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Abstrakt 
 
Bakgrund: Inom både dam- och herrishockey är hjärnskakningar vanligt 
förekommande. Definitionen av hjärnskakning är att hjärnan hamnar i rörelse av direkt 
eller indirekt våld mot huvudet. Riktlinjer finns framtagna över hur hjärnskakningar ska 
hanteras och rehabiliteras och bör tas på allvar då det finns risk för blödning eller 
kvarstående symtom. SCAT-3 är ett värderingsverktyg vid hjärnskakningar, där ingår en 
symtomskattning. En hög poängsumma innebär stora symtomatiska besvär. Inga 
studier har påträffats över förekomst av hjärnskakningar samt hjärnskakningslikande 
symtom för spelare i Svenska damhockeyligan (SDHL). 
Syfte: Att beskriva förekomst av hjärnskakningar samt hjärnskakningsliknade symtom 
hos ishockeyspelare i SDHL jämfört med en kontrollgrupp. 
Metod: Kvantitativ, deskriptiv samt komparativ tvärsnittsdesign. Ett internetbaserat 
testformulär byggt på SCAT-3. Totalt 92 deltagare, n=48 hockeyspelare, n=44 
kontrollgrupp.  
Resultat: Förekomsten av hjärnskakningar var 64,6 % bland ishockeyspelare, och 
signifikant högre jämfört med kontrollgruppen 38,6 % (p=0,013). Totalsumma av 
hjärnskakningsliknande symtom bland hockeyspelarna (17,6 poäng) jämfört med 
kontrollgruppen (16,4 poäng) skiljde sig inte signifikant. Vanligaste symtomen bland 
hockeyspelarna var känsla av trötthet/brist på energi, nackont samt irritation. 
Vanligaste symtomen för kontrollgruppen var känsla av trötthet/brist på energi, mer 
känslosam än vanligt och koncentrationssvårigheter. 
Konklusion: 64,6 % av spelarna i SDHL har fått minst en hjärnskakning. Hjärnskakningar 
var vanligare bland spelare i SDHL än i kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad av 
hjärnskakningsliknade symtom sågs mellan grupperna. Symtomen var inte tillräckligt 
specifika för att jämföra grupper emellan, utan bör enbart jämföras individuellt.  
 
Nyckelord: mTBI, ishockey, huvudskada, damidrott, självrapporterade symtom, 
frågeformulär 
 



  
 

 

 

Abstract 

Background:  Concussions are frequently occurring in ice hockey, both women and 
men hockey. A concussion appears from direct or indirect violence against the head, 
that will cause brain movement, and in worse case a bleeding on the brain. There are 
guidelines for concussion management and rehabilitation that needs to take seriously 
as there are risks of retaining symptoms. SCAT-3 is a concussion tool, with a symptom 
scale. A higher score means bigger issues of the symptoms. No studies have been done 
on the concussion frequency and concussion-similar symptoms for players in the 
Svenska damhockeyligan (SDHL). 
Purpose: Find out frequency of concussion and concussion-similar symptoms 
compared to a control group   
Method: Quantitative descriptive and comparative cross-sectional design. An internet 
based test, based on SCAT-3, with total 92 participants, n=48 hockey players, n=44 
control group. 
Results: Concussion frequency was 64.6 % for hockey players, and significant higher 
compared to the control group 38.6% (p=0.013). In total, concussion-similar symptom 
score for hockey players was 17.6 points and for control group 16.4 points. No 
significant difference between the groups. The most common symptoms among 
hockey players were fatigue or low energy, neck pain and irritation. In the control 
group, fatigue or low energy, more emotional and concentration difficulties was the 
most common. 
Conclusion: 64.6 % of the players in SDHL had received at least one concussion. 
Concussions are more common among players in SDHL than a control group. No 
significant difference of concussion-similar symptoms. The symptoms are not specific 
enough to compare group wise, and should just be compared on an individual level.  
 
Key words: mTBI, ice hockey, head injury, women sports, self-reported symptoms, 
questionnaire   
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1 Bakgrund 

Hjärnskakningar är, tillsammans med knä- och axelskador den vanligaste skadan inom 

ishockey (1). Uppskattningsvis sker ungefär 160 hjärnskakningar per 1000 

matchtimmar och lag (2,3). 34 % av spelarna i ett lag i Sveriges högsta serie för herrar, 

Svenska Hockey Ligan (SHL) följt under 29 säsonger hade drabbats av en eller flera 

hjärnskakningar (3). I Finland uppgav 60,1 % av spelarna i hösta ligan för herrar att de 

drabbats av en eller flera hjärnskakningar (4). Tidigare studier visar även att damer 

drabbas i större utsträckning av hjärnskakningar än herrar (5). Bortsett från ishockey 

och annan idrott så är en skada mot huvudet, ofta hjärnskakning, en vanlig orsak till att 

individer uppsöker akutvård (6). Data från Nya Zeeland, där författarna studerat en 

generell population, visar på att 31 % av befolkningen diagnostiserats för en 

hjärnskakning innan 25 års ålder (7). Hjärnskakningar som inte är idrottsrelaterade 

benämns även i engelskspråkig litteratur som mild Traumatic Brain Injury (mTBI) (8). 

1.1 Hjärnskakningar 

Definitionen hjärnskakning kan sammanfattas till att hjärnan hamnar i rörelse efter 

direkt eller indirekt våld som fortplantas genom kroppen. Hjärnskakning beskrivs 

vidare som en ”komplex patofysiologisk process” som påverkar hjärnan. Symtombilden 

är varierad, vanliga symtom är huvudvärk, yrsel, illamående, ostadighetskänsla, 

trötthet, lättirritation, sämre reaktionsförmåga och medvetslöshet (9). 

Skademekanismen kan både vara linjär och rotatorisk. Det innebär att individen får 

smällen rakt framifrån eller rakt från sidan eller att smällen resulterar i att huvudet 

hamnar i en rotationsrörelse. Rotationsrörelsen mot huvudet utgör en risk för axoner 

att hamna i ett utdraget läge och ge en så kallad diffus axonal skada (10).  

Hjärnskakningar kan resultera i neuropatologiska förändringar men oftast syns inga 

abnormiteter på röntgen, varken datortomografi eller magnetkameraundersökning 

(11). I det avseendet ses hjärnskakningar mer som en funktionsskada än en strukturell 

sådan (9,12). Samtidigt sker en strukturell påverkan som blodprover kan påvisa då en 

förändring av proteiner sker i samband med hjärnskakningar (13). Det är dock en 

undersökningsmetod som inte används kliniskt inom elithockey på damsidan i nuläget.  
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Det finns svårigheter i hanteringen av hjärnskakningar inom idrotten, en del kan bero 

på att en spelare inte berättar om sina symtom för att riskera att inte få spela (14). Det 

kan också bero på de diffusa symtom som spelaren upplever inte tolkas som en 

hjärnskakning (15). Krav från tränare, föräldrar och lagkamrater så att spelaren inte 

vågar berätta om sina symtom kan ytterligare vara en orsak till att hjärnskakningar inte 

uppmärksammas (16). 

Till hjälp inom idrotten för att identifiera, hantera och rehabilitera hjärnskakningar 

finns riktlinjer framtagna. Riktlinjerna rekommenderas oavsett om utövaren är amatör 

eller elitspelare, hantering och rehabilitering ska i båda fallen se likvärdig ut. 

Hanteringen handlar i första hand om att inte låta individen fortsätta med aktiviteten, 

detta för att minska risken med vad som kan ske, se nedan. I riktlinjerna 

rekommenderas även rehabiliteringen efter hjärnskakning enligt Hjärntrappan 

(beskrivs ytterligare under avsnitt 1.4) (9).  

1.2 Risken med hjärnskakningar 

De största riskerna med att utsättas för våld mot huvudet är att individen kan ådra sig 

exempelvis en blödning på eller i hjärnan, samt skallfrakturer (2,10). Vid allvarliga 

symtom som sänkt medvetenhetsgrad, neurologiska bortfall, ökad huvudvärk, 

kräkningar, förvirring och kramper ska spelaren omedelbart föras till sjukhus (2).  

Det förekommer något som heter Second-impact syndrome, vilket innebär att om 

individen drabbas av ytterligare en smäll mot huvudet nära inpå en tidigare 

hjärnskakning så finns det risk att hjärnan svullnar vilket i värsta fall kan leda till döden 

(10). För att minska risken av second-impact syndrome är det av största vikt att 

hjärnskakningar hanteras på rätt sätt. Vikten av att hjärnskakningar rehabiliteras på 

rätt sätt ska också poängteras.  

Kvarvarande neurologiska symtom kan vara ett resultat av felaktig hantering och 

rehabilitering, även kallat ”post concussion syndrome” i engelskspråkig litteratur och 

är de symtom som efter hjärnskakning inte försvinner. (17,18). De flesta som drabbas 

av en hjärnskakning återhämtar sig efter sju dagar. Ungefär tio procent behöver längre 

tid att återhämta sig. Upprepade hjärnskakningar ger också ökad risk att drabbas av 

ytterligare en hjärnskakning (19).  
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1.3 Symtomskattning 

Sport Concussion Assessment Tool – 3:e utgåvan (SCAT-3) är ett verktyg vid värdering 

av hjärnskakningar inom idrott. Testet är framtaget som ett konsensusdokument av 

experter och är översatt till svenska av Riksidrottsförbundet (RF) (9,20). SCAT-3 bygger 

på SCAT-2 som har testats i tidigare studier och bedömts vara ett bra 

värderingsinstrument vid hjärnskakning med hög specificitet och sensitivitet.  SCAT-3 

innehåller flera delar så som bakgrundsdata, Glasgow come scale, en 

symtomskattning, ett kognitivt test (Maddocks questione) samt ett balanstest (Balance 

Error Scoring system) (8,21,22).  

Vid symtomskattningen ska den som fått en hjärnskakning skatta sina symtom, 

exempelvis huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet, yrsel med mera. Totalt skattas 22 

symtom mellan 0-6, där noll, är inga besvär och sex är stora besvär. Dessa poäng 

räknas sedan ihop. En hög total poängsumma innebär att den som gjort 

symtomskattningen har stora besvär med ett flertal symtom. SCAT-3 och därmed 

symtomskattningen rekommenderas även att användas som ett baselinevärde i början 

av en säsong för att vid en misstänkt hjärnskakning kunna utföras på nytt och då kunna 

ha ett jämförande värde (9,20). Symtomskattningen bygger på ärlighet och en vilja att 

svara sanningsenligt hos deltagaren för att få fram rätt information (23). Hur 

deltagaren skattar behöver inte bero på hjärnskakning, den kan även bero på andra 

faktorer då symtomen som deltagaren ska skatta har likheter med symtom vid 

depression eller ångest (21). Även en person som aldrig fått en hjärnskakning kan få en 

hög poängsumma vid symtomskattning. Detta kan bero på andra faktorer, inte bara 

depression eller ångest, utan också stress, andra neuropsykologiska funktioner och sin 

livssituation (24–26).  

 

1.4 Rehabilitering 

De riktlinjer som finns idag för rehabilitering och återgång till idrott efter hjärnskakning 

benämns i svensk litteratur som Hjärntrappan (2). Hjärntrappan består av sex steg med 

successivt ökad aktivitetsgrad där det ska gå 24 timmar mellan varje steg. Upplever 

spelaren några symtom under rehabiliteringsprocessen så får spelaren återgå till 

föregående steg. Det första steget är total hjärnvila vilket innebär att spelaren ska vila 

hjärnan från intryck, exempelvis från telefon eller tv. Det är tillåtet med lugna 



  
 

4 

promenader. Det andra steget är lätt aerob aktivitet såsom cykling eller promenader. 

Tredje steget innebär idrottsspecifik träning, exempelvis inom ishockey att spelaren får 

dribbla med pucken. Fjärde steget handlar om att spelaren är med på träningen men 

bara på övningar utan närkamper. På det femte steget är spelaren med på träningen 

fullt ut. Sjätte och sista steget är full återgång till idrott. Spelaren ska vara symtomfri 

för att påbörja nästa steg. (2,9,27).  

1.5 Svenska damhockeyligan  

Svenska damhockeyligan (SDHL), tidigare Riksserien, bildades 2008 och är den högsta 

ligan inom ishockey på damsidan. Tio lag ingår i serien sedan 2015 (28). Skillnader 

mellan lagen i SDHL och i serier för herrar, är bland annat tacklingsregeln. I SDHL får en 

spelare inte använda kroppen för att tackla en motståndare (29). Trots tacklingsregeln 

så förekommer både fysiskt spel och hjärnskakningar inom dam- och herrishockey (1). 

Till skillnad från elitlag på herrsidan kan damspelare i högsta serien inte leva på sin 

idrott. Det innebär att samtidigt som damspelaren ska prestera i sin idrott, ha en hög 

aktivitetsnivå, så ska hon också arbeta, vilket innebär mindre tid för återhämtning (30).  

1.6  Problemformulering 

 I litteratursökning har det inte påträffats några studier om förekomst av 

hjärnskakningar för ishockeyspelare i högsta serien för damer. Det har heller inte 

påträffats några studier där ishockeyspelare i högsta serien för damer skattar symtom 

som är vanliga vid hjärnskakning oberoende om de har haft hjärnskakning eller inte. Av 

den anledningen är det av intresse att kartlägga och jämföra gruppens förekomst samt 

symtomskattning mot en kontrollgrupp för att se om någon skillnad förekommer. 

 

2 Syfte 

Syftet med den här studien var att beskriva samt jämföra förekomst av hjärnskakningar 

och hjärnskakningsliknade symtom hos ishockeyspelare i Svenska damhockeyligan med 

en kontrollgrupp.   
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2.1 Frågeställningar  

1. Är förekomsten av hjärnskakningar högre hos spelare i SDHL jämfört med en 

ålders- och könsmatchad kontrollgrupp? 

2. Skattar ishockeyspelare hjärnskakningsliknande symtom högre än en ålders- 

och könsmatchad kontrollgrupp, mätt med symtomskattningsskalan i SCAT-3? 

3. Skattar hockeyspelarna något symtom mer frekvent, mätt med 

symtomskattningsskalan i SCAT-3, än en ålders- och könsmatchad 

kontrollgrupp? 

3 Metod 

 

I studien användes en kvantitativ deskriptiv samt komparativ tvärsnittsdesign. 

Metoden valdes eftersom det gav en stor mängd insamlad data för en kartläggning 

samt för att ta reda på om det var någon skillnad mellan två olika grupper där ishockey 

på elitnivå var skillnaden. Data samlades in med ett internetbaserat testformulär 

(Bilaga 1).  

Testformuläret bestod dels av frågor om bakgrundsdata som ålder, kön, huvudsaklig 

inkomstkälla och om deltagaren utövar ishockey på elitnivå. Formuläret innehöll även 

en fråga om fysisk aktivitetsnivå mätt med Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale 

(SG-PALS) för att se hur aktivitetsnivå skiljde grupperna åt. Vid SG-PALS fick deltagarna 

skatta sin egen aktivitetsnivå med hjälp av fyra alternativ. Deltagaren ska skatta det 

som passar bäst in på sin aktivitetsnivå. 1. Stillasittande fritid. 2. Någon fysisk aktivitet 

på fritiden under minst 4 timmar per vecka. 3. Regelbunden måttlig fysisk aktivitet och 

träning under minst 2 till 3 timmar per vecka 4. Regelbunden hård träning och 

tävlingsidrott (aktivitet med hög intensitet) (31).  

 

Formuläret innehöll även frågor om förekomst av hjärnskakning, om deltagaren sökt 

vård på grund av hjärnskakningen, om deltagaren tidigare fått diagnosen huvudvärk 

eller migrän samt en symtomskattning.  

Frågorna var tagna från SCAT-3 bakgrundsupplysning och symtomskattning men även 

med tilläggande frågor med bakgrundsdata samt för att kontrollera att deltagaren 

uppfyllde inklusionskriterierna och för att kunna beskriva de två grupperna. I 
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frågeformuläret finns det markerat i kursivstil i parentes varifrån frågan är tagen. Vid 

ingen parentes under frågan gäller den parentes som följer nedanför (se bilaga 1).  

 

Inga studier om den svenska översättningen av SCAT-3 kunde vid litteratursökning 

påträffas. Däremot finns det studier på originalversionen. Symtomskattningen är 

validerad och kan visa tecken på hjärnskakning i ett direkt skede, men även som 

utvärdering vid återgång till idrott (23). Test-retest reliabiliteten anses vara 0.63, vilket 

tyder på god reliabilitet (32,33). Symtomskattningen innehåller 22 olika symtom som 

deltagare skattar från noll till sex, där noll står för inga symtom och sex står för svåra 

symtom. Maxpoängen är 132, där poängen räknas 22 x 6 = 132 (20). 

 

3.1 Urval 

Studien inkluderade deltagare från två olika grupper. Studiegruppen var spelare i SDHL 

som var aktiva under säsongen 16/17. Studiegruppen kommer härifrån att benämnas 

som hockeyspelarna. Kontrollgruppen var en matchad kontrollgrupp med samma 

ålder, kön, huvudsaklig sysselsättning, så som arbete eller studier, som studiegruppen. 

Fysisk aktivitetsnivå mättes med SG-PALS för att ge en uppfattning hur det såg ut 

mellan grupperna.  

 

Inklusionskriterier för hockeyspelarna var: aktivt spela ishockey i en klubb i SDHL 

säsongen 2016/2017, studera eller arbeta, förstå svenska i både tal och skrift och vara 

mellan 16 och 43 år.  

Inklusionskriterier för kontrollgruppen: kvinna, arbeta eller studera, förstå svenska i tal 

och skrift och vara mellan 16 och 43 år.  

 

Kriterierna valdes för att grupperna ska vara lika i övrigt med skillnaden att 

hockeyspelarna utövar ishockey på elitnivå. Deltagarnas ålder valdes således så att 

äldsta deltagaren kan vara 43 år och yngsta deltagaren kan vara 16 år (34). I SDHL var 

vissa utövare yngre än 16 år men åldersgränsen har valts då deltagaren anses vara 

mogen att svara på testformuläret. Deltagarna kommer även behöva förstå svenska i 

tal och skrift för att kunna tillgodogöra sig information samt kunna svara på 

testfrågorna.  
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4 Genomförande 

Kontakt togs med samtliga SDHL-lag och ett informationsbrev skickades ut (Bilaga 2). 

De lag som svarade positivt om deltagande inkluderades i studien, vilket blev sju lag.  

En förfrågan om deltagande skickades även ut via sociala medier. De 40 första 

personerna som svarade inkluderades i kontrollgruppen och fick samma 

informationsbrev som hockeyspelarna. Deltagaren fick sedan en länk till testformuläret 

där det fick frågan om de spelar hockey eller inte för att därefter delas upp i två 

grupper, hockeyspelarna samt kontrollgrupp beroende på om det spelade hockey eller 

inte. För de deltagande SDHL-lagen instruerades kontaktpersonen att informera 

deltagarna om medverkan, syfte och frivillighet. Ett testformulär (se bilaga 1) togs fram 

för att svara på studiens frågeställningar. En pilotundersökning genomfördes med tio 

personer för att se om frågorna var förståeliga, om frågor behövde omformuleras eller 

om något behövdes läggas till eller tas bort för att svara på frågeställningarna. Efter 

pilottestet reviderades testformuläret något (se ändringar i kursiv stil i bilaga 1). Efter 

revideringarna utfördes ytterligare ett pilottest med samma genomförande med fem 

personer för att ytterligare säkerställa reliabilitet.  

4.1 Statistiska analyser 

Insamlad data bearbetades samt analyserades, med statistikprogrammet (IBM 

Statistical Package for the Social Sciences) SPSS version 24.  

Förekomst av hjärnskakningar och hjärnskakningsliknade symtom jämfördes med ett 

chi-2 test. Ett ANOVA test användes för att jämföra när grupperna delades in  

ytterligare. 

Analys av data gällande vilka symtom som var vanligast hos hockeyspelarna respektive 

kontrollgruppen genomfördes med ett chi-2 test.  

Signifikansnivån sates till 0.05.  
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Antalet svar som behövdes beräknades genom en poweranalys. Den förväntade 

skillnaden i grupperna baserades på tidigare studier, 0.6 för hockeyspelarna samt 0.3 

för kontrollgruppen. För att uppnå 80 % power krävdes 40 deltagare för varje grupp.   

 

5 Etiska övervägande 

Deltagarna behandlades konfidentiellt genom hela studien. Deltagandet byggde på 

frivillighet och deltagaren kunde när som helst välja att avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. Information om studien och studiens syfte delgavs till deltagarna skriftligt. 

Information om samtycke till deltagande inkluderades i informationen för 

testformuläret. Efter att samtliga testformulär samlats in togs kontaktuppgifterna till 

deltagarna bort. I presentationen av resultatet är deltagarna anonyma. Ett rådgivande 

utlåtande från Etikkommittén Sydost erhölls utan förändringar för studien.  
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6 Resultat 

 

Resultatavsnittet består av tre delar. Den första delen beskriver bakgrundsdata över 

deltagarna, den andra delen svarar på frågeställning ett och två. Den tredje delen 

besvarar frågeställning tre och fyra.  Resultatet presenteras i löpande text, figurer samt 

tabeller.  

6.1 Beskrivning av deltagarna 

Beskrivning av deltagarnas ålder, sysselsättning, utövandet av annan idrott, förekomst 

av huvudvärk eller depression samt aktivitetsnivå presenteras i tabell I.  

Tabell I. Beskrivning av deltagarna, ishockeyspelare samt kontrollgrupp. Gruppfördelning anges i antal. Medelålder med 
standardavvikelse samt minsta och högsta värdet. Sysselsättning, utövande av annan idrott, om diagnostisering av huvudvärk, 
migrän eller depression eller annan psykisk sjukdom redovisas i procentandel. Medianvärde före redovisning av grad av fysisk 
aktivitet redovisas tillsammans med range. 

 Samtliga n=92 Ishockeyspelare n=48 Kontrollgrupp n=44 
Ålder år, medel ± SD (min–
max) 

21,5 ± 3,5 (16-30) 21,7 ± 3,4 (16-28) 
 

21,2 ± 3,7 (16-30) 
 

Sysselsättning, studier/arbete 

(procent %) 

57,6 % / 42,4 % 64,6 % / 35,4 % 
 

50 % / 50 % 
 

Annan idrott, antal stycken 5 / 5,43 % 2 / 4,2 % 
 

3 / 6,8 % 
 

Huvudvärk 13 / 14,1 % 6 / 12,5 % 
 

7 / 15,9 % 
 

Depression 12 / 13,0 % 6 / 12,5 % 
 

6 / 13,6% 
 

Sg-Pals 3 (1-4) 4 (1-4) 
 

3 (1-4) 
 

 
6.2 Förekomst av hjärnskakningar 

 

Förekomsten av hjärnskakningar hos hockeyspelarna samt kontrollgruppen 

presenteras i tabell II. 

Tabell II. Procentandel som fått minst en hjärnskakning, eller ingen hjärnskakning uppdelat för hockeyspelare och kontrollgrupp.  

 Har fått minst en hjärnskakning Har inte fått någon hjärnskakning 

Hockeyspelare (n=48) 64,6 % (n=31) 35.4 % (n=17) 

Kontrollgrupp (n=44) 38.6 % (n=17) 61.4 % (n=27) 

 
Med ett chi-2 test sågs det att förekomsten av hjärnskakningar var signifikant högre 

hos hockeyspelarna än hos kontrollgruppen (p= 0.013). 

 

Antal hjärnskakningar, senaste hjärnskakning, samband för hjärnskakning samt om 

vård uppsöktes presenteras i tabell III. 

 



  
 

10 

Tabell III. Beskrivning av deltagarna som har fått minst en hjärnskakning som antingen spelar hockey eller som inte spelar hockey. 
Gruppfördelningen anges i antal. Antal hjärnskakningar, senaste hjärnskakningen redovisas minsta och högsta värdet. Samband 
samt sökt vård redovisas i procentandel. 

 Har fått hjärnskakningar och spelar n=31 Har fått hjärnskakning och spelar inte 
n=17 

Antal hjärnskakningar, median (min–
max) 
 

1 (1-8) 
 

0 ± (1-3) 
 

Senaste hjärnskakningen i månader, 
medel (min–max) 
 

20 (6-108) 
 

111 (6-240) 
 

Vilket samband hjärnskakningen 
inträffade, antal (procent %) 
Idrott 
Fall 
Trafikolycka 
Uppgift saknas 
 

 
 
30 (96,8 %)   
0 (0,0 %)   
0 (0 %) 
1(3,32 %)  
 

 
 
6 (35,3 %) 
10 (58,8 %) 
1 (5.9 %)  
0 (0 %) 
 

Sökt vård för hjärnskakningen, antal 
(procent %)  
Nej 
Ja 
Uppgift saknas  

 
 
4 (12,9 %) 
26 (83, 9 %) 
1 (3.23 %) 

 
 
7 (41.2 %) 
10 (58.8 %) 
0 (0 %) 
 

 

6.3 Symtomskattning 

 

Med hjälp av ett chi-2 test sågs det att ishockeyspelare inte skattade signifikant högre 

symtom än kontrollgruppen. Det vill säga att en högre poängsumma hade inneburit 

mer besvär av symtomen för deltagaren. Medelvärdet för poängsumman presenteras i 

tabell IV.  

Tabell IV. Beskrivning av medelvärdet av totala summan av symtomen. Medelvärdet redovisas med standardavvikelse samt minsta 
och högsta värdet. 

 Ishockeyspelare (n=48) Kontrollgrupp (n=44) 
Symtom, medel ± SD (min–max) 17,6 ± 17,03 (0-93) 16,4 ± 20,41 (0-64) 

 
Hockeyspelarna samt kontrollgruppen delades även upp i om de fått en hjärnskakning 

eller inte, således delades deltagarna in i fyra grupper (se tabell V). Vid ett Analysis of 

variance (ANOVA) test sågs ingen signifikant skillnad i medelvärde av symtomsumma 

mellan grupperna (p-värde 0,546). 

Tabell V.. Medelvärdet av poängsumman vid symtomskattning uppdelat i fyra grupper.  Grupperna bestående av om deltagaren 
spelar eller inte spelar hockey samt om deltagaren fått eller inte fått minst en hjärnskakning. 

 Symtomskattning (poäng), medelvärde (min-
max). 

Hockeyspelare, ingen hjärnskakning (n=17) 12,6 (0-48) 

Hockeyspelare, fått hjärnskakning (n=31) 20,3 (0-93) 

Kontrollgrupp, ingen hjärnskakning (n=27) 17,4 (0-64) 

Kontrollgrupp, fått hjärnskakning (n=17) 14,8 (1-51) 
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Symtomskattningen hos samtliga, hockeyspelarna och kontrollgruppen samt resultatet 
av ett chi-2 test presenteras i tabell VI.  
 
 Tabell VI. Antal samt procentandel som skattat symtom mer än noll, uppdelat för ishockeyspelare och kontrollgrupp. 
Gruppfördelning anges i antal.  

 Samtliga (n=92) Ishockeyspelare (n=48) Kontrollgrupp (n=44) Chi-2 test 
(Person’s chi-
squared test) 

Huvudvärk 42 / 45,7 % 21 / 43,8 % 21 / 47,7 % 0,702 
Tryckkänsla 33 / 35,9 %  19 / 39,6 % 14 / 31,8 % 0,438 
Nackont 46 / 50,0 % 25 / 52,1 % 21 / 47,7 % 0,676 
Illamående 13 / 14,1 % 8 / 16,7 % 5 / 11,4 %  0,466 
Yrsel 23 / 25,0 % 11 / 22,9 % 12 / 27,3 % 0,630 
Suddig syn 32 / 34,8 % 17 / 35,4 % 15 / 34,1 % 0,894 
Balans 25 / 27,2 % 15 / 31,3 % 10 / 22,73 % 0,359 
Ljuskänslighet 25 / 27,2 % 14 / 29,2 % 11 / 25,0 % 0,654 
Ljudkänslighet 25 / 27,2 % 16 / 33,3 % 9 / 21,5 % 0,165 
Långsamhet 17 / 18,5 % 11 /22,9 % 6 / 13,6 % 0,252 
Dimkänsla 22 / 17,4% 10 / 20,8 % 6 / 13,6 % 0,363 
Inte bra 30 / 32,6 % 17/ 35,4 % 13 / 29,6 % 0,548 
Koncentration  46 / 50 % 24 / 50 % 22 / 50 % 1,0 
Minne 33 / 35,9 % 13 / 27,1 % 20 / 45,5 % 0,066 
Brist på energi/trötthet 66 / 71, 7 % 29 /60,4 %  37 / 84,1 % 0,012 
Förvirrad  29 / 31,5 % 15 / 31,3 % 14 / 31,8 % 0,953 
Dåsighet 18 / 19,6 % 10 / 20,8 % 8 / 18,2 % 0,749 
Svårt att somna  42 / 45, 7 %  23 / 47,9 % 19 / 43, 2 % 0,649 
Känslosam 46 / 50 %  23 / 47, 9 % 23 / 52,3 % 0,676 
Irriterad 47 / 51,1% 25 / 52,1 % 22 / 50 % 0,842 
Nedstämd 42 / 45,7 % 22 / 45, 8 % 20 / 45,5 % 0,971 
Nervös 42 / 45,7 % 21 / 43, 8 % 21 / 47,7 % 0,702 

 
 
Hockeyspelarna och kontrollgrupp delades in beroende på om deltagarna fått någon 

hjärnskakning eller inte (fyra grupper). De tre symtom som förekom i störst 

utsträckning presenteras i tabell VII. Testat med chi-2 test var skillnaderna för de 

symtomen inte signifikanta mellan de fyra grupperna (trötthet, p =0,063, nackont p 

=0,202 samt koncentration p = 0,371). 

 
Tabell VII. Antal samt procentandel som skattat symtom mer än noll, uppdelat för ishockeyspelare som haft respektive inte haft 
hjärnskakning samt kontrollgrupp som haft respektive inte haft hjärnskakning. Gruppfördelning anges i antal. 
 Trötthet/brist på energi Nackont Koncentrationssvårigheter 

Hockeyspelare, ingen 
hjärnskakning (n=17) 

9 / 52,9 % 7 / 41,2 % 6 / 35,3 % 

Hockeyspelare, fått 
hjärnskakning (n=31) 

20 / 64,5 % 18 / 58,1 % 18 / 58,1 % 

Kontrollgrupp, ingen 
hjärnskakning (n=27) 

22 / 81,5 % 10 / 37,0 % 12 / 44,4 % 

Kontrollgrupp, fått 
hjärnskakning (n=17) 

15 / 88,2 % 11 / 64,7 % 10 / 58,8 % 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att jämföra förekomst av hjärnskakning samt symtomskattning 

av hjärnskakningsliknande symtom hos ishockeyspelare i Svenska damhockeyligan med 

en kontrollgrupp.   

I studien undersöks förekomsten av hjärnskakningar hos spelare i SDHL, 64,6% av 

deltagarna i denna grupp uppgav att de drabbats av minst en hjärnskakning. Denna 

siffra var något högre än en liknande studie gjord i Finland med spelare från högsta 

ligan för herrar, där 60,1% av hockeyspelarna uppgav att de drabbats av minst en 

hjärnskakning (4. Värt att observera är att procenttalet var högre för damer jämfört 

med herrar trots att tacklingar inte är tillåtet inom damhockey (25). Att 

hjärnskakningar var vanligare bland damspelare än herrspelare har även tidigare 

studier påvisat (5). Möjliga orsaker till detta kan vara att damhockeyspelare inte tränar 

på tacklingssituationer trots att dessa kan uppstå under match, dock mot gällande 

regler. Ytterligare en tänkbar orsak kan vara att det varierar mellan domare vad som 

bedöms vara en tackling (25). 

 

I denna studies kontrollgrupp svarade 38,6% av deltagarna att de drabbats av minst en 

hjärnskakning. Denna siffra var något högre i jämförelse med en nyazeeländsk studie 

som påvisade att 31% av en generell population hade drabbats av minst en 

hjärnskakning innan 25 års ålder (7). Resultatet var också högre än en studie som 

studerat hjärnskakningsfrekvens över tid i ett lag SHL, herrarnas motsvarighet till SDHL, 

där siffran var 34 % (3).Skillnaden skulle kunna bero på att i den här studien användes 

självrapporterade frågeformulär så som studien i Finland och i studien från Nya 

Zeeland samt från SHL så är det diagnostiserad hjärnskakningar de räknat på. Som det 

går att läsa i tabell III är det långt ifrån alla som söker vård efter en hjärnskakning vilket 

då inte heller registreras inom vården.  

 

Poängsumman för skattade symtom skiljde sig inte signifikant mellan grupperna. De 

som har skattat den högsta poängsumman var hockeyspelare som fått minst en 

hjärnskakning (20,3 poäng). Den näst högsta summan står kontrollgruppen som inte 

fått någon hjärnskakning för (17,4 poäng). Vad det beror på kan inte den här studien 
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svara på. Tänkbara orsaker kan vara att de symtom som ska skattas möjligen inte är 

tillräckligt specifika för just hjärnskakning. Vissa symtom som skattas i SCAT-3 har 

likheter alternativt är desamma som symtom vid depression och ångest (21). Således 

kan dessa jämförande resultat ses med försiktighet. Symtomskattningen 

rekommenderas att användas som ett baseline-värde innan en säsong för att ha ett 

individuellt jämförande värde (9). På så sätt blir resultaten av olika gruppers 

poängsumma mer intressant rent deskriptivt än komparativt.  

 

Trötthet/brist på energi är det symtomet som signifikant skiljer sig mellan grupperna, 

p=0,012. Bland hockeyspelaren skattade 60,4 % att kände av trötthet/brist på energi, 

bland kontrollgruppen skattade 84,1 % av deltagarna. Skillnaden mellan grupperna är 

utövande av ishockey, vilket kan tolkas till att hockeyspelare upplever trötthet i mindre 

utsträckning som ett symtom jämfört med kontrollgruppen. Samma tendens men inte 

med ett signifikant värde ses även vid uppdelandet till fyra grupper, (se tabell XII). 

Aktivitetsnivåer mätt med SG-Pals skiljer sig också mellan grupperna då 

hockeyspelarna har en fyra i medianvärde och kontrollgruppen en trea. Möjlig orsak 

att högre aktivitetsnivå minskar trötthet, eller så ser de med en högre aktivitetsnivå 

inte det som ett symtom. De deltagarna som uppgav att det fått en huvudvärks- eller 

depressionsdiagnos skiljer sig heller inte mellan hockeyspelarna eller kontrollgruppen. 

 

För hockeyspelarna var nackont och irritation vanliga symtom, i likhet med en studie 

för spelare i högsta ligan i Finland för herrar, där 24 % av spelarna uppgav att de hade 

besvär med nackont (4). Således kan det ses som att hockeyspelare känner av mer 

smärta i nacken eventuellt beroende på att ishockey är ett fysiskt spel och nacken får 

arbeta hårdare för att stabilisera huvudet.  

 

Att spela hockey på elitnivå i ett damlag skiljer sig stort mot att spela i ett herrlag, 

främst när det gäller spelarnas ekonomiska förutsättningar. Som hockeyspelare i ett 

damlag behöver de allra flesta spelarna arbeta eller studera vid sidan om sin 

elitsatsning (26). För dessa spelare innebär det att tiden för återhämtning och vila är 

betydligt mindre jämfört med herrspelare i elitlag som kan försörja sig på sin idrott och 

inte är i behov av sysselsättning vid sidan om. Vid en hjärnskakning kan 
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återhämtningstiden vara en viktig del av rehabiliteringen, för hockeyspelare i damlag 

innebär det att tiden för återhämtning är mindre eftersom de behöver arbeta eller 

studera. 

  

 

7.2 Metoddiskussion 

Ett testformulär valdes för att kunna få in ett större antal svar jämfört med exempelvis 

en intervjustudie. För att få in så många svar som möjligt valdes att (här har jag tagit 

bort ordet gjordes) testformuläret skulle vara internetbaserat.  

 

Samtliga tio lag i SDHL tillfrågades, sju lag deltog, vilket resulterade i 48 deltagare. 

Under säsongen 2016/2017 spelade flera utländska spelare som möjligen inte var 

svenskspråkiga, vilket innebar att de exkluderades ur den här studien. För att få en 

större säkerhet vid framtida studier bör de spelarna också inkluderas. Även om det 

inte finns någon indikation över att prevalensen av hjärnskakningar är varken högre 

eller lägre i andra länder. Således skulle studien kunna generaliseras och därmed 

påvisa liknande resultat i andra utländska ligor.  

 

Inför datainsamlingen utfördes en Poweranalys som visade behov av 40 deltagare i 

varje grupp. Det tåls alltid att fundera över vilka som väljer att svara. Det gäller även 

kontrollgruppen. De som aldrig har haft besvär med hjärnskakningar väljer eventuellt 

att inte deltaga i studien. För att försöka förhindra att intresset styrde selektionen så 

instruerades kontaktpersonerna för de olika SDHL-klubbarna samt för kontrollgruppen 

att poängtera att deltagarna inte behövde ha erfarenhet av hjärnskakning för att få 

delta.  

 

Symtomskattningen var i sin helhet tagen från SCAT-3 där den är både validitet- och 

reliabilitetstestad (21–23,32). För att testa validiteten på hela testformuläret i sin 

helhet, utfördes en pilotstudie. Även reliabiliteten över hela testformuläret kunde ha 

testat i den här studien med ett test-retest. Med tanke på studiens syfte ansågs det att 

de tidigare studierna över SCAT-3 undersökt reliabiliteten och att det då inte fanns 

något ytterligare syfte att åter göra detta. 
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För att eventuellt kunna få signifikans mellan grupperna vid symtomskattningen av 

hjärnskakningsliknande symtom skulle fler deltagare behövas. Poweranalysen 

beräknades för att kunna svara på frågeställningen om förekomst, eftersom få studier 

innan har studerat symtomskattning av hjärnskakningssymtom hos hockeyspelare 

jämfört med en kontrollgrupp. Detta kan ses som en svaghet i studien men en 

poweranalys med ingen tidigare data med så många variabler som symtomskattnings 

innebar var inte genomförbar. 

 

7.3 Klinisk relevans 

Studien ger en bild av hur hjärnskakningsförekomsten ser ut bland spelare i SDHL och 

möjligen i andra ligor inom damhockeyn. Orsaken tåls att fundera över, något den här 

studien inte kan svara på. I framtiden bör mer forskning över damishockey lyftas fram 

då det traditionellt är ett relativt outforskat område. Intressant för framtida studier är 

att studera de personer som fått en eller flera hjärnskakningar och hur de påverkats av 

det.  

 

8 Konklusion 

Hjärnskakningar är vanligt förekommande inom hockey även inom den högsta ligan för 

damer i Sverige, SDHL. 64,6 % av de som spelade i SDHL säsongen 16/17 hade fått 

minst en hjärnskakning jämfört med en kontrollgrupp där siffran låg på 38,6 %. Det 

finns risker med att drabbats av hjärnskakning, bland annat så kan spelaren få så 

kallade post concussion symtoms. Vid en symtomskattning av hjärnskakningsliknade 

symtom skattar de som fått minst en hjärnskakning något högre än de som inte fått 

någon hjärnskakning. Siffran var inte signifikant högre och bör således ses med 

försiktighet. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 

Testformulär 
Ålder: år 

Kön  ☐ Kvinna     ☐ Man   

Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla? ☐ Arbete ☐ Studier  ☐ Annat, vad?_________      
(SCAT-3)  

Spelar du ishockey aktivt på elitnivå?   ☐ Ja  ☐ Nej 

Utövar du någon annan sport än ishockey på elitnivå? ☐ Ja  ☐ Nej 
(Tillägg) 

Hur mycket rör Du dig och anstränger dig kroppsligt på fritiden? 

☐ 1. Stillasittande fritid. Du är nästan helt fysisk inaktiv: läser, ser på TV och film, 
använder dator eller har annan stillasittande sysselsättning på fritiden. 
☐ 2. Någon fysisk aktivitet på fritiden under minst 4 timmar per vecka: Du cyklar eller 
promenerar exempelvis till arbetet, promenerar eller åker skidor med familjen, 
trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling etc 
☐ 3. Regelbunden måttlig fysisk aktivitet och träning under minst 2 till 3 timmar per 
vecka Du ägnar Dig åt t.ex. tungt trädgårdsarbete, löpning, simning, motionsgymnastik, 
tennis, badminton eller liknande aktiviteter 

☐ 4. Regelbunden hård träning och tävlingsidrott (aktivitet med hög intensitet) Du 
ägnar Dig åt löpning, orientering, skidåkning, simning, fotboll, handboll etc. flera 
gånger i veckan        
(SG-PALS) 

Hur många hjärnskakningar tror du att du haft tidigare?  stycken 

När inträffade den senaste?__________  
 

I vilket samband fick du din senaste hjärnskakning? ☐ Idrott ☐ Fall ☐ Trafikolycka  

   ☐ Annat, vad?                          . 
(SCAT-3) 

Har du sökt vård hos läkare och/eller fysioterapeut och/eller genomgått röntgen pga 

hjärnskakning/misstänkt hjärnskakning?                                                                            ☐ Ja

  ☐ Nej 
(Tillägg) 

Har du fått diagnosen huvudvärk och/eller migrän senaste året som inte är orsakad av 

hjärnskakning? ☐ Ja ☐ Nej 
Har du någon gång fått diagnosen depression, ångest eller annan psykisk sjukdom senaste året 

som inte är orsakad av hjärnskakning? ☐ Ja ☐ Nej 
(SCAT-3) 

Var god fyll i nedför (ringa in den siffra som passar bäst in): 



  
 

II 

 
(SCAT-3) 
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Informationsbrev 
 
Det här är en studie vid Linnéuniversitetet som handlar om hjärnskakningar och 
hjärnskakningsliknande symtom. Syftet med studien är att kartlägga hjärnskakningar 
hos spelare i Svenska damhockeyligan (SDHL) samt hos en grupp som inte utövar 
ishockey på elitnivå. Vidare är syftet att jämföra hur spelare i SDHL skattar vissa 
symtom som är vanliga vid hjärnskakningar med gruppen som inte spelar ishockey. Du 
behöver inte ha haft någon hjärnskakning för att kunna delta. 
 
Studien innehåller ett testformulär som frågar efter hjärnskakningar och symtom.  
Studien söker kvinnor i ålder 16-43 år. Deltagaren ska ha en huvudsaklig sysselsättning 
som till exempel arbete eller studier. Hälften av deltagarna ska även utöva ishockey 
och spela aktivt i SDHL. 
 
Medverkan är frivillig och som deltagare går det bra att avbryta deltagandet när som 
helst utan att ange skäl varför. Datan kommer att behandlas konfidentiellt, samt vid 
presentation av studien kommer deltagarna vara anonyma. Insamlat material kommer 
inte att spridas till någon obehörig och förvaras på en säker plats. Insamlat material 
kommer heller inte att användas till något annat än till forskning. Samtycke till studien, 
att du som deltagare fått information om syfte och frivillighet, tolkas som "ja" i och 
med att du skickar in dina svar. 
Hör av dig om du undrar något. 
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Elin Uusitalo, Fysioterapeut 
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Handledare 
Jonas Ahnesjö, Universitetslektor 
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