats om denna kunskap blivit utlärd tidigare? Eftersom samtliga deltagare 

tyckte att detta var så viktigt går det att anta att det fokuseras för lite på att lära ut 

ungdomar. Även om studiens deltagare säger sig ha tillräcklig kunskap går det med stor 

sannolikhet att anta att det beteende spelare lärt sig i ungdomshockeyn tar de med sig 

till seniorhockeyn.  

 

6.1.2 Potentiella åtgärder 

Studiens deltagare presenterade i sina intervjuer flera åtgärder som skulle kunna vara en 

start på att komma tillrätta med hjärnskakningsproblematiken. Det talas om hur 

processen är igång och att medvetenheten har ökat kring problemet de senaste åren. Till 

stor del kan detta tillskrivas de spelare som drabbats av hjärnskakningarnas 

konsekvenser och berättat sina historier. I takt med att medvetenheten ökat är det dags 

att i största möjliga mån hitta lösningar och åtgärder. Att minska antalet hjärnskakningar 

för att spelarna ska slippa drabbas av dess ödestigna konsekvenser är en av ishockeyns 

just nu största utmaningar.  

 

Det höga tempot i dagens ishockey är något spelarna ständigt återkom till under 

samtliga intervjuer, vilket bekräftas av tidigare forskning (Caron & Bloom, 2014). 

Samtidigt som det kan ses som ett problem var spelarna överlag väldigt positiva till den 

riktning ishockeyn utvecklats. Det lyfts fram som en ishockey som för åskådarna är 

roligare att titta på och även roligare att spela för spelarna själva även om det leder till 

fler och svårare hjärnskakningar.  

 

Gällande tempot hade deltagarna svårt att se någon lösning som skulle kunna verka 
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preventivt mot förekomsten av hjärnskakningar inom elitishockey. En deltagare nämnde 

dock hur många spelare inte har den spelförståelse som krävs för att kunna spela i det 

höga tempo som spelas idag. Utifrån detta påstående går det att dra slutsatser kring att 

en eventuell åtgärd skulle kunna vara att flytta fokus från fysiken och lägga större fokus 

på spelarnas spelförståelse genomgående under spelarnas uppväxt. På så sätt skulle 

tempot kunna bibehållas samtidigt som spelarna har en bättre uppfattning och 

medvetenhet kring vad som händer på isen runt om dem. Detta skulle kunna innebära att 

spelare i vissa fall undvek somliga situationer och på så sätt minska antalet 

hjärnskakningar.  

 

Flera deltagare nämnde även hur spelarna måste kunna avgöra när en motståndare är 

tacklingsbar. Detta kan kopplas till spelförståelsen men även att varje spelare bör känna 

ett ansvar för sina handlingar och kunna göra en bedömning av situationer. Att köra 

över en motståndare totalt är ofta inget som krävs för att ta pucken utan att det räcker att 

spelaren visar att han är där. Det handlar om att visa respekt för sina motspelare och ta 

ansvar för sina handlingar.  

 

Respekt och ansvar var något flera spelare valde att trycka hårt på. De diskuterade hur 

respekten finns, men samtidigt att den trots detta brister ibland och måste bli bättre. 

Detta bekräftas av tidigare studier, exempelvis nämner Gustafsson och Tegner (2012) 

hur det krävs en förändring i attityden mot hjärnskakningar. De pratar även om hur detta 

är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problematiken (ibid). 

Studiens deltagare är kanske något blygsammare i sina uttalande gällande respekt men 

menar ändå att flera hjärnskakningssituationer egentligen inte skulle behöva uppstå. De 

konstaterar hur det händer att vissa spelare går in stenhårt i en situation där 

motståndaren inte är beredd vilket inte skulle behövas i många fall.  

 

Utifrån deltagarnas åsikter gällande respekt och attityd till motståndare går det lätt att 

dra slutsatser kring spelarnas utbildning. Attityden som spelarna har med sig från sin 

ungdom tillsammans med klubbarnas värderingar spelar stor roll. Exempelvis nämnde 

några deltagare huruvida klubbarnas värderingar och nolltolerans i 

hjärnskakningsfrågan haft ett mycket positivt utfall i deras klubb. Utifrån detta går det 

att dra slutsatsen att attityden som spelarna har till problematiken i hög grad kopplas till 

antalet hjärnskakningar. Liknande kopplingar görs i tidigare forskning som till största 
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del ser huvudvåldet som onödigt och respektlöst (Tegnér, et al, 2007). Samtidigt var 

deltagarna tydliga att ökad respekt och ansvar inte skulle leda till en hjärnskakningsfri 

ishockey då de i dagsläget såg vissa hjärnskakningar som oundvikliga. 

 

Att förbättra utbildningen framförallt inom ungdomshockeyn var det som studiens 

deltagare såg som den enskilt viktigaste åtgärden i det preventiva arbetet mot 

hjärnskakningar. Det som dock är intressant är att de själva ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap men ändå att utbildningen behöver bli bättre. En spelare pratade dock om hur 

många som aldrig drabbats av hjärnskakningar förmodligen saknar den kunskap som 

han själv skaffat sig i efterhand. Samma sak lyfte han fram i genomförandet av 

tacklingarna. Har någon rätt utbildning och kunskap skulle det kunna leda till att varje 

individ blev noggrannare i sitt eget agerande. Ett noggrannare agerande hos varje 

spelare nämner även Gustafsson & Tegner (2012) som en av de viktigaste åtgärderna 

mot hjärnskakningar. Deltagarna var tydliga med att framföra hur utbildningen inte bara 

handlar om medvetenheten om vad en hjärnskakning kan innebära. Unga spelare måste 

få lära sig när en motståndare är tacklingsbar, hur en tackling ska genomföras och hur 

en tackling ska tas emot. Tydlighet och rätt kunskap inom dessa områden skulle kunna 

verka förebyggande mot hjärnskakningar i framtidens ishockey och skapa en säkrare 

sport. Just tydlighet kring vad som är tillåtet och inte är viktigt för samtliga 

ishockeyspelare att veta om. I många avseenden hade spelarna förslag som liknade de 

åtgärder som det forskats kring tidigare även när de fick öppna frågor. 

Utbildningsfrågan var en sådan, däremot skiljde det sig hur det såg på utbildningen 

jämfört med den tidigare forskningen. Caron & Bloom (2014) nämner mycket kring hur 

det är viktigt att utbilda i vad en hjärnskakning är för spelare och närstående. Spelarna 

själv hävdar snarare att utbildning kring attityd mot hjärnskakningar, lära sig tackla och 

ta emot en tackling. Det är intressant att lyfta fram som en åtgärd och är i stor grad 

något studien bidrar med till forskningsläget. En sådan skillnad skulle kunna bero på att 

spelarna baserar sina åsikter på erfarenheter ifrån sin egen karriär till skillnad från 

forskning som inte bygger på spelares attityder.  

 

Vid regelöverträdelser delas bestraffningar ut vilket är ett återkommande 

diskussionsämne när det pratas ishockey. Tidigare forskning visar att de förändringar 

som skett inom regelverket upp till idag inte har gett någon större effekt i att minska 

antalet hjärnskakningar (Caron & Bloom, 2014). Majoriteten av deltagarna i studien 
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ansåg samma sak då de tyckte straffen för tacklingar som orsakar skador bör höjas. 

Bestraffningarna i dagens hockey är för låga och påverkar med stor sannolikhet antalet 

hjärnskakningar som uppstår. Att stängas av en match för att skada en annan 

motståndare allvarligt med en ful tackling på en säsong som varar 50 matcher framstår 

som tämligen tamt. Studiens deltagare framförde i sina uttalanden att ligan måste vara 

tydlig inför en ny säsong att nya och hårdare regler gäller och att de fula och brutala 

tacklingarna mot huvudet måste sorteras bort. Eftersom det är spelarnas egna åsikter att 

bestraffningarna bör vara betydligt hårdare är det svårt att se någon anledning till att inte 

skärpa dem. Det är deras egen säkerhet och hälsa som sätts på spel och då bör de också 

få sin röst hörd. Även om det inte finns någon garanti på att alla spelare tycker lika men 

det är definitivt något som bör undersökas och tas på största allvar.  

 

Samtliga deltagare ansåg också att spelare som återkommande delat ut tacklingar som 

skadat motståndare bör straffas betydligt hårdare. Det är tydligt vem som drabbas 

hårdast av den tacklade och den som blir tacklad. Statistik från SHL (2018) visar att 

tacklaren går där ifrån med några få matchers avstängning och kanske böter. Den 

tacklade kan i värsta fall behöva avsluta sin karriär och ha fortsatta men av sin skada. 

Rimligtvis bör skärpta bestraffningar vara den enskilt enklaste åtgärden att genomföra 

för att öka spelarnas säkerhet och arbeta mot det som inte hör hemma på en 

ishockeyrink. Detta stärks av Caron & Bloom (2014) som lyfter fram att straffen är på 

tok för låga och kännbara i dagens ishockey. 

 

Studiens deltagare lyfte fram utrustningens utveckling som positiv, framförallt de 

hjälmar som kommit under de senaste åren. Dock finns det fortfarande mycket att göra, 

några spelare nämnde att axelskydd och armbågsskydd bör ses över. Förslagsvis låter 

detta som en rimlig åtgärd eftersom tidigare nämnt, visar en studie gjord av Virani et al, 

(2017) att 42 procent av hjärnskakningarna uppstår vid kontakt mellan huvud och axel. 

Samma studie visar hur endast två centimeters vaddering på axelkåporna kan minska 

kraften vid kollisionen med 25 procent. Detta är relativt enkla åtgärder som kan vara en 

start på att komma tillrätta med problematiken som finns även om det absolut inte skulle 

förhindra alla hjärnskakningar. En studie gjord av Richards et al, (2016) kommer också 

fram till att designen på skydden kan påverka kraften som träffar huvudet. Samtidigt 

som deltagarna ställde sig positivt till fortsatt utveckling av skyddsutrustningen tyckte 

de att det ligger utanför deras påverkan och litade på att de som arbetar med detta gör 
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vad det kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det deltagarna även 

ständigt återkom till var hakpartiet och de smällar som träffar där. Att använda en 

störtbåge likt alpina skidåkare var ett förslag men deltagarna hade svårt att se något sånt 

gå igenom. Samtidigt gäller det någonstans att inse att värsta smällarna ofta sker just vid 

kontakt i detta parti och att någonting måste göras. Bonfield, Shin & Kanter (2015) 

nämner i sin studie hur heltäckande galler eller visir skyddar bättre mot hjärnskakningar 

just eftersom de har ett litet hakskydd. Detta bekräftar att någon typ av skyddsutrustning 

för hakan skulle åtminstone kunna innebära ett litet steg i rätt riktning för 

hjärnskakningsproblematiken. Dock är det spelarnas val att spela utan heltäckande visir 

eller galler och en genomgående attitydförändring skulle förmodligen vara nödvändig 

för att ändra på detta. Även en regelförändring skulle givetvis kunna hjälpa i detta 

avseende även om det till en början förmodligen skulle bemötas med stort motstånd. 

Men kan spelare gå från att inte bära hjälm alls till att alla gör det skulle en liknande 

förändring gällande galler inte vara omöjlig. 

 

Vägen tillbaka från en hjärnskakning kan se väldigt olika ut enligt studiens deltagare 

och återkomsten till ishockeyn grundas ofta i subjektiva bedömningar. Dessa 

bedömningar kan se olika ut från spelare till spelare och kan i vissa fall leda till att 

spelare antingen kommer tillbaka för tidigt eller att spelaren fortsätter trots 

hjärnskakning. Även om flera spelare såg positivt på hjärntrappan så har den brister. 

Om en ung spelare står på gränsen mellan att spela eller inte och det sitter massa scouter 

på läktaren är det svårt för en 18-åring att hejda sig själv. Under dessa förhållanden och 

många andra vore en medicinsk undersökning att föredra för att undvika ytterligare 

skada och de konsekvenser som kan uppstå (Tegner, 2017). Några deltagare nämnde 

reaktionstester och minnestester som väldigt positivt och menade på att fler bör ta efter. 

Det skulle kunna vara bidragande till att undvika att spelare återgår för tidigt efter sin 

skada.  

 

Det är också viktigt att klubbarna, läkarna och tränare tar sitt ansvar och inte försöker 

pressa någon spelare till återkomst. Några av studiens deltagare nämnde att vissa äldre 

tränare lever kvar lite i gamla mönster och tror att det bara är att skaka om huvudet och 

gå ut och spela igen. Att även de tar hjärnskakningar på allvar är viktigt för att kunna 

skapa en säkrare ishockey. De måste förstå att en snabbare ishockey också leder till 

svårare skador. För att dessa tränare ska få förståelse för problematiken krävs att de blir 
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välinformerade av vilken påverkan hjärnskakningar kan ha på livet. Även om de har all 

information som behövs sker dock ingen förändring ibland. Detta är en fråga om 

generationsväxling och ibland är det svårt för äldre människor att bryta gamla mönster. 

Skulle hjärnskakningar kunna konstateras rent medicinskt skulle detta problem 

försvinna. Det vore bra om beslut om att spela vidare eller inte kunde komma ifrån en 

oberoende part som inte påverkas av en matchs resultat. På hög nivå finns möjligheten 

och tillämpas i viss mån genom lagläkare men på lägre nivåer är det betydligt svårare. 

Att som tränare alltid ta ansvar även på lägre nivåer är viktigt för att motverka att 

spelare ska behöva drabbas av hjärnskakningarnas konsekvenser.  

 

Det är som går att fastslå är att förslagen till lösningar finns hos spelarna. Med den 

ökande problematiken som grund skulle det behövas en kraftsamling mot 

hjärnskakningar. Det går även att ifrågasätta varför det inte görs mer när problemet är så 

pass omfattande och förslagen finns bland spelarna. Kanske vore det dags för liga och 

förbundet att sträcka ut en arm och lyssna på vad spelarna har att säga samtidigt som 

spelarna själv måste börja ta sitt eget ansvar på större allvar.  

 

6.1.3 Skillnad mellan åsikter 

Det gick att se ett relativt tydligt mönster i vissa frågor som ställdes till deltagarna. De 

som blivit utsatta för flera hjärnskakningar hade ofta andra åsikter än de som inte blivit 

det. Detta var särskilt framstående inom frågorna om rehabilitering, återfall och 

kunskap. Spelare som blivit utsatta var mer skeptiska till den nuvarande metoden som 

används för att diagnosticera samt rehabilitera en spelare med hjärnskakning. Detta kan 

bero på att de har egna erfarenheter och upplevelser hur det har känts, vilket även var 

något som framgick under intervjuerna. Det kan vara svårt för spelare som inte har fått 

leva med problemen som återkommande hjärnskakningar medför att se problemet från 

den synvinkeln. Alla deltagarna ansåg att de hade tillräckligt med information och 

kunskap runt hjärnskakningar. En deltagare som blivit utsatt för återkommande 

hjärnskakningar hävdade dock att den kunskap som spelare har är alldeles för lite, och 

att han besatt mycket mer. Detta hade deltagaren dock fått tagit ett ansvar i att lära sig, 

vilket han gjorde efter han blivit utsatt för återkommande hjärnskakningar. Via den 

informationen går det att förmoda att skadan drev deltagaren själv till att införskaffa den 

kunskap som bör finnas hos alla spelare. Då hjärnskakningsproblemet är så pass stort så 
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går det att argumentera för att denna kunskap bör distribueras till alla spelare via 

förbund eller liknande.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Metodvalet i studien utgick ifrån syftet och hur det på bästa sätt kunde besvaras. Valet 

att undersöka spelarnas egna åsikter kring förebyggande åtgärder av 

hjärnskakningsproblematiken grundades i att det är de själv och deras närstående som 

får ta konsekvenserna som hjärnskakningar kan innebära. Med det som utgångspunkt 

ansåg författarna att det är deras åsikter som bör lyftas fram och att spelarna rimligtvis 

bör ha påverkan i de beslut som rör deras egen säkerhet. Att genomföra en empirisk 

studie var därför bäst lämpat för denna undersökning och dess syfte. 

 

För att på ett beskrivande sätt kunna förstå och tolka deltagarnas åsikter lämpade sig en 

kvalitativ design på undersökningen. I denna studie kan detta ses som en styrka då den 

kvalitativa studien skapar ett större djup och kan bidra till ökad förståelse inom 

forskningsområdet (Bryman, 2011). Genom att intervjua spelare som deltagit i flera 

säsonger på högsta nivå hade de rimligtvis den kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet som behövdes (ibid.). Detta gav författarna informativa svar och 

förslag på förbättringar som skulle kunna ligga till grund för en säkrare ishockey. Att 

använda ett kvantitativt tillvägagångsätt med enkätstudie skulle förmodligen innebära 

kortare och inte lika välutvecklade svar (Bryman, 2011). Dessutom skulle det inte ge 

författarna möjlighet att tolka svaren på samma sätt som från en intervjustudie. Fasta 

svarsalternativ skulle också innebära att deltagarna inte kunde svara på följdfrågor eller 

ge en uppföljning på sina svar (ibid.). Detta skulle försvaga studiens trovärdighet och 

göra det svårare att besvara syfte som besvarades väl genom den valda metoden. 

 

En styrka i studien är urvalskriteriet att samtliga spelare gjort minst tre säsonger i SHL. 

Inte bara för att de spelat många matcher och varit i utsatta situationer utan även 

eftersom de fått en inblick i ligan och hur den fungerar och arbetar. De har även hunnit 

skapa en egen bild av vilka åtgärder som tas och därmed också vilka åtgärder de tycker 

borde tas. Det som kan ses som både en styrka och svaghet med att intervjua dessa 

deltagare som är att de är offentliga personer. Samtliga deltagare är vana att göra 

intervjuer vilket kan göra att de undviker frågor genom att svara otydligt eller 

egentligen inte besvara det som frågas överhuvudtaget. Samtidigt kan det innebära att 
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de är väldigt bekväma med att bli intervjuade vilket gör att de har lätt för att utrycka sig 

och framföra sina åsikter. Eftersom deltagarna var medvetna om att deras svar 

behandlades konfidentiellt så antar författarna att deras vana av intervjuer snarare var 

till en fördel då samtliga deltagare besvarade frågorna och syftet utifrån sina 

erfarenheter och åsikter. Författarna ställde även en annan typ av frågor än vad 

journalister har en tendens att göra, vilket kan haft en inverkan på deltagarnas svar på ett 

positivt sätt. Deras intervjuerfarenhet ansågs då hjälpa dem utveckla sina svar på ett bra 

sätt. Kontakten med spelarna möjliggjordes av att författarna tog kontakt med en tredje 

man, som i sin tur hade kontakt med deltagarna. En styrka är att deltagarna inte 

personligen hade någon koppling till författarna vilket skulle kunnat försvaga studien 

(Bryman, 2011). En svaghet kan dock vara att flera av deltagarna kände till varandras 

deltagande vilket skulle kunna påverka deras svar. Eftersom de känner varandra väl 

kunde de kanske anta vad de andra svarat och anpassa sig efter det. Deltagarna 

informerades dock tydligt om att de endast kommer benämnas med en pseudonym som 

enbart författarna känner till.   

 

Att studiens deltagare hade olika erfarenheter i hur de drabbats av hjärnskakningar kan i 

efterhand ses som en styrka. Även om författarna inte hade några kriterier angående 

deltagarnas hjärnskakningshistorik slutade urvalet med spelare som hade väldigt olika 

erfarenheter. Detta kan ses som väldigt positivt för studiens utgång eftersom det ger en 

bredare bild av vad spelare tycker och kan dessutom visa skillnader i åsikter beroende 

på hur drabbade deltagarna varit. Detta gör även att författarna undviker ett målstyrt 

urval som förmodligen vore fallet om studien endast undersökt spelare som drabbats av 

flera hjärnskakningar (Hassmén & Hassmén, 2008). Att svaren skiljde sig beroende på 

hjärnskakningshistorik gav även en extra aspekt till resultatdiskussionen.  

 

Författarna tillfrågade sex deltagare varav samtliga valde att ställa upp. Möjligen skulle 

fler intervjuer kunnat ge en bredare bild av problematiken och skapa en större 

trovärdighet i resultatet (Hassmén & Hassmén, 2008). Författarna arbetade med en viss 

tidsbegränsning vilket gjorde att antalet stannade vid sex intervjuer. Eftersom 

personerna hade väldigt olika erfarenheter ansåg författarna dock att deltagarna gav en 

rättvis bild av problematiken och åtgärder då de hade flera olika infallsvinklar. För ett 

optimalt resultat skulle dock fler intervjuer behövts göras (ibid.).  
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Deltagarna hade överlag en mycket positiv inställning till studien och ansåg att det är 

viktigt att problemet uppmärksammas. Intervjuerna gav intressanta svar och besvarade 

syfte väl. Att använda en semistrukturerad intervjuguide visade sig vara en styrka 

genom att deltagarna fick yttra sina åsikter utan att de styrdes i någon speciell riktning 

av författarna. Det möjliggjorde att de kunde ta fritt och tala om åtgärder som 

författarna och tidigare forskning inte lagt något större fokus på (Bryman, 2011).  

Genomförandet av intervjuerna var en styrka då båda författarna var närvarande och 

kunde skapa sig en uppfattning av deltagarnas åsikter (Bryman, 2011). Att författarna 

hade samma roll under samtliga intervjuer och att transkriberingens genomförande i 

nära anslutning till intervjuerna minskade risken för missuppfattningar och olikheter i 

intervjuerna (ibid). Samtliga intervjuer ägde även rum i lugn miljö utifrån spelarnas 

egna val, vilket kan ha haft en positiv påverkan i att de kände sig väldigt bekväma 

(Hassmén, Hassmén, 2008). En av intervjuerna gjordes via videochat. Detta skulle 

kunna innebära eventuella misstolkningar av kroppsspråk eller ansiktsuttryck (Bryman, 

2011). Dock upplevde både författarna och deltagaren att med god kvalité av både ljud 

och bild kändes det som att sitta i samma rum.  

 

Granskningen av det insamlade materialet gjordes av båda författarna. I resultatdelen 

försökte författarna i största möjliga mån utelämna tolkningar utan baserade det snarare 

på vad de sagt genom att läsa från ord till ord. Deltagarnas åsikter fördes samman och 

kopplades därefter till teman som styrdes av studiens syfte (Gratton & Jones, 2010). 

Genom att i resultatdelen enbart följa vad deltagarna sa undvek författarna risken för 

misstolkning i största möjliga mån. Citat användes även för att stärka påståenden och 

tydliggöra vad deltagarna sagt ordagrant. I denna studie verkade citaten för att förmedla 

tyngd i resultatens olika svar (ibid). Även om citat kan misstolkas minimerades risken 

för detta genom att dessa valdes och tolkades lika av de två författare som genomförde 

studien. Dataanalysen stärktes också eftersom den gjordes av båda författarna snarare än 

en ensam författare. Analysen gjordes tillsammans där båda författarna satt tillsammans 

och under tiden diskuterade sina tolkningar. Att det skulle gjorts var för sig skulle ha 

kunnat stärka trovärdigheten något för att se eventuella skillnader innan dessa analyser 

sammanfördes.   

 

Gällande studiens etiska övervägande har dessa varit genomgående under arbetets gång. 

Att deltagarna kände tilltro till och litade på författarna var viktigt för att de skulle 
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framföra sina åsikter (Gratton & Jones, 2010). Samtliga namn och uppgifter hölls 

konfidentiellt under arbetets gång och tydlig information framgick till deltagarna om 

hur uppgifterna skulle behandlas via informationsbrevet. Dessutom fick deltagarna före 

intervjun se informationsbrevet och hade möjlighet att ställa eventuella frågor vid 

oklarheter. 

 

Det är viktigt att förstå att sex spelare inte representerar vad svenska elitishockeyspelare 

tycker i sin helhet. Detta är endast en liten del av de spelare som har eller har haft en 

aktiv karriär inom de tre senaste åren. Informationen som framkommit i denna studie 

bör därför inte tas som en gemensam ståndpunkt för samtliga elitishockeyspelare i 

Sverige. Däremot ger det en bild av problematiken och ett axplock av åsikter som finns 

inom den angivna gruppen. 

 

7.0 Konklusion & fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie är inte representativt för alla spelare då denna studie innefattar 

sex stycken. Men det går med stor sannolikhet att anta att deltagarnas åsikter delas av 

flera professionella ishockeyspelare. Det går att se att det finns många orsaker till att 

hjärnskakningsproblemet inom professionell ishockey är så stort idag. Alla deltagare i 

studien hade förslag till vad som kan och bör göras för att skapa en förbättring. 

Förslagen finns alltså framme, men trots detta så agerar inte ligan. Det ökande antalet av 

hjärnskakningar i dagens professionella ishockey är ett växande problem och bör tas på 

största allvar. Deltagarna i studien hade många bra åsikter om vilka åtgärder som bör 

tas. Det är dock viktigt att inse att detta är ett problem som inte går att lösa på en gång. 

För att sänka antalet hjärnskakningar måste det ske en förändring i beteende hos spelare 

eftersom det höga tempot är den största orsaken till problemet. Därför är utbildning en 

av de viktigaste åtgärderna för att på lång sikt komma tillrätta med 

hjärnskakningsproblematiken. Via att utbilda ungdomar tidigt om spelförståelse, 

tacklingar och hur en spelare beter sig på isen så kanske det kan skapa en positiv 

förändring i framtiden. Deltagarna berättade att det nog inte går att få bort 

hjärnskakningarna helt från sporten, men att minska antalet rejält bör vara ett mål som 

går att nå. Det krävs dock mer forskning för att hitta mer specifika svar på frågan. 

Denna studie fokuserar enbart på spelarna i sporten, då det är de som kommer närmast 

problemet och det är deras säkerhet som står på spel. På så sätt tillför denna studie en 
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relevant information som det går att forska vidare på. Förslag till framtida forskning kan 

innebära fler kvalitativa studier, men med en bredare urvalsgrupp för att skapa en 

bredare förståelse. Det skulle även kunna göras kvantitativa studier där forskaren 

använder statistik för att skapa en förståelse och på så sätt hitta ett svar på problemet. 

Hjärnskakningsproblemet inom professionell ishockey är allvarligt och det går, utan att 

överdriva, säga att det bör forskas mer omkring det ämnet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Martin Johansson och Olof Hansson och vi studerar på det idrottsvetenskapliga 

programmet på Högskolan i Gävle, där vi just nu arbetar med vårat examensarbete. 

Med detta brev så vill vi, Martin Johansson och Olof Hansson, förfråga er om 

deltagande i vår studie. Studien har som mål att skapa bredare kunskap om vilka 

åtgärder som kan tas för att förebygga hjärnskakningar inom professionell ishockey. 

Eftersom hjärnskakningar är ett så stort problem inom ishockeyn är målet med vår 

studie att intervjua ishockeyspelare på elitnivå för att insamla information om vilka 

åtgärder som kan tas för att förebygga hjärnskakningar som uppstår inom sporten. Det 

är dock inget krav på att du som spelare har haft en hjärnskakning för att delta. Studien 

kommer att utföras via intervjuer som därefter kommer transkriberas för att skapa en 

förståelse om vad som sagts. Intervjuerna kommer att göras ”face-to-face” vid 

möjlighet, men kan även göras via videochatt eller telefon om ”face-to-face” inte är 

möjligt. Studien medför inga direkta risker för deltagarna, men det finns dock en del 

fördelar. Med hjälp av den informationen som samlas in i studien så finns det en 

möjlighet att förändra hur personer ser på hjärnskakningar inom professionell ishockey 

och på så sätt kan en förändring ske för att höja säkerheten för spelarna. Deltagande i 

denna studie är helt frivilligt och som deltagarna kan du välja att avbryta studien när du 

vill om du känner sig obekväm. Med det sagt så är studien även helt anonym, vilket 

betyder att deltagarnas namn eller andra personuppgifter inte kommer att spridas från 

denna studie. All data som tas in under studiens gång kommer även den att hållas 

hemlig och på så sätt inte spridas till någon utomstående. De enda som kommer ha 

tillgång till detta är författarna av studien. För att se vad studien ger för resultat ber vi 

vänligen er att vänta tills studien har blivit publicerad, för att försäkra att alla 

information och personliga uppgifter hålls hemliga tills studien är färdig. 

Om du godkänner dessa saker och känner att du vill delta i denna studie så ber vi dig 

signera här under. Tack för att ni tog er tid! 

_________________________________ 

Signatur 

_________________________________ 

Namnförtydligande & datum 

    

 

Namn: Martin Johansson & Olof Hansson 

Mail: olofhansson@live.se 

Tel.nr: 070-8397977 
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Bilaga 2. Intervju-guide 

1. Bakgrundsfrågor 

a. Ålder, ishockeybakgrund (lag, nivå, karriärlängd, erfarenheter) 

 

2. Berätta lite om dina erfarenheter kring hjärnskakningar inom ishockey. 

 

3. Har du blivit utsatt för en hjärnskakning någon gång? 

a. Hur uppstod hjärnskakningen? 

b. Hur såg rehabiliteringen ut? 

c. Har du någon lagkamrat som råkat ut för hjärnskakning, och hur 

påverkades personen? 

 

4. Hur säker känner du dig ute på isen? 

a. Finns det något eller någon som skulle kunna få dig att känna dig 

säkrare? 

b. Finns det en ömsesidig respekt mellan spelare? 

 

5. Berätta lite om vilka långtidseffekter du tror en hjärnskakning kan bidra till.  

a. Hur tror du spelare som blivit utsatta för hjärnskakningar påverkas i 

efterhand? (privat kontra arbete) 

b. Tycker du som spelare att du har tillräckligt med kunskap om vilka 

konsekvenser en, eller flera, hjärnskakningar kan medföra? Utveckla 

gärna. 

c. Tror du att mer kunskap inom ämnet kan förändra antalet 

hjärnskakningar som uppstår inom ishockey? 

d. Varför tror du att det uppstår så många hjärnskakningar inom svensk 

elitishockey idag? 

e. Varför tror du hjärnskakningar mer framkommande idag än för ca 10 år 

sedan? (snabbare spel, spelförstörande moment) 

f. Känner du att spelare inom svensk elitishockey känner till problemet 

kring det ökande antalet av hjärnskakningar? 

 

6. Upplever du några faktorer som har påverkat antalet hjärnskakningar inom 

ishockey? 

a. Hur påverkas spelarna? (Prestation, utrustning, pengar inom sporten)  
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b. På vilket sätt tror du utrustning hos spelare och i rink kan förändra 

antalet hjärnskakningar? 

 

7. Tycker du att problematiken kring hjärnskakningar inom svensk ishockey får 

tillräckligt med uppmärksamhet? Utveckla gärna. 

a. Upplever du att hjärnskakningsproblemet tas seriöst bland tränare och 

lagledningar? 

 

8. Hur tror du reglerna påverkar antalet hjärnskakningar som uppstår? 

a. Bör det vara hårdare bestraffningar? (Böter, avstängningar osv) 

b. Hos vem ligger ansvaret? (Domare, spelare, högre uppsatta, publiken, 

media, allmänna fans) 

c. Tror du utbildning spelar någon roll? Utveckla gärna. 

 

9. Berätta lite om vilka åtgärder du upplever är viktiga att ta för att förebygga samt 

minska antalet hjärnskakningar? 

a. Hur tror du att ni som spelare kan påverka? 

b. Vad ska hända inom svensk ishockey för att 

hjärnskakningsproblematiken ska röra sig i rätt riktning? 

 


