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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Studier tyder på bristande kunskaper angående hanteringen av 

idrottsrelaterad hjärnskakning samt i rehabilitering efteråt. Ryttares återgång till 

fysisk aktivitet kopplat med en jargong som främjar en för snabb återgång, där 

saknas studier.   

 

Syfte: Att undersöka och beskriva en grupp tävlingsryttares upplevelser och 

erfarenheter av att ha fått en idrottsrelaterad hjärnskakning samt återgången till sin 

idrott, vardagsliv samt fysisk aktivitet. 

 

Metod: Data från fem informanter insamlades via semistrukturerade intervjuer och 

har analyserats med en innehållsanalys. 

 

Resultat: I studien framgick det två teman; “Hur IH yttrade sig och påverkade 

vardagen” samt “Vägen tillbaka” med totalt tio kategorier samt 16 subkategorier. 

Utifrån resultatet framgick det brister i adekvat information vid vårdtillfället rörande 

återgång till fysisk aktivitet efter idrottsrelaterad hjärnskakning. Omgivningens 

reaktioner påverkade ryttarna initialt till en något långsammare återgång till fysisk 

aktivitet, samtidigt som de egna kraven på skötsel av hästen fanns ständigt 

närvarande.  

 

Konklusion: Studien tyder på att återgången fortfarande går för snabbt men att 

omgivningens påverkan, i kombination med egen förståelse samt att den tidigare 

jargongen börjat avta har lett till en långsammare återgång. Dock finns kvarvarande 

brister angående information kring hur återgången bör ske efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning inom vården. 

 

Sökord: idrottsrelaterad hjärnskakning, ryttare, kvalitativ studie, återgång till fysisk 

aktivitet 



 

Abstract 

 

Background: Studies indicate a lack of knowledge regarding the handling of the 

acute state of sport related concussion and during the rehabilitation afterwards. 

Equestrians return to physical activity associated with a jargon that promotes an 

over-rapid return, where studies are lacking.  

 

Purpose: To investigate and describe a group of competing equestrians 

experiences of receiving a suspected or diagnosed sport related concussion and 

also their return to sport, everyday life and physical activity.  

 

Method: Data from five informants were collected through semi structured interviews 

and analysed with a content analysis. 

 

Results: The study showed two themes; “How SRC expressed and influenced 

everyday life” and “The way back” with a total of ten categories and 16 

subcategories. Based on the result, there were shortcomings in adequate 

information from the time of health care treatment regarding the return to physical 

activity after a sport related concussion. The society's reaction initially affected the 

riders to a slower return to physical activity, while the own requirements for taking 

care of the horse were constantly present.  

 

Conclusion: The study indicates that their return still goes on too quick, but the 

surroundings effects, in combination with their own understanding and that the 

previous jargon has begun to decline has led to a slower return. However, there are 

remaining deficiencies regarding the information about how the return should take 

place after a sport related concussion within the healthcare system.  

 

Key words: sport related concussion, equestrian, qualitative study, return to 

physical activity 
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1. Bakgrund 

Svenska Ridsportförbundet är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med sina 

153 000 medlemmar enligt statistik från Sveriges Riksidrottsförbund 2015 (1). 

Ridsporten är en idrott med höga risker för att skada sig samt en av de mest utsatta 

idrotterna för kroppsskador, allvarliga hjärnskador och dödsfall i jämförelse med 

andra idrotter (2). Vid skador relaterade till ridning har 9,7-15% som uppsökt 

medicinsk vård fått en idrottsrelaterad hjärnskakning (IH) enligt Zuckerman et al (2). 

Flera andra studier rapporterar att nästan hälften av ryttarna i deras studier har 

någon gång upplevt en IH (3,4). Mörkertalet är med största sannolikhet högt, då 

hjärnskakning inom idrott och ridsport traditionellt sett inte har tagits tillräckligt 

mycket hänsyn till och dess påverkan och symtom på grund av bristande kunskaper 

om IH (3,5). Inom ridsporten finns det gamla, kanske ibland outtalade traditioner, att 

ryttaren ska sitta upp i sadeln så fort som möjligt efter en avramling för att undvika 

att rädsla uppstår. Detta gör att risken finns för att ryttare utsätts för en för snabb 

återgång till ridning och fysisk aktivitet utan att ha tagit hänsyn till symtom på IH (6). 

 

1.1 Symtom och framtida komplikationer 
En IH definieras som en komplex patofysiologisk process som påverkar hjärnan och 

som igångsätts genom yttre traumatiska biomekaniska krafter (7). Beroende på 

vilken del av hjärnan som blivit påverkat av traumat är symtombilden varierande men 

de vanligaste symtomen är huvudvärk, illamående, förvirring, yrsel och nedsatt 

balans. En IH kan delas in i enkel samt komplex IH. En enkel IH är den vanligaste 

typen och innebär att individens symtom stegvis försvinner efter tio dagar eller färre 

utan komplikationer. Vid komplex IH har man kvarvarande symtom i mer än tio dagar 

eller exempelvis varit medvetslös i mer än en minut vid skadetillfället (7). Den 

komplexa IH kan även leda till komplikationer som gångsvårigheter på grund av 

sekundär parkinsonism eller för tidig demens sett över längre tid (8). 

 

1.2 Internationella och nationella riktlinjer vid idrottsrelaterad hjärnskakning 
Då hjärnskakning och dess påverkan kan ge framtida konsekvenser har IH fått mer 

utrymme i vetenskapliga studier och media nu än tidigare. Inom idrotterna ishockey, 

rugby och fotboll har flera studier gjorts som påvisade bristande kunskaper om 

hjärnskakning samt att attityden till en IH är mindre allvarsam än vid exempelvis 

frakturer (3,5).  
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Diagnostisering och rehabilitering av IH har behandlats olika inom olika idrotter men 

också skiljt sig åt mellan olika länder. För att minimera risker för idrottares hälsa och 

säkerhet har riktlinjer och handläggning av IH arbetats fram på internationella 

kongresser sedan år 2001, där det arbetats fram ett gemensamt 

rehabiliteringsprogram för alla deltagande idrotter (7), som i Sverige översatts till det 

dokument som kallas Hjärntrappan (9). Vid misstanke om en IH rekommenderas det 

att idrottsutövaren ska uteslutas från aktivitet och genomgå en bedömning av 

kognitiva funktioner. Detta bör göras med hjälp av Sport Concussion Assessment 

Tool 5th (SCAT5) direkt efter händelsen av licensierad vårdpersonal. Om SCAT5 

stärker misstankarna bör det även göras en klinisk bedömning av fysiska och 

psykiska faktorer (7). 

 

Från och med januari år 2019 kommer det Svenska Ridsportförbundet (SvRF) 

tillämpa de internationella riktlinjerna för IH nationellt. Det innebär att domare 

tillsammans med medicinsk personal kan stänga av deltagare vid misstänkt IH. De 

har även anpassat Hjärntrappan till ridsporten (10). SvRF har uttryckt att de vill att 

riktlinjerna ska följas utanför tävlingarna men hur detta ska genomföras är 

fortfarande oklart (11). 

 

1.3 Rehabilitering i samband med idrottsrelaterad hjärnskakning 
Vid en komplex IH är det viktigt med ytterligare neurologiska undersökningar och en 

individanpassad rehabilitering som inte utlöser eller förstärker de kvarvarande 

symtomen. De internationella samt svenska nationella riktlinjerna för IH, både vid en 

enkel och komplex hjärnskakning, rekommenderar total hjärnvila, både fysisk och 

kognitiv, under den akuta fasen (24–28 timmar) för att sedan progressivt tillföra 

fysisk aktivitet enligt Hjärntrappan. Ibland räcker det inte med att rehabilitera enligt 

Hjärntrappan då symtomen blivit långvariga. Då kan det behövas interventioner som 

innefattar cervikalens muskulatur, det vestibulära systemet och kognitiva 

behandlingsstrategier (7).  

 

En fysioterapeut arbetar enligt ett helhetsperspektiv där man innefattar ett 

biopsykosocialt perspektiv (12) och har på så sätt goda kunskaper inom de aktuella 

områdena för rehabiliteringen av IH. Genom ett samarbete mellan patient och 

fysioterapeut läggs en individanpassad rehabiliteringsplan upp och kan på så sätt ge 

en snabbare och säkrare återgång till individens idrott (13). 
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Definitionen av fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning 

(14). Fysisk aktivitet är ett samlingsbegrepp och innefattar alla kroppsrörelser 

oavsett fritid eller arbete (14). Under rehabilitering vid IH skiljer sig begreppet fysisk 

aktivitet mellan de olika stegen i rehabiliteringen. I Hjärntrappan för ryttare (Tabell I) 

kan man utläsa att fysisk aktivitet kan innebära allt från ökad puls, såsom skötsel av 

häst, samt återgång till tävling. För att man ska gå vidare till nästa steg i modellen 

och utöka sin fysiska aktivitet bör det gå minst 24 timmar mellan varje steg och 

timmarna bör vara symtomfria. Skulle man få symtom bör den fysiska aktiviteten 

avbrytas och ryttare bör vila tills symtomfri. När ryttaren är symtomfri bör hen vila 

ytterligare 24 timmar innan den fysiska aktiviteten påbörjas igen (7,10). I denna 

studie kommer den fysiska aktiviteten vara relaterad till ridning samt definieras enligt 

stegen i Hjärntrappan för ryttare (10). Se tabell I för definition.  

 

Tabell I, Hjärntrappan för ryttare (10) 

Steg Definition av fysisk aktivitet 

1  All fysisk aktivitet som ger en pulsstegring undvikas, lugna promenader är dock tillåtna. 

2 Lättare träning utan känsla av ansträngning, såsom promenader och lättare cykling men 

maximalt 12 på en 20-gradig Borgskala. Lämplig aktivitet är exempelvis enklare mockning, 

ryktning och sadling. 

3 Påbörja aktivitet till häst, men endast lätt ridning som skritt, trav lättridning, 

skogspromenader. Inget hårdare arbete såsom markarbete, hoppning eller skolning. Inte 

rida unghästar med risk för ny avfallning. 

4 Påbörja mer intensiv ridning. Initialt endast markarbete och även här successivt öka 

belastningen utan att några symtom såsom huvudvärk, yrsel mm uppkommer.  

5 Påbörja full träning till häst utifrån respektive gren. 

6 Återgång till tävling. 

 

1.4 Tävlingsryttare inom ridsporten 
SvRF har genom förändringen i deras tävlingsreglemente påbörjat en process för att 

upplysa vikten av varsamhet i återgången till fysisk aktivitet vid en misstänkt eller 

diagnostiserad IH. De kan på så sätt påverka aktiva tävlingsryttare, dvs de ryttare 

som löst tävlingslicens i deras datasystem Tävlingsdatabasen för det år som de 
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tävlar. De kan inte förhindra att ryttarna rider hemma med en IH, men de kan 

förhindra risktagande i samband med tävling genom denna reglering i 

tävlingsreglemente. Tidigare utförda studier har kunnat upplysa om att ryttare ej har 

tagit riskerna för IH speciellt allvarligt och rehabilitering har i flera fall ej skett. Flera 

av ryttarna har fortsatt med att tävla, köra bil eller fortsatt arbeta med tidigare 

planerade arbetssysslor trots IH (3,4). 

 

1.5 Problemformulering 
Ridsporten är en idrott med stora risker vad gäller bland annat IH. Mörkertalet 

angående antalet drabbade personer med IH är sannolikt stor samt att det finns 

vetenskapliga studier som tyder på bristande kunskaper angående IH och 

hanteringen i det akuta skedet samt i rehabilitering efteråt. Inom ridsporten kvarstår 

problematiken med att återgången till ridning och fysisk aktivitet sker för snabbt efter 

en IH (4).  

 

Genom att få ta del av tävlingsryttares upplevelser och erfarenheter av IH kan ge en 

djupare förståelse för hur ryttarna samt hur omgivningen har reagerat och agerat 

samt hur återgången till ridning efter en IH har skett. Denna studie kan komma att ge 

kunskap om vilka faktorer som styr ryttarna i återgången till sin idrott, vardagsliv och 

fysiska aktivitet. En kvalitativ ansats kan även täcka bristen av antalet studier gjorda 

på idrottsrelaterad hjärnskakning inom ridsporten.  

 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva en grupp tävlingsryttares 

upplevelser och erfarenheter av att ha fått en misstänkt eller diagnostiserad 

idrottsrelaterad hjärnskakning samt av deras återgång till fysisk aktivitet och ridning 

därefter. 

● Vilka upplevelser och erfarenheter har tävlingsryttare fått av idrottsrelaterad 

hjärnskakning samt i deras återgång till fysisk aktivitet och ridning efteråt? 

2 Metod 

2.1 Design 
Studien har en kvalitativ och deskriptiv design som baserades på semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ design valdes på grund av att det finns ett begränsat antal 

studier som fokuserar på ryttarens upplevelser då denna drabbas av IH. En sådan 

ansats ger en djupare förståelse för fenomenet IH utifrån ryttarens perspektiv (15).  
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2.2 Urval 
Urvalet för att rekrytera informanterna till studien skedde utifrån ett strategiskt urval 

(15). Genom ett strategiskt urval valdes informanterna ut av författarna i syfte att ge 

en rik och ändamålsenlig data utifrån studiens syfte.  

 

De första fem deltagarna som återkopplade till författarna efter förfrågan om 

deltagande och uppfyllde inklusionskriterierna samt ej omfattades av 

exklusionskriterierna inkluderades till studien, se Tabell II nedan. En variationsbredd 

utformades inför studiens start utifrån kön, primär tävlingsdisciplin, ålder samt antalet 

misstänkta eller diagnostiserade IH. Denna var dock inte möjlig att använda då 

intresset från presumtiva deltagare var lågt.  

● Inklusionskriterier: Ryttare över 18 år som drabbats av misstänkt IH i 

samband med ridning under år 2018–2019, har löst tävlingslicens i 

Tävlingsdatabasen under år 2018, kunna läsa, förstå samt tala svenska.  

● Exklusionskriterier: Ryttare med personlig anknytning till författarna såsom 

nära vän eller tränar/elev relation, genomgått tränar-/ridlärarutbildning via 

SvRF under 2000-talet. 

 
Tabell II. Informanternas bakgrundsdata 

Kön Tävlingsdisciplin Ålder Antal diagnoserade/misstänkta IH 

Kvinna Hoppning 27 1 

Kvinna Working equitation 63 1 

Kvinna Hoppning 46 2 

Kvinna Hoppning 45 1 

Kvinna Fälttävlan 21 2 

 

Tillvägagångssättet att publicera rekryteringsannons (bilaga 1) för tillgång till 

informanter till studien via en uppländsk ryttarförenings Facebooksida undersöktes 

genom att kontakta en av administratörerna i förväg, detta för att se om 

tillvägagångssättet ansågs vara möjligt. Den kontaktade administratören valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval (15). Efter att ha fått ett positivt besked från den 

administratören kontaktades totalt sju administratörer på sju ridsportföreningar 

anslutna till Upplands Ridsportförbunds respektive Facebooksidor. De första sju 

ridsportföreningarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (15) på grund av deras 
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geografiska närhet. Ytterligare fem föreningar kontaktades efter en veckas tid. För 

att få ytterligare informanter till studien utökades det geografiska området till Sverige 

och en av författarna la upp rekryteringsannonsen (bilaga 1) på sin Facebooksida för 

att nå informanter utifrån ett snöbollsurval (15). 

 

2.3 Datainsamlingsmetod/er 
Data samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer (15) utifrån en 

intervjuguide (bilaga 2) med fokus på informanternas upplevelser och erfarenheter 

av att få en diagnostiserad eller misstänkt IH och återgången till fysisk aktivitet efter 

det. Före intervjuns start tillfrågades informanten om bakgrundsfrågor rörande kön, 

typ av tävlingsdisciplin/-er, ålder samt antalet diagnoserade och misstänkta IH. 

Intervjuguiden innehöll öppna frågeområden samt följdfrågor utifrån motiverad 

samtalsteknik (16). 

Frågeområdena var följande: 

● Upplevelsen av IH 

● Återgång till fysisk aktivitet efter IH 

● Ryttarens agerande efter IH 

● Omgivningens roll (tränare, anhöriga mm) 

 

Informanterna fick berätta om sin upplevelse om att ha haft en IH samt om sina 

erfarenheter kring IH, både vid olyckstillfället, närmaste tiden efteråt samt om hur 

deras fysiska aktivitetsnivå är i dagsläget. De fick delge sina tankar om IH före och 

efter olyckan, ifall denna händelse hade påverkat deras ridning och säkerhetstänk 

samt hur deras omgivning reagerade på deras IH. Författarna var tydliga vid 

intervjuerna med att de var neutrala för vad som hade sagts vid intervjun. 

 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att frågeområdena i intervjuguiden 

(bilaga 2) gick att förstå. Ingen förändring i intervjuguiden (bilaga 2) gjordes efter 

feedback från pilotintervjun. Pilotinformanten var en ryttare samt valdes ut av 

författarna genom ett bekvämlighetsurval (15). 

 

2.4 Genomförande 
Informationsbladet (bilaga 3) skickades till administratörerna på sju 

ridsportföreningar via deras Facebooksidor. En administratör besvarade och 

godkände publicering av rekryteringsannons (bilaga 1) av en författare på deras 

Facebooksida. Efter en vecka skickades påminnelse till de sex tillfrågade 
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ridsportföreningar som ej besvarat första utskicket och ytterligare fem 

ridsportföreningar tillfrågades. Ingen av de tillfrågade administratörerna besvarade 

dessa utskick. På grund av avsaknad av informanter efter ytterligare en vecka 

kontaktades administratörer till tre av de tolv ridsportföreningarnas 

Facebookgrupper, där författarna efter godkännande av administratörer kunde 

publicerade rekryteringsannonsen (bilaga 1). Rekryteringsannonsen (bilaga 1) 

publicerades även efter godkännande av administratör på Facebookgruppen “Vi med 

häst i Uppsala län” samt på en av författarnas privata Facebookvägg.  

 

Intresserade deltagare besvarade rekryteringsannonsen (bilaga 1) genom att 

kontakta författarna via deras funktionsmail och fick tillgång till informationsbrev till 

informanter (bilaga 4) och samtyckesdokument (bilaga 5) samt de fick frågor rörande 

inklusions- och exklusionskriterierna vid behov. I informationsbrevet till informanter 

(bilaga 4) stod information om syftet med studien samt genomförande och hantering 

av informantens uppgifter, frivillighet till deltagande och tillvägagångssätt.  

 

Av de tio intresserade deltagarna uppfyllde fem stycken inklusions- och 

exklusionkriterierna och rekryterades. Inför intervjuerna läste båda författarna på om 

IH samt gemensamt planerat upplägg av intervju i förväg. Båda författarna närvarade 

vid samtliga intervjuer, alla intervjuerna leddes av den författare som haft mest 

förförståelse inom ridsport samt vid utförandet följt en intervjuguide (bilaga 2), den 

andra författaren ställde följdfrågor vid behov. Informanterna tillfrågades om 

bakgrundsdata innan intervjun startade, samt att definitionen av begreppet fysisk 

aktivitet förtydligades av författarna utifrån den anpassade hjärntrappan utan att 

lägga någon värdering av de olika stegen. Tre informanter intervjuades i deras 

respektive hem efter samråd mellan informanten och författarna. Två intervjuer 

genomfördes via telefon enligt överenskommelse via mail då informanterna ej bodde 

i författarnas geografiska närområde. Pilotintervjun genomfördes via mobiltelefon 

med positivt resultat, därav bestämdes det att intervjuerna kopplade till 

studieresultatet även kunde ske genom telefon. Alla fem intervjuer spelades in med 

appen Röstmemo på en författares lösenordsskyddade mobiltelefon för att sedan 

mailas till författarnas lösenordsskyddade funktionsmail. Efter överföringen 

raderades inspelningarna från mobiltelefonen. 
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Enskilda samtyckesdokument (bilaga 5) skrevs under av informanterna vid 

intervjutillfället. De tre som genomfördes i Uppsalas närområde skrevs på före 

intervjun, de två som genomfördes via telefon fick informanterna först muntligt uppge 

godkännande av samtyckesdokument (bilaga 5) innan intervjun började samt efter 

intervjun skriva under, scanna in och maila dokumentet till författarnas funktionsmail. 

I samtyckesblanketten (bilaga 5) delgavs informanten att denne fått skriftlig samt 

muntlig information om syftet med studien samt dennes rättigheter att när som helst 

kunna avbryta deltagandet i studien. Informanten informerades även om att 

författarna ska ta bort delgiven information som informanten sagt om denne inte vill 

att detta ska tas med i studien, vilket gäller även efter intervjutillfället.  

 

Intervjuerna varierade mellan 30–60 minuter och vid intervjuerna i Uppsala fanns det 

förtäring till informanterna och författarna att tillgå. Informanterna informerades om 

att den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras på www.diva-portal.org efter 

godkännandet samt att resultatet även vid önskemål kan mailas ut till deras 

mailadresser. 

 

2.5 Databearbetning 
Intervjuerna avlyssnades av båda författarna samt transkriberades av en författare. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, dock uteslöts irrelevant information såsom 

ljud, hostningar, harklingar samt information ej rörande studiens syfte (17) såsom 

“Jag hörde på radion att någon hade fått stroke och hade pratat med en annan 

dialekt efter. Och då kom jag på att när jag tänkte så tänkte jag med norsk dialekt”. 

Transkriberingen analyserades med en induktiv ansats (15) och en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (17). Majoriteten av analysprocessen 

genomfördes via google-docs, större frågor kring diskussion av analys genomförde 

författarna via telefonsamtal. Transkriberingen lästes flertalet gånger och de 

meningsbärande enheterna rörande studiens syfte plockades ut enskilt av 

författarna. De uttagna meningsbärande enheterna jämförde författarna emellan och 

diskuterades samt analyserades fram vilka som användes till uppsatsen. De 

meningsbärande enheterna kondenserades därefter tillsammans samt enskilt enligt 

överenskommelse författarna emellan. De grupperades sedan in i kategorier samt 

subkategorier som reflekterade det huvudsakliga innehållet (17). Övergripande 

teman som speglade den underliggande informationen i intervjuerna formulerades 

och tolkades fram med hjälp av kategorierna (17). Exempel på tillvägagångssättet av 
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analysen presenteras i Tabell 2 (17). Forskartriangulering genomfördes tillsammans 

med nämnd ansvarig handledare under analysens olika steg (17).  

 

Varje kondenserad meningsbärande enhet kodades utifrån Informant (I) och 

ordningsföljd av intervjuerna, t ex I1, I2 etc, för att hålla deras identiteter anonyma.  

 
Tabell III. Exempel på analysprocess (17) 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Subkategori Kategori Tema 

“Nä jag tror inte att..nä..för det märker 
man lite mer på frågor bara, att man 
kanske inte förstår, utan det är mer sådär 
att “när är nästa träning då?”. Och då vet 
man att de inte riktigt förstår, att det inte 
bara är att resa sig och köra på.” 

“Det är mer “när är nästa 
träning då?”. Då vet man att de 
inte riktigt förstår, det är inte 
bara att resa sig och köra på.” 

Varierande 
kunskapsnivå 

Omgivningens 
reaktioner 

Vägen 
tillbaka 

 
 

2.6 Etiska överväganden 
All insamlad data från intervjuerna samlades in via en författares lösenordsskyddade 

mobiltelefon och mailades till författarnas funktionsmail. Informanternas namn 

kodades om för att göra deras svar konfidentiella. Informanterna fick möjlighet till att 

ta del av informationsbrev (bilaga 4) före godkännande av deltagande samt återigen 

före samt under intervjun. Informanterna eftersöktes på sociala medier och hörde 

själva av sig till författarna vid intresse att deltagande i studien via författarnas 

funktionsmail. Författarna publicerades endast rekryteringsannonser (bilaga 1) på 

Facebooksidor där administratör först godkände att den typ av annonsering var 

godkänd. Efter publiceringen kunde rekryteringsannonsen (bilaga 1) delas vidare på 

Facebook av personer ej kopplade till studien vilket gav rekryteringsannonsen 

(bilaga 1) en bredare spridning än först planerat. Den författare som har anknytning 

till ridsporten publicerade även rekryteringsannonsen (bilaga 1) på sin egen 

Facebooksida vilket efter diskussion författarna emellan ej ansågs som oetiskt då 

ingen informant kunde inkluderas ifall den intresserade hade för nära anknytning till 

författaren.  

 

Alla informanterna informerades muntligt samt skriftligt enligt informationsbrev till 

deltagare (bilaga 4) kring att deltagandet var frivilligt, att information som informanten 

ej ville delges kunde tas bort från studien samt att de kunde avbryta deltagandet i 

studien närsomhelst. Inga risker för deltagande i studien för informanterna kunde 

hittas av författarna, varken vad anses utsatthet eller för informantens egen hälsa. 

Dock diskuterade författarna kring sannolikheten att informanten skulle dölja någon 
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information vid intervjun för att ej utge en negativ bild av sig själv att ha utfört 

medvetna risker. Författarna ville därmed skapa en trygg och öppet klimat utan att 

agera dömande mot informanten. Detta medförde att flera av informanterna medgav 

att de medvetet gjort saker som utsatte dem för risker i samband med sin IH. 

Informantens upplevelser samt erfarenheter avidentifierades och kan därmed ej 

härledas till personen i fråga. 

3 Resultat 

Resultaten från den analyserade datan presenteras nedan i två tabeller utefter de 

teman som tagits ut med frågeområdena som bakgrund. Tabellerna omfattar två 

teman, tio kategorier, sexton subkategorier samt de relevanta kondenserade 

meningsbärande enheterna. 

 

3.1 Tema 1: “Hur IH yttrade sig och påverkade vardagen” 
Under detta temat sammanfattas upplevelser samt erfarenheter gällande hur IH 

yttrade sig och hur ridningen och vardagen påverkades av IH. Kategorierna som 

kunde urskiljas var “Symtom”, “Återgång till ridning”, “Reflektion efter IH”, 

“Vårdkontakt” samt “Eftersökt egen information”.   

 

Symtom 

Informanterna upplevde olika symtombilder då de drabbats av IH. Huvudvärk och 

hjärntrötthet var dock gemensamma symtom för alla informanter. Några av 

informanterna hade vid intervjutillfället fortfarande kvarvarande symtom som 

uppkommit vid IH. 

I1: “Jag fick jätteont i huvudet, hade minnesluckor och svårt att komma ihåg saker.”  

I5: “Orken, jag blev mycket tröttare av att göra väldigt lite.” 
 

Återgång till ridning 

Gemensamt för alla informanter var att de hade en låg aktivitetsnivån vid återgången 

till ridningen när de väl var medvetna om att de hade blivit drabbade av en IH. Två 

informanter förstod ej allvaret vid händelsen av IH och fortsatte att rida. En informant 

hade ej återgått till full fysisk aktivitet på grund av annan skada än IH. Några av 

informanterna kunde beskriva det så här;  

I1: Jag hoppade upp igen så jag red färdigt passet som planerat.  

I4: Jag har inte galopperat eller hoppat än. Jag har ett par månader kvar tills jag kan 

tävla igen. 
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Reflektion efter IH 

Alla informanter uttryckte att de erfarit att det hade tagit mycket längre tid än vad de 

först trodde till att komma tillbaka till vardagsrutiner, stallskötsel samt ridning. Även 

vikten av att ta det lugnt belystes av informanterna som något de hade fått lära sig. 

Det framkom också att flera var vana av att ha ont och tog därför inte så mycket 

hänsyn till det. Flera poängterade att de först inte förstod allvaret med en IH vilket 

blev en lärdom.  

I2: “Det hade gått snabbare om jag hade förstått, nu levde jag bara vidare.” 

I5: “Jag har insett att det är allvarligt, att det är farligt. Man har förhoppningsvis lärt 

sig att det är bra att ta det lugnt om det skulle hända igen.”  
 

Vårdkontakt 

Flera av informanterna upplevde att det hade varit en stor variation på informationen 

som gavs av vårdgivare samt att det fanns det som uppfattades som relevant 

kompetens men också det som upplevdes som brister i kunskap beroende på vem 

man träffade. En av informanterna hade ej haft någon kontakt med vården. 

I5: “Jag tycker att det är jättekonstigt att man inte gör en större grej av en 

hjärnskakning. Speciellt när personen vill gå tillbaka till sin idrott.” 
 

Eftersökt egen information 

Informanter beskrev att de hade varit aktiva i att söka egen information om IH och 

återgång till aktivitet, framförallt via internet. Den upphittade informationen som de 

använde sig av var bl a Hjärntrappan. Informanterna beskrev också att de hade sökt 

kontakt med privata vårdgivare för rehabilitering efter IH.   

I4: “Jag har själv läst om Hjärntrappan i efterhand men jag kände inte till den innan 

olyckan.”  

I2: “Ringde 1177. Hon sa “du har ingen hjärnskakning ta kontakt med en 

sjukgymnast”. Det var sjukgymnasten som sa hjärnskakning.” 
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Tabell IV, Översikt över teman, kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter 

Tema Kategori Subkategori  Kondenserad meningsbärande enhet 

H
ur

 I
H

 y
tt

ra
d

e 
si

g 
oc

h 
på

ve
rk

ad
e 

va
rd

ag
e

n 

Symtom  I1: Jag fick jätteont i huvudet, hade minnesluckor och svårt att komma ihåg saker. 
I2: Oj, vilken smäll jag fick på huvudet. Jag blir mera hjärntrött.  
I3: Fick enorma yrselattacker. Kändes jätteluddig i huvudet. 
I4: Svimmade. Smärtor i huvud och nacke, kräktes.  Jag tålde inte alls höga ljud och starkt ljus. 
I5: Orken, jag blev mycket tröttare av att göra väldigt lite. 

Återgång till 
ridning 

Fortsatt 
utförande av 
aktivitet direkt 
efter IH 

I1: Jag hoppade upp igen så jag red färdigt passet som planerat. 
I2: Jag ramlade aldrig av. Jag gick ett varv med hästen och sen red jag min dressyrlektion. 

 Begynnande 
aktivitetsnivå 

I1: Jag red barbacka för jag kände att jag inte orkade gå, jag bara åkte häst efter tre veckor.  
I3: Jag red ut i skogen, skritt och trav efter tio dagar.  
I4: Inget stallarbete alls första månaden. Leddes två varv i ridhuset, först en månad efter olyckan.  
I5: Jag bara skrittade ut med sällskap efter två veckor 

 Tid till full 
återgång 

I1: Efter en månad ungefär, då kändes det helt bra. 
I3: De första tio dagarna inget alls. Skritt var nog bara ett par dagar sen körde jag på som vanligt. 
I4: Jag har inte galopperat eller hoppat än. Jag har ett par månader kvar tills jag kan tävla igen. 
I5: Jag började träna ordentligt ungefär en och en halv månad efter. 

Reflektion 
efter IH 

 I1: Det är mycket längre väg tillbaka än vad jag trodde. 
I2: Det hade gått snabbare om jag hade förstått, nu levde jag bara vidare. 
I3: Jag visste ingenting om hjärnskakning innan, nu tror jag att det är viktigt att man känner att man är 
fysiskt bra. 
I5: Jag har insett att det är allvarligt, att det är farligt. Man har förhoppningsvis lärt sig att det är bra att 
ta det lugnt om det skulle hända igen.   

Vårdkontakt Varierande 
patient-
information 

I2: Sjukgymnasten sa ingen ridning, inte en massa stimulans, gå efter hjärntrappan, gå tillbaka om det 
inte fungerar. Läkaren sa samma sak.  
I3: Det kan vara bra att få något informationsblad för man är ganska luddig i huvudet. 
I5: På sjukhuset fick jag egentligen ingen information utan de sa att jag skulle ta det lugnt i några dagar. 

 Bemötande av 
vårdpersonal 

I3: Det var väldigt underbemannat. Jag upplevde det väldigt stressigt runt omkring. 
I4: De hävdade att jag inte var där för hjärnskakningen utan för att jag hade blödning i lungorna. Hade 
det inte varit för att det hade de velat skriva ut mig ännu tidigare. 
I5: Jag tycker att det är jättekonstigt att man inte gör en större grej av en hjärnskakning. Speciellt när 
personen vill gå tillbaka till sin idrott. 

Eftersökt 
egen 
information 

 I2: Ringde 1177. Hon sa “du har ingen hjärnskakning ta kontakt med en sjukgymnast”. Det var 
sjukgymnasten som sa hjärnskakning. 
I3: Jag googlade dagen efter och fick bra information. Jag kände att Hjärntrappan inte stämde för mig.  
I4: Jag har själv läst om Hjärntrappan i efterhand men jag kände inte till den innan olyckan. 

 
3.2 Tema 2: “Vägen tillbaka” 
Temat beskriver och sammanfattar informanternas upplevelser och erfarenheter 

kring vad som styrt deras återgång till fysisk aktivitet. Här ingår de fem kategorierna 

“Det egna drivet”, “Känslorna styr”, “Annat hinder vid återgång”, “Omgivningens 

reaktioner” och “Mitt beteende”, samt elva subkategorier.  

 

Det egna drivet  

En tydlig målsättning att vilja komma tillbaka till ridning och tävlandet framkom från 

informanterna som en viktig underlättande faktor.  

I5: “Man vill komma igång så fort som möjligt så man kan börja tävla igen.” 
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Känslorna styr 

Några av informanterna upplevde inre orsaker såsom oro eller osäkerhet som ett 

hinder vid återgången. Samtidigt som informanterna berättade att det fanns positiva 

känslor som underlättade återgången till fysisk aktivitet. 

I2: “Oron fanns där, tänk om det händer något, jag bevakade mig själv.” 

I3: “Det kändes jättebra. Man har ju undrat, om det sätter sig någonting i huvudet på 

en psykiskt.” 

 
Annat hinder vid återgång 

Andra skador, som informanterna drabbades av vid hjärnskakningstillfället, 

påverkade några av dem samt att ha en skadad häst kunde upplevas av 

informanterna som hinder till att återuppta ridningen. Även tidpunkten på säsongen 

ansågs som ett hinder då flera av informanterna hade sin IH under vinterhalvåret och 

de då ej hade samma möjligheter till att rida.  

I1: Tävlingshästen är halt, så jag har inte kunnat rida.  

 
Omgivningens reaktioner 

Flera av informanterna berättade om att de fick hjälp av anhöriga samt kamrater med 

skötsel av sin häst. Flera nämnde även att arbetsgivare samt anhöriga var 

förstående i deras dåvarande situation och att de uppmuntrades till att ta det lugnt. 

Flera upplevde att anhöriga var oroliga över deras IH, dock hade endast en upplevt 

att anhörig hamnat i chock vid dennes händelse.  

I1: På jobbet har de också reagerat och ville att jag skulle vara hemma. 

 
Mitt beteende 

De flesta informanterna slängde den gamla hjälmen efter händelsen samt 

införskaffade en ny hjälm som uppnådde goda resultat på säkerhetstester. 

Gemensamt för dem alla är att de alla ansåg att de hade ett bra säkerhetstänk även 

före deras IH och att deras vanliga rutiner i ridningen ej blev påverkade. Här 

berättade de även om den tidigare jargongen som fanns inom ridsporten samt om 

hur de upplevde en press på sig själva att komma tillbaka till ridningen.  

I2: “Jag körde bara på som vanligt. Jag är inte den som går runt och klagar hela 

tiden. Tar man Alvedon så går det bra.” 
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Tabell V, Översikt över teman, kategorier, subkategorier och kondenserade meningsbärande enheter 

Tema Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

V
äg

en
 t

ill
b

ak
a 

Det egna drivet  I4: Man har investerat tid och pengar och man vill väldigt mycket. Det var mer en milstolpe, bara att 
komma upp igen. 
I5: Man vill komma igång så fort som möjligt så man kan börja tävla igen. Skulle jag få den nu så 
skulle jag tro att man skyndat på det lite. 

Känslorna styr Positiv känsla 
vid ridning 

I3: Det kändes jättebra. Man har ju undrat, om det sätter sig någonting i huvudet på en psykiskt. 
I4: Det kändes som vanligt, skönt att vara tillbaka även om det var en viss form utav anspänning. 

Inre 
påverkande 
omständigheter 

I2: Oron fanns där, tänk om det händer något, jag bevakade mig själv. 
I3: Jag litade inte på att kristallerna i huvudet verkligen hade lagt sig. 
I5: Det här att fokusera och ta instruktioner tog lång tid att hitta tillbaka till. 

Annat hinder 
vid återgång 

Annan skada 
som påverkat 
mig mer 

I2: Det var ju käken först och sen revbenen. Efter tolv dagar börjar min nacke att svälla och bli stel.  
I4: Jag har fått Whiplash. Jag var helt stel i nacken så jag kunde inte vrida på huvudet åt något håll. 

Yttre 
påverkande 
omständigheter 

I1: Tävlingshästen är halt, så jag har inte kunnat rida. 
I2: Men då var det vinter så då kände jag ingen stress på något sätt att få igång hästen ordentligt. 

Omgivningens 
reaktioner 

Hur andra 
agerande vid 
IH 
 

I1: På jobbet har de också reagerat och ville att jag skulle vara hemma.  
I2: Det var aldrig någon som ifrågasatte om jag verkligen skulle rida.  
I3: Stallet hjälpte till med hästen och att det fungerade. De har verkligen ställt upp. 
I4: Min mamma har varit chockad, hon var paralyserad och gjorde ingenting. 

Varierande 
kunskapsnivå 

I3: Det är mer “när är nästa träning då?”. Då vet man att de inte riktigt förstår, det är inte bara att resa 
sig och köra på. 
I4: Det är återkommande att de säger till mig att jag ska ta de lugnt. 
I5: Förr fanns det inte någon större kunskap om vad konsekvenserna blir. Det känns som att många 
har lite koll nuförtiden.  

Andras oro I1: Sambon tjatar att jag borde använda säkerhetsväst 
I3: Familjen har nog varit lite mer oroliga. Och då att det ska hända igen. 
I4: Min mamma vill att jag ska sluta rida men hon förstått att det är hopplöst, för det kommer jag inte 
göra.  
I5: Många bromsade och ville att man skulle känna efter. 

Mitt beteende Attityd och 
agerande efter 
IH 

I1: Det är inte lätt att säga till en hästtjej att ta det lugnt. Jag gör ju lite som jag vill. 
I2: Att man har hjälm på sig när man longerar och tömkör, det har jag aldrig haft förut. 
I3: Jag känner att det borde påverkat mig men det har verkligen inte gjort det. 
I4: Jag måste få göra det som jag tycker är roligt. 
I5: Man har hört att man inte ska ha en hjälm som man har ramlat av i men det har jag haft. Jag 
hade en hjälm som var gammal. Efter det så köpte jag nya hjälmar.   

Negligering av 
symtom 

I1: Jag har inte sagt någonting, jag tänkte att jag biter ihop. Det är svårt att stanna upp hela ens liv. 
I2: Jag körde bara på som vanligt. Jag är inte den som går runt och klagar hela tiden. Tar man 
Alvedon så går det bra. 
I3: Jag sätter mig aldrig i första hand när det gäller hästen. 
I4: När läkaren ville sjukskriva mig tänkte jag “jaja gör det men jag kommer snart jobba igen”. Man är 
van att ha lite krämpor. 
I5: Man tycker inte att man har tid att vänta. 

Jargong från 
förr 

I2: Vi är uppfostrade i det här. Upp igen. Ingen fara. 
I4: Man har fått det inpräntat i sig sen man var liten och man är kvick med att hoppa upp igen. Det är 
uteslutet och förlegat. 

Självupplevd 
press 

I2: Inga av mina kamrater vill rida honom. Man är inte så sugen på att hålla hästen för stilla, stå och 
stelna. Så jag tog ut honom ibland och skritta. 
I5: Man vill inte lämna hästar som jag rider åt ägare. Även om man inte upplever någon press från 
dem så vill man inte att det ska rinna ut ur sanden.  
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4 Diskussion 

4.1 Resultatsammanfattning 
Temat “Hur IH yttrade sig och påverkade vardagen” genererade fem kategorier; 

“Symtom”, “Återgång till ridning”, “Reflektion efter IH”, “Vårdkontakt” samt “Eftersökt 

egen information”. Efter en sammanställning av resultatet kunde man utläsa en 

ovisshet hur en IH kunde påverka ens liv efter händelsen då de lämnade en 

individanpassad spridning. I resultatet kan man se att det fanns en variation i 

informanternas symtombild och det ledde till en oklarhet hur återgången till fysisk 

aktivitet och ridningen kunde fortgå. Samtidigt påbörjade samtliga informanter 

återgången med låg aktivitetsnivå för att sedan successivt öka. En variation kunde 

även ses vid bemötandet av vården där informanterna upplevde att vårdpersonalen 

ej ansåg deras tillstånd som prioriterat och bristande hanteringen av patienter med 

misstänkt eller diagnostiserad IH. På så sätt sökte alla informanterna på något sätt 

efter mer information om IH efter sin egen IH för att få kunskap om hur de kunde 

återgå till ridningen.  

 

Under temat “Vägen tillbaka” tas de olika faktorerna upp som författarna fick fram 

utifrån analysen och kunde ge svar på vad som påverkade deras återgång till fysisk 

aktivitet och ridning. Gemensamma faktorer som underlättade för informanterna har 

beskrivits med deras tydliga drivkraft och målsättning samt positiv känsla vid 

återgång till ridning. Andra faktorer som de upplevde hindrade informanterna utöver 

deras symtom var annan skada på informant som påverkade dem mer än deras IH 

samt yttre och inre påverkande omständigheter. Yttre omständigheter har beskrivits 

såsom att hästen var halt eller att det var vinter under den tid de hade IH medan inre 

omständigheter såsom egna orostankar påverkade informanterna. Omgivningens 

reaktioner ansågs även påverka återgången för informanterna då de var tydliga mot 

dem att de skulle ta det lugnt, detta kunde även kopplas till kategorin “Mitt beteende” 

där informanterna berättade om hur jargongen tidigare var. De hade, trots att de 

negligerade symtom, beskrivit att de ändå hade försökt ta det lugnare. Gemensamt 

här var att så länge som hindrena ej övertrumfade deras upplevda underlättande 

faktorer, så ansåg informanterna att deras beteende till att rida var starkare än att 

avstå från ridning.  
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4.2 Resultatdiskussion 
Resultatet om informanternas upplevelser vad gäller variation av symtom 

överensstämmer med tidigare forskning (2,3,7). Gällande deras återgång till fysisk 

aktivitet och ridning efter IH uttryckte de att de påverkades av omgivningens 

stöttande till en lugnare återgång, vilket ej visades i tidigare studier (2–4).  
 

Kategorin “Symtom” visar hur symtom för IH varierade bland informanterna och det 

kunde vara en faktor till att det var svårt för en idrottare att bli medveten om allvaret i 

skadan (5). Det kunde man även tolka under kategorin “Mitt beteende” när 

informanternas attityd gentemot deras IH togs upp och flera av informanterna togs 

upp faktorer såsom att man var van med att ha krämpor, då genom att negligera 

symtomen eller att man kunde ta medicin för att kunna fortsätta (4). Informanternas 

vilja till att återgå till fysisk aktivitet samt deras självupplevda press kunde även ses 

som ett ansvarstagande som de ej ville eller kunde lämna över till någon annan, 

vilket också kunde anses vara en faktor till att de gick tillbaka för snabbt. Detta har 

även beskrivits i tidigare studier där ryttare fortsatt med att t ex arbeta, rida eller köra 

bil trots vetskap om IH då de upplevde en press både på sig själva samt från 

personer utifrån av att behöva fortsätta vara fysiskt aktiv (4). 
 

Alla informanterna samtalade kring sina erfarenheter av en tidigare jargong, där man 

direkt ska hoppa upp igen efter att man ramlat av. Alla var dock överens om att det 

var något man inte ska göra. Det framkom även i studien att informanterna upplevde 

att omgivningen snarare bromsade återgången till fysisk aktivitet vid IH, medan det 

ej upplevdes så vid andra tidigare skador såsom benbrott. Detta talar emot den 

tidigare forskningen om jargongen av att man snabbt ska upp i sadeln igen efter att 

ha ramlat av skulle vara en påverkande faktor till för snabb återgång samt längre 

rehabilitering (6,18,19).  
 

Informanterna som hade sökt vård upplevde varierande kunskaper samt brister i 

patientinformationen kring återgång till fysisk aktivitet. Några fick inget mer än 

generell information som att undvika hjärnstimulans av tv eller mobilanvändande, 

medans andra även fick information om riktlinjerna att använda Hjärntrappan vid 

återgång till fysisk aktivitet vid IH. Informanterna uttryckte dock efter vårdbesöket en 

kvarvarande osäkerhet i hur återgången till fysisk aktivitet skulle ske, även från de 

som fick information om Hjärntrappan, delvis då de upplevde att de ej var 

prioriterade patienter hos vårdgivarna (9). Flera informanter kände därför ett behov 

av att söka information på egen hand för att få den information de upplevde 

saknades.    
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Denna studie nämnde tidigare att SvRFs anpassade de befintliga riktlinjerna för IH 

till ridsporten samt genomförde regeländringar i Tävlingsreglemente 1 (10). Detta på 

grund av den ökade kunskapen om hjärnskakningar, det ökade mediautrymmet om 

hjärnskakningars eventuella långvariga besvär samt SvRFs främjan om ryttarnas 

säkerhet. Även inom andra idrotter fick IH större utrymme samt att man tillämpade 

de generella riktlinjerna till respektive idrott (2,3,5). Studien uppvisade därmed att 

ridsporten tillsammans med andra idrotter låg i framkant rörande återgången av IH 

medans bristande kunskaper inom vården samt behov av att de generella riktlinjerna 

tillämpades för alla, oavsett utövning eller ej (7). Ingen informant fick vetskap ifrån 

vården om att en fysioterapeut kunde vara ett alternativ vid långvariga besvär från 

IH. Genom att fler får vetskapen om en fysioterapeuts kunnande kan det resultera till 

att fler genomgår en individanpassad återgång till sin idrott och vardag med kortare 

rehabilitering samt minskad risk till långvariga konsekvenser.  

 

4.3 Metoddiskussion 
En kvalitativ design valdes för att täcka det bristande antalet studier i ämnet. Genom 

att använda en kvalitativ ansats möjliggörs en djupare förståelse för varje individs 

upplevelser och erfarenheter, något som försvåras vid användandet av en kvantitativ 

ansats (20). 

  

På grund av en låg respons av intresserade deltagare publicerades 

rekryteringsannonsen (bilaga 1) på en av författarnas Facebookvägg och i en 

Facebookgrupp med stort tillhörande antal medlemmar utav ryttare. Detta innebar att 

det strategiska urvalet även utökades med ett snöbollsurval, där man utnyttjade 

författarens bekanta till att sprida informationen om studien. Detta kunde ses som en 

svaghet då ett snöbollsurval gjorde att det utökade urvalet blev begränsat till 

författarens bekanta och deras bekanta (21). Samtidigt fick författarna fram en 

variationsbredd i urvalet då studien spreds utanför Uppsalas närområde vilket kunde 

anses som en styrka i studien då det ej var en helt homogen grupp och därmed gav 

informanterna olika mycket förförståelse angående IH. Vid upprepning av 

testmetoden kan tillvägagångssättet vara svår att efterlikna ifall inte en av författarna 

är ryttare eller känner någon inom ridsporten som kan skapa eller dela ett inlägg som 

detta. 
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Inklusionskriterierna hade möjligen kunnat ändras något, för att kunna möjliggöra för 

att lättare få tag på fler deltagare, t ex genom att bredda spannet på tidsperioden 

som informant skulle ha haft IH. Även kravet på tävlingslicens i tävlingsdatabasen 

hade kunnat tagits bort för att bredda urvalet, dock ville författarna försäkra sig om 

att få fram information från ryttare som rider kontinuerligt. Samtidigt blev urvalet 

begränsat till tävlingsryttare. Amatörryttare som red aktivt och kontinuerligt 

exkluderades. 

 

Intervjuerna leddes av den författare med mest förförståelse om ridsporten för att 

kunna föra samtalsämnet vidare samt förstå de uttryck som informanterna sade 

under intervjun och därav kunde ha en hög närhet till informantens intresse (21). 

Detta kunde ha möjliggjort att intervjuerna fortlöpte på ett tryggt sätt samt att 

författarna kunde få fram relevant samt användbar data till forskningens syfte. Den 

författaren hade även tidigare själv haft ett fåtal misstänkta samt diagnostiserade IH. 

Den andra författaren kunde agera som den med mer distanserad syn på ämnet, 

hade ett större ansvar för röstinspelning samt följde upp med adekvata följdfrågor vid 

behov.  

 

Transkribering av alla intervjuer gjordes utav en författare närmsta dagarna efter 

intervjuns utförande. På så sätt kunde författaren minnas informantens kroppsspråk 

från intervjun och lättare få fram det i skrift (15). Informanterna hade kunnat tillfrågas 

att korrekturläsa materialet för sin intervju för att minska risken för feltolkning, dock 

visade ingen informant intresse för detta.  

 

Innehållsanalysen påbörjades först när alla fem intervjuer var genomförda för att 

undvika bias hos författarna eller omedvetet styrande av de resterande intervjuerna 

från författarna (17). Röstinspelningarna avlyssnades delvis av den andra författaren, 

men på grund av tidspress samt att den författaren instämde på det redan 

transkriberade materialet genomfördes endast en transkribering per intervju. Detta 

kan anses vara en svaghet då en jämförelse av olika transkriberingar utförda av 

författarna skulle kunna ha uppdagat olikheter vid jämförelse (17). 

Forskartriangulering med författarnas handledare genomfördes löpande för att öka 

tillförlitligheten och trovärdigheten till studiens resultat (17). 
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Under denna studie var informanterna kvinnor i åldern 21–63 år, inga män visade 

intresse för deltagande samt personer under 18 år var ej målgrupp för denna studie. 

Dock ansågs informanterna vara en mer heterogen grupp då deras bakgrundsfakta 

var av olika karaktär förutom kön. För att studera en annan grupp ryttares 

upplevelser och erfarenheter av IH samt deras återgång till fysisk aktivitet efter IH 

kan studien göras om och anses ha en god överförbarhet då genomförandet samt 

analysprocess beskrevs på ett tydligt och adekvat sätt. Tidigare gjorda studier visade 

dock ej någon större skillnad på symtom eller återgång mellan könen, dock hade 

några studier ansett att tjejer i tonåren samt barn kan vara extra utsatta för 

komplikationer (22,23). 

 

4.4 Etisk diskussion 
Under studiens gång diskuterades etiska aspekter som togs i beaktande i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (24). Författarna ansåg efter en övervägning med risk-

nytta-analys att nyttan av studien övervägde riskerna för informanterna, där risken 

bedömdes som ytterst liten bland annat genom avidentifiering genom kodning samt 

att deras sårbarhet då ansågs vara låg. Nyttan med studien upplevdes som betydligt 

större då en undersökning av denna sort kunde ge rätt information till de som 

återgick till fysisk aktivitet och ridning efter IH samt att det ej gjorts någon liknande 

studie likt denna på ryttare i Sverige tidigare (25,26).  

 

4.5 Klinisk relevans 
Vid tidigare studier framkom det att jargongen om att sitta upp i sadeln direkt efter att 

ha ramlat av hade varit en faktor till att man påskyndade återgången, så att risken för 

långvariga besvär av IH ökade. Hos urvalet i denna studie kunde jargongen avfärdas 

som en betydande faktor. Omgivningens påverkan samt en begynnande ökad 

spridning av kunskap hade gjort att jargongen började bli förlegad i och med att fler 

hade kunskaper om de risker det medför med IH. Däremot framgick det i studien en 

fortsatt ovisshet hur riktlinjerna för återgång vid IH skulle tillämpas hos den enskilde 

individen. Ytterligare forskning behövs för att undersöka närmare hur riktlinjerna 

samt information om återgång efter IH bättre ska nå ut till utövare för att undvika de 

långvariga följderna. Även vilken betydande faktor jargongen att direkt hoppa upp 

igen har hos en större population ryttare samt hur man kan få vårdgivare att upplysa 

om riktlinjerna för återgång vid IH till de som misstänkts eller diagnostiserats med IH. 
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4.6 Konklusion 
Studien uppnår syftet och tyder på att återgången fortfarande går för snabbt men att 

omgivningens påverkan i kombination med deras egna ökade förståelse med att 

utföra en lugn återgång har påverkat de till en långsammare återgång. Det framgår 

även att den tidigare jargongen har börjats anse som förlegad med att återgå till 

ridning direkt efter händelsen. Vårdgivare har börjat upplysa IH mer, dock finns det 

kvarvarande brister angående informeringen kring hur återgången bör ske efter en 

IH. 
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Rekryteringsannons (Bilaga 1) 

Deltagare sökes till intervjustudie om hjärnskakning i samband med ridning.  

Är du den vi söker? 
Vi är två studenter från sjätte terminen på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 

Universitet som heter Emma Westin och Niklas Ålund. Under vårterminen år 2019 

kommer vi arbeta med vårt examensarbete vars syfte är att undersöka och beskriva 

en grupp tävlingsryttares upplevelser och erfarenheter av att få en misstänkt 

idrottsrelaterad hjärnskakning samt återgången till fysisk aktivitet därefter. Detta vill 

vi göra genom att intervjua en grupp ryttare. Inom ridsporten är upplevelsen samt 

erfarenheten av en idrottsrelaterad hjärnskakning ett område med väldigt lite 

forskning och behöver därför studeras närmare. 

 

För att kunna delta i studien behöver deltagaren uppfylla alla nedanstående punkter: 

● över 18 år  

● ha drabbats av misstänkt eller diagnostiserad Idrottsrelaterad Hjärnskakning i 

samband med ridning under år 2018–2019  

● haft tävlingslicens löst i Tävlingsdatabasen under år 2018  

● kunna läsa, förstå samt tala svenska 

● ingen personlig anknytning till författarna 

● Ej genomgått någon tränar-/ridlärarutbildning via Svenska Ridsportförbundet 

under 2000-talet 

 

Är du en ryttare som drabbats av misstänkt idrottsrelaterad hjärnskakning (IH) och 

vill dela med dig av din upplevelse av detta samt dina erfarenheter av IH i en intervju 

som tar ca 30-60 minuter och sker under mars-april 2019? 

Då uppmanar vi dig till att kontakta oss på vår mailadress 

ridsport.hjarnskakning@gmail.com. Berätta då också gärna i mailet ditt kön, vilken 

disciplin du tävlar inom samt din ålder. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

analyseras. Det du säger kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det 

inte kopplas till dig som individ. När du mailat oss så kontaktar vi dig för att 

tillsammans bestämma när och var intervjun ska ske samt skickar till dig mer utförlig 

information om studien. Det erbjuds ingen ersättning för deltagandet men det 

kommer att finnas förtäring under intervjutillfället. Deltagandet av studien är frivilligt 

och kan avslutas när som helst utan att nämna anledning.  

 

Niklas Ålund och Emma Westin    

Fysioterapeutprogrammet, Uppsala Universitet 

ridsport.hjarnskakning@gmail.com  
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Intervjuguide (Bilaga 2) 

Bakgrundsfrågor: kön, typ av tävlingsdisciplin/-er, ålder, antalet diagnostiserade 

och misstänkta IH.  

 

Definition av fysisk aktivitet: 

Under rehabilitering vid idrottsrelaterad hjärnskakning skiljer sig begreppet fysisk 

aktivitet mellan de olika stegen i rehabiliteringen. I Hjärntrappan för ryttare kan man 

utläsa att fysisk aktivitet kan innebära allt från ökad puls till återgång till tävling (10). I 

denna studie kommer den fysiska aktiviteten definieras enligt stegen i Hjärntrappan 

för ryttare, se Tabell 1.   

 

Tabell 1, Hjärntrappan för ryttare (10) 

Steg Definition av fysisk aktivitet 

1  All fysisk aktivitet som ger en pulsstegring undvikas, lugna promenader är dock 

tillåtna. 

2 Lättare träning utan känsla av ansträngning, såsom promenader och lättare 

cykling men maximalt 12 på en 20-gradig Borgskala. Lämplig aktivitet är 

exempelvis enklare mockning, ryktning och sadling. 

3 Påbörja aktivitet till häst, men endast lätt ridning som skritt, trav lättridning, 

skogspromenader. Inget hårdare arbete såsom markarbete, hoppning eller 

skolning. Inte rida unghästar med risk för ny avfallning. 

4 Påbörja mer intensiv ridning. Initialt endast markarbete och även här successivt 

öka belastningen utan att några symtom såsom huvudvärk, yrsel mm uppkommer.  

5 Påbörja full träning till häst utifrån respektive gren. 

6 Återgång till tävling. 
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Frågeområde 1, upplevelsen av IH 

● Berätta om när du fick idrottsrelaterad hjärnskakning/-ar.  

○ Vad gjorde att du misstänkte IH? Vilka symtom? Hur starka symtom? 

○ Förändrades symtombilden? På vilket sätt?  

○ Om du haft flera IH, någon skillnad mellan tillfällena? 

○ Vad hände direkt efter? 

 

Frågeområde 2, Ryttarens agerande efter IH  

● Vad påverkade ditt agerade efter IH? 

○ Hur kändes det att sitta upp igen? 

○ Vilket var det största hindret att för att komma tillbaka till ridningen? 

○ Hur har händelsen av IH påverkat din ridning? Ditt tävlande? 

 

Frågeområde 3, återgång till fysisk aktivitet efter IH 

● Hur gick återgången till fysisk aktivitet och ridning till? 

○ Vad styrde återgången till fysisk aktivitet? Följdes den? 

○ Vad tror du skulle kunna ha förbättrat/försämrat återgången? Varför? 

○ Hur ser du på att Svenska ridsportförbundet gjort ändringar i 

tävlingsreglemente vid misstanke av IH med tävlingsförbud i sju dagar?  

 

Frågeområde 4, Omgivningens roll (tränare, anhöriga mm) 

● Hur upplevde du att personer i din omgivning betedde sig rörande återgången 

till fysisk aktivitet efter IH? Tränare? Anhöriga? 

○ Hur har omgivningen påverkat dig? 

○ Fanns det andra i närheten? Hur reagerade dem?  

○ Vem hjälpte dig? Vem lyssnade/lyssnade inte du på? 

○ Vad tror du att dina ryttarvänner vet om IH och återgången till fysisk 

aktivitet? 
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Informationsblad till administratör i Facebookgrupp (Bilaga 3) 

Hej!  

Vi heter Emma Westin och Niklas Ålund och studerar sjätte terminen på 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Under vårterminen år 2019 

kommer vi arbeta med vårt examensarbete vars syfte är att undersöka och beskriva 

en grupp tävlingsryttares upplevelser och erfarenheter av att få en misstänkt 

idrottsrelaterad hjärnskakning samt återgången till fysisk aktivitet därefter. Inom 

ridsporten är upplevelsen samt erfarenheten av en idrottsrelaterad hjärnskakning ett 

område med väldigt lite forskning och behöver därför studeras närmare.  

 

För att undersöka detta skickar vi en förfrågan till er om att nå studiedeltagarna 

genom er Facebookgrupp. Detta innebär att vi tillfälligt kan bli medlemmar hos er, 

eller att ni som administratör lägger upp rekryteringsannonsen (bilaga 2) i flödet utan 

att vi får medlemskap. Vi anpassar tillvägagångssättet efter era önskemål. Om ni ej 

önskar publicera detta på er Facebookgrupp, vänligen meddela oss. 

 

Författarna kommer sedan välja ut fem deltagare så att det blir en spridning i 

gruppen utifrån kön, olika tävlingsdiscipliner och olika åldrar. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan avslutas när som helst utan att nämna orsak. Det erbjuds ingen 

ersättning för deltagandet. Deltagandet innebär en ca 30–60 minuters intervju som 

ljudinspelas. Ljudfilerna från intervjuerna kommer att raderas efter analysen där 

studiedeltagarna kodas om för att kunna vara konfidentiella och inte kunna härledas 

till någon enskild individ.  

 

De som är intresserade av att deltaga i studien uppmanas höra av sig till oss.   
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Det vi vill be er om är att publicera informationen som finns i den andra bifogade filen 

i er Facebookgrupp. Meddela oss om ni tycker det är okej eller om ni inte vill/kan.  

 

Om ni som administratör publicerar texten åt våra vägnar vänligen lägg till 

nedanstående text före texten i den andra bifogade filen: 

Denna publicering nedan har gjorts på uppdrag av Emma Westin och Niklas Ålund 

som en del i ett examensarbete på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala 

Universitet.  

 

Om du efter studiens slutförande är intresserad av att ta del av forskningsresultaten 

så kommer de publiceras på www.diva-portal.org. Resultatet kan även vid önskemål 

mailas av författarna till dig. 

 

Vid frågor gällande studien ber vi er kontakta ansvariga. 

 

Ansvariga 

Fysioterapeutstudent: Emma Westin 

Mail: ridsport.hjarnskakning@gmail.com 

Telefonnummer: 076-2824492 

 

Fysioterapeutstudent: Niklas Ålund 

Mail: ridsport.hjarnskakning@gmail.com 

Telefonnummer: 070-2383627 

 

Handledare:  

Med. Dr, Leg. Fysioterapeut Charlotte Urell,  

Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet.  

Mail: charlotte.urell@neuro.uu.se  
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Informationsbrev till deltagare (Bilaga 4) 

Hej!  

Vi heter Emma Westin och Niklas Ålund och studerar sjätte terminen på 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Under vårterminen år 2019 

kommer vi arbeta med vårt examensarbete vars syfte är att undersöka och beskriva 

en grupp tävlingsryttares upplevelser och erfarenheter av att få en idrottsrelaterad 

hjärnskakning (IH) alternativt misstänkt IH samt återgången till fysisk aktivitet 

därefter. Inom ridsporten är upplevelsen av och efter en IH ett område med väldigt 

lite forskning och behöver därför studeras närmare.  

 

Om du väljer att vara med innebär det att vi intervjuar dig en gång under ca: 30–60 

minuter rörande dina upplevelser och erfarenheter av IH eller misstänkt IH. Intervjun 

kommer att genomföras under mars eller april månad 2019. Intervjun spelas in för att 

sedan analyseras.  

 

Deltagandet är helt frivilligt, det kan avslutas när som helst och du behöver inte 

uppge anledning. Om du inte vill att något du sagt inte ska delges eller tas med i 

resultatet så respekteras detta av författarna och delen tas då bort från resultatet. 

Det erbjuds ingen ersättning för deltagandet men det kommer att finnas förtäring 

under intervjutillfället.  
 

För att kunna delta i studien behöver deltagaren uppfylla alla nedanstående punkter: 

● över 18 år  

● ha drabbats av misstänkt eller diagnostiserad idrottsrelaterad hjärnskakning i 

samband med ridning under år 2018–2019  

● haft tävlingslicens löst i Tävlingsdatabasen under år 2018  

● kunna läsa, förstå samt tala svenska 

● ingen personlig anknytning till författarna 

● ej ha genomgått någon tränar-/ridlärarutbildning via Svenska 

Ridsportförbundet under 2000-talet 
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För att få en bredare förståelse av olika personers upplevelse av IH så är vi 

intresserade av att intervjua både kvinnor och män, ryttare från olika 

tävlingsdiscipliner och individer i olika åldrar. När författarna fått kontakt med fem 

personer som uppfyller kriterierna inkluderas ej fler individer. En sjätte deltagare kan 

vid behov tas emot då det av författarna upplevs finnas informationsluckor efter de 

första fem utförda intervjuerna.  

 

De svar som samlas in kommer bara att redovisas på gruppnivå och därmed inte 

kopplas till dig som person. Enbart ansvariga för studien samt handledaren kommer 

att ta del av dina enskilda svar. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala 

Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av 

de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. 

De personuppgifter som du delger oss, såsom namn, mailadress, medlemskap i 

förening, samt personliga uppgifter om sin hälsa kommer att behandlas konfidentiellt 

samt raderas efter utförandet av studien, detta gäller även intervjun. Om du vill ta del 

av uppgifterna under studiens gång kontakta Charlotte Urell via mail 

charlotte.urell@neuro.uu.se.  

  

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala Universitet. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Författarna kan vid behov av förtydligande komma att kontakta dig som deltagare 

efter intervjutillfället, detta för att säkerställa att få fram det budskap som du velat 

delge vid intervjun. Om du efter studiens slutförande är intresserad av att ta del av 

forskningsresultaten så kommer de publiceras på www.diva-portal.org. Resultatet 

kan även vid önskemål mailas av författarna till dig. 

 

Har du som deltagare frågor kring studien är du välkommen att maila eller ringa till 

någon av författarna i studien. Alla som angett intresse för studien kommer att få ett 

besked om de är aktuella eller ej för deltagande via mail. Du som väljs ut av 

författarna kommer gemensamt mellan dig och författarna bestämma en tid och plats 

för intervju inom ett par dagar.  
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Ansvariga 

Fysioterapeutstudent: Emma Westin 

Mail: ridsport.hjarnskakning@gmail.com 

Telefonnummer: 076-2824492 

 

Fysioterapeutstudent: Niklas Ålund 

Mail: ridsport.hjarnskakning@gmail.com 

Telefonnummer: 070-2383627 

 

Handledare:  

Med. Dr, Leg. Fysioterapeut Charlotte Urell,  

Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet. 

Mail: charlotte.urell@neuro.uu.se  
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Samtycke till deltagandet av studien (Bilaga 5) 

 

Jag medger här att jag har tagit del av: 

● studiens syfte och haft chans att ställa frågor om studien 

● att intervjun spelas in 

● att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan orsak  

● att jag har rätt att stryka information som sagts vid intervjun 

 

Ort och datum 

 

 

 

Deltagarens namnförtydligande och underskrift 

 

 

 

Författarnas namnförtydligande och underskrifter 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


