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Inledning 

Henrik Lundqvist, bröderna Sedin, Jenni Asserholt och Maria Rooth är bara några av de 

svenska stjärnorna inom ishockey. Många ishockeyintresserade har troligtvis haft någon av 

dem eller någon annan spelare, som sin stora idol eller förebild, lika så i fotbollsvärlden där 

många istället har Zlatan Ibrahimovic. Trots att Sverige är ett litet land, är de svenska 

landslagen bland de bättre lagen i världen i ishockey. Du precis som många andra har säkert 

haft en dröm om att någon gång bli lika bra som dem och just detta gör att många barn och 

ungdomar väljer ishockeyn som sin idrott.   

Vi vet att fysisk aktivitet har en positiv effekt på hälsan och de flesta människor har någon 

gång testat på att vara fysiskt aktiv eller idrottat, många av dem har fastnat för idrotten och 

fortsatt. Vissa har den som en fritidsaktivitet och en mindre del kan till och med leva på sin 

idrott, alltså ha den som sitt yrke. Dock är det inte bara guld och gröna skogar, det finns tyvärr 

en tråkigare sida, skadorna. Skador är någonting de flesta stöter på, är det inte du själv så kan 

det vara lagkamrater eller motståndare.  

Idrott innebär alltid en väldigt stor risk för skador i allmänhet och ishockey är en av de 

idrotter där spelet är intensivt med mycket fysisk kontakt, tacklingar och slagsmål. Om man är 

så pass medveten om denna skaderisk, hur kommer det sig att man inte kan förebygga 

skadorna på ett bättre sätt, då flertalet spelare per säsong drar på sig en eller flera allvarliga 

skador. I vissa fall så allvarliga att de är tvungna att sluta med ishockeyn och idrott överlag. 

Det finns många teorier på vad som påverkar skador hos dam- respektive herrishockeyspelare. 

Reglerna i ishockey är olika för kvinnor och män, kvinnor och män är uppbyggda på olika sätt 

och åldersskillnaden i damhockeyns seniorverksamhet är bredare än i herrarnas vilket leder 

till stora skillnader, både storleksmässigt och muskelmässigt.  

Denna studie har som målsättning att få fram ett resultat där vi kan se likheter och skillnader i 

skador och dess orsaker, mellan ishockey för kvinnor och ishockey för män. Kan vi göra 

någonting åt detta och hur kommer det sig att de eventuella skillnaderna finns. 

 

 



 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga vad det finns för skillnader och likheter på skador, 

mellan dam- och herrishockeyspelare. Om det är stora skillnader, varför är det så och vilka 

faktorer är det som påverkar. 

Frågeställningar 

Påverkar regelskillnader antalet skador och vilka skador som blir i dam- respektive 

herrishockey?  

Vilka skador anser respondenterna är vanligast i ishockey?  

I vilka situationer uppstår flest skador?  

Tidigare forskning 

Man brukar dela in riskfaktorerna i inre- och yttre riskfaktorer. Inre riskfaktorer innebär mer 

personliga egenskaper som ålder, kön, muskulatur, styrka, balans, tidigare skador, trötthet 

eller psykosocial stress. Den andra kategorin är de yttre riskfaktorerna som kan vara vilken 

typ av idrott man utövar, vilken nivå, utrustning, regler, underlag eller om det är mycket 

fysisk kontakt med andra spelare (Centrum för idrottsforskning, 2007). 

Jaakko Ryynänen (2013) gjorde en studie som handlade om när man oftast skadade sig under 

en fotbollsmatch, där fick man fram resultat på att risken är störst 5 minuter efter en 

avblåsning för mål, eller gult/rött kort. Han kom även fram till att risken är betydligt större för 

laget som leder matchen. Orsaken till att det är på det viset tror han beror på spelarnas 

emotionella samt fysiska tillstånd just i den situationen, alltså att de lag som ligger under blir 

mer aggressiva i spelet för att de vill vinna. Speciellt anfallare utsätts för mycket tuffare 

motstånd då backarna oftast går hårdare in i närkamper när laget måste försvara.  Studien 

gjordes på statistik från VM-turneringarna 2002, 2006 och 2010.  

Teori 

Här kommer vi beskriva vilket litteraturen pekar på är de vanligaste skadorna inom ishockey. 

Vi har även tagit med självförtroende som en punkt då det är en stor orsak till att många 

spelare skadar sig varje säsong.  

Knäskador 

Majoriteten av alla skador som kommer in på landets akutmottagningar är idrottsrelaterade, 

väldigt ofta handlar det om knä- och fotledsskador men även mycket annat.  



 

I tidigare studier har man kommit fram till att kvinnor löper större risk för främre 

korsbandsskador än män (Centrum för idrottsforskning, 2007). Fem till nio gånger fler 

korsbandsskador sker hos kvinnor än hos män. Innan barn kommer in i puberteten ser man 

ingen större skillnad på främre korsbandsskador, men när flickor kommer in i puberteten 

börjar man se skillnaderna. Skadorna uppkommer ofta i situationer där man gör en kraftig 

inbromsning/vridning och har ett helsträckt ben, där överkroppen lutar bakåt och tyngden 

ligger på hälen (Sernert, 2010). Flera studier visar att förekomsten av flera korsbandsskador 

hos kvinnor beror på fysiologiska och anatomiska orsaker. Kvinnor visar sig ha större 

”glidrörelse” i knäet än män, och detta gör att det inte blir samma stabilitet i knäet vilket kan 

leda till att det främre korsbandets (tibia fästet) och det bakre korsbandets (femur fästet) 

relation inte går ihop och därmed riskerar att avståndet mellan korsbanden blir för långt. Om 

avståndet mellan dessa förändras vid sträckning eller böjning av knäet finns det en stor risk att 

något korsband tänjs ut, går av eller gör att knäleden blir väldigt stel (Centrum för 

idrottsforskning, 2007). 

Huvudskador 

På 1970- talet introducerades Glasgow Coma Scale (GCS), ett graderingssystem man använde 

sig av för att gradera och bedöma hjärnskador samt prognostisera allvaret på skadorna. Det 

dröjde inte länge tills man insåg att detta system inte stämde och fungerade med de skador 

som uppstod från idrotten, man utvecklade det vidare och skapade ett nytt system. Det nya 

systemet presenterades i Sverige 1985, och anpassades sedan av Svenska 

ishockeyläkarföreningen 1988. Efter flera senare möten och uppföljningar av dessa system 

kom man slutligen fram till en preliminär rapport som även skulle gälla för handläggning av 

hjärnskakningar inom svensk idrott. Detta ägde rum vid den Svenska idrottsmedicinska 

årskongressen 2005 (Centrum för idrottsforskning, 2007). 

Huvudskador/hjärnskakningar är en vanlig skada inom idrotten, i Sverige rapporteras det in 

250 personer per 100 000 invånare som årligen vårdas för hjärnskakningar. Vanligast tycks 

det vara bland de idrotter med mycket kontakt lokaliserat till huvudet, som ishockey och 

fotboll. Inom elitishockeyn ligger incidentsiffrorna runt 8,4 per 1000 matchtimmar/person på 

hjärnskakningar, det resulterar i att hjärnskakningar är den näst vanligaste skadan inom 

ishockey och är fortfarande en stor utmaning för vetenskapen i idrottsmedicin (Centrum för 

idrottsforskning, 2007). 



 

När en idrottare idag utsätts för idrottsrelaterat våld mot huvudet är det bra om en eller flera 

personer snabbt är på plats och gör en noggrann undersökning, för att se om spelaren kan 

fullfölja matchen eller behöver kliva av. I flera av Sveriges högre divisioner är många 

föreningar bra på att ha sjukvårdare i ledarteamen som tar hand om dessa situationer under 

träning och match, och under match finns det ofta även ambulanspersonal vid sidan av. För 

bara några år sedan sågs inte detta som ett stort problem och man nämnde knappt 

hjärnskakning när man pratade om idrottsskador. Man visste symptomen men man gav det lite 

vila och sedan spelade man igen. Idag är man väl medveten om att det i flera fall inte går över 

med vila, hjärnskakning kan leda till långvariga och svårtolkade symptom. I vissa fall har det 

påverkat hockeyspelarens vardagsliv och dess prestation under träning eller match, några har 

till och med fått lägga av i förtid med ishockeyn för att de haft stora problem efter 

hjärnskakningen (Centrum för idrottsforskning, 2007).  

Man har upptäckt genom en relativt ny studie gjord av Yelverton Tegnér (2014) som är läkare 

i Luleå hockey och damfotbollslandslaget som visar att läkningstiden för en hjärnskakning är 

längre än vi tidigare trott, alltså även att dem är mycket farligare än vad man trott tidigare. 

Detta framkom genom att ta ryggmärgsprover på spelarna. I vanligt fall vilar man i ca 10 

dagar för en hjärnskakning, men de nya studierna visar på att det kan ta upp till 4 månader för 

att vila upp ordentligt från en hjärnskakning.  

Ansiktsskador 

Ishockeyn innefattar ett stort intresse för slagsmål, främst i elitishockeyn för män. Detta 

medför vissa risker, inte minst huvudskador men även utslagna tänder, sönderslagna käkar 

och näsor. Idrottsskadorna i Sverige kostar nästan 10 miljarder kronor årligen och skadorna 

inom ishockey kostar 123 miljoner kronor. Ungefär var fjärde skada inom ishockey är en 

tand‐  eller käkskada, det kostar samhället drygt 70 000 kronor per skada. Även om 

kunskapen om skyddens förebyggande effekter finns används inte tand- och ansiktsskydd 

kontinuerligt, vilket borde vara en regel (Deseö, u.å.). Tandskador är en återkommande 

skadeorsak, framförallt i herr ishockeyn där spelarna spelar med visir. Visiret slutar ungefär 

vid nästippen och det finns flera olika skadeorsaker, den vanligaste är att en klubba kommer 

upp i ansiktet (Deseö, u.å.). En tabell från Folksam visar de mest vanligaste orsakerna till 

tand- och käkskador, då framgår det att slag med klubba ligger på 62 %, därefter kommer 

kroppskontakt på 20 %, puck kontakt (14 %) skidsko (3 %) och slutligen kollision med sarg/is 

(1 %) (Deseö, u.å.).  



 

Det finns olika alternativ på tandskydd men ett av de bättre är det man gör hos tandläkaren, 

det formas efter din egen mun och du kan andas och prata helt normalt. Dock tar det tid att gå 

till tandläkaren och det är ganska dyrt med just detta tandskydd, men skulle man lägga de 

pengarna så spar man kanske på det ändå då det kostar ännu mer att fixa nya tänder (Deseö, 

u.å.). Trots att spelarna kan välja spelar ca 50 % utan tandskydd (Deseö, u.å.).  

I en studie på den amerikanska hockeyligan (AHL) visade det sig att hela 63 % av alla spelare 

drabbades av tandskador, de flesta i form av frakturer i tandens krona (49 %), samt 20 % av 

spelarna fick utslagna tänder. Det visade sig vara mer vanligt bland forwards (68 %) än bland 

försvarare (61 %) (Glendor, Göransson, 2011).  

1986 blev det regel på att man måste använda ansiktsgaller om man är 20 år eller yngre, detta 

såg dock inte ut att göra någon större skillnad på antalen skador på tand- och käkpartiet. Vid 

en jämförelse av Folksams rapporter från 1885, 1994 och 2002 kan man se att tand- och 

käkskador fortfarande ökar kraftigt efter 20 års ålder, och därför han man tagit slutsatsen att 

införandet av obligatorisk användning av ansiktsgaller hos juniorer inte har haft något positivt 

genomslag på seniorerna. Man har även genomfört studier som visat att tand- och käkskador 

är väldigt sällsynta inom dam ishockeyn eftersom det finns en regel om att de skall spela med 

galler (Glendor, Göransson, 2011).  

Målvakter spelar med ett galler på sin hjälm som är gjort på det vis att varken klubbor eller 

puckar ska tränga igenom. Detta gör att fallen av tandskador är ytterst få hos målvakter, 

forwards och backar är mer utsatta, framförallt backar (Deseö, u.å.).  

Ryggskador 

I en kohortstudie på unga svenska elitidrottare undersökte man om ryggbesvär, helt utan 

kännedom om pågående eller tidigare besvär. Studien gjordes på 71 elitidrottare i olika 

idrotter, vilket gör att de belastar ryggen på olika sätt. En del av dessa 71 elitidrottare var en 

grupp ishockey spelare, i ålder 18-41 år. Syftet med studien var att ta reda på om ryggskador 

förekommer hos elitidrottare, när dessa uppstod och hur de förändrades med tiden. Alla 

respondenter undersöktes vid två tillfällen med en enkät- och MRI-undersökning.  

Resultaten visade att det fanns en hög frekvens av degenerativa förändringar i ryggraden (91 

%), vilket betyder att ryggraden bryts ner. Även hög frekvens av ryggbesvär rapporterades (78 

%). Resultaten visade även hög frekvens på skador i kotkroppen. Bland ishockey spelarna 



 

noterades det mest förändringar och smärtor i ryggen men man fann ingen statistisk skillnad 

mellan just dem och de andra grupperna (Centrum för idrottsforskning, 2007). 

De flesta idrottarna ska ha börjat fått ont i ryggen vid ca 15-19 års ålder, men även några hade 

haft besvär redan i 10 års ålder. Hälften av idrottarna (8 %) hade uppsökt läkare på grund av 

smärtor i ryggen medan en tredjedel av dem fått avstått från tävling/ match för just ryggbesvär 

(Centrum för idrottsforskning, 2007). 

Självförtroende  

En idrottare utan självförtroende utsätter sig själv för en stor risk, inte minst i fysiska 

närkamper, vilket just ishockey är ganska känt för (Hassmén & Hassmén, 2010). Man menar 

att ett högt självförtroende påverkar hur mycket en individ anstränger sig, vid både fysiska 

situationer och när den är engagerad i en uppgift. Alltså utsätter idrottare med lågt 

självförtroende sig för större risk vid en tackling eller annan fysisk kontakt i ishockeyn än en 

spelare med högt självförtroende (Hassmén & Hassmén, 2010). Man måste tro på sig själv 

och sin kapacitet att klara av någonting för att lyckas och inte skada sig själv (Hassmén & 

Hassmén, 2010). Självförtroendet kan påverkas av flera olika faktorer, som individens 

självbild, personlighet, ålder och erfarenheter, tidigare prestationer, känslor, tankar, beteenden 

och individens sociala klimat/omgivning. Det är viktigt och förstå att en persons 

självförtroende kan förändras med tiden och variera sig väldigt snabbt, detta kan bero på olika 

orsaker, som exempelvis vilken roll personen har i en viss situation eller grupp. En lagkapten 

förväntas ha en ledarroll och om man blivit utsedd till lagkapten kan självförtroendet för 

stunden vara väldigt hög, medan om personen inte hade blivit vald hade självförtroendet 

sjunkit (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

 

Metod 

Val av metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av enkätundersökning. Varför valde vi enkäter? 

Eftersom våra respondenter är personer som tränar på en högre nivå kan det bli svårt att få tid 

av dem för en intervju och därför passar enkäter bättre. Vi kommer få fler svar och har mer 

fakta att utgå ifrån. Vi valde statistisk metod för att kunna nå ut till fler respondenter och få ut 



 

svar på specifika frågor angående deras ishockeyspelande och om de stött på några 

motgångar, i detta fall skador. Fördelen med kvantitativ metod är att man kan samla in mycket 

data från ett stort urval på kortare tid och sedan kunna använda sig av SPSS och analysera 

datainsamlingen. Hade vi haft mer tid och varit ute efter djupare svar från respondenterna 

hade vi istället valt kvalitativ metod, då det blir en dubbelriktad kommunikationssituation 

istället för en ensidig kommunikation som det blir i den här studien (Hassmén, Hassmén 

2008). Utifrån enkäten undersöker vi likheter och skillnader, samt om det finns något man kan 

göra för att minska risken för skador. I enkäten har vi lagt mycket fokus på den enskilda 

spelaren och dess utrustning, skador, orsaker och hur de själva tänker angående vilken 

situation flest spelare skadas i.  

Urval 

Vi har valt att fokusera på två ishockeylag, ett damlag med 20 spelare och ett herrlag med 25 

spelare. 14 av damspelarna deltog i studien samt 13 av herrspelarna. Vi valde både damer och 

herrar för att vårt syfte är att ta reda på vilka skador som är vanligast förekommande samt i 

vilka situationer flest skador sker. För att kunna hitta likheterna mellan dam- respektive herr 

ishockeyspelare är det viktigt att ha med båda parter i en sådan här enkätundersökning då vi 

kan jämföra dem och utgå ifrån de svar vi fått in av våra respondenter.  

Genomförande 

Vi kontaktade en förening som bedriver herrishockey på en hög nivå och en förening som 

bedriver damishockey på en hög nivå, de båda lagansvariga godkände vår enkät som vi sedan 

delade ut till respektive lag. Enkäten såg lika ut för alla respondenter men damspelarna 

svarade genom webbenkät och herrspelarna svarade genom pappersenkät. Vi valde att göra 

undersökningen med både pappersenkät och webbenkät för att det var det bästa sättet att få in 

flest svar på. Enligt ansvarig för herrishockeyspelarna är det lättare att få in svar av herrarna 

via en pappersenkät då de får den och kan svara direkt på plats. För damerna är det lättare att 

få in fler svar via webbenkät på grund av geografiska själ och lite sämre närvaro på träningar.  

Databearbetning 

För att kunna samla in data och analysera svaren, flyttade vi över vår rapport av webbenkäten 

från Survey & report till Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) och kodade 

därefter in pappersenkäterna i samma analys. Därefter sammanställde vi svaren och gjorde 

olika diagram för att kunna få fram en helhet och ett tydligare svar på våra frågeställningar.  



 

Etiska hänsynstaganden  

Vi var noga med att informera om att enkätundersökningen var konfidentiell för alla 

respondenter och svaren kommer inte att peka ut någon enskild individ. Vi berättade att vi 

kommer presentera vårt resultat i form av diagram och tabeller, och använda oss av svaren för 

att komma vidare i vår studie, se skillnader och likheter utifrån enkätundersökningen och 

jämföra den med litteraturen.  

 

Resultat 

Genom att göra en enkätundersökning och sedan sammanställt denna i SPSS har vi fått fram 

flera intressanta svar i olika diagram. Våra respondenter har gett goda svar och vi har jämfört 

dem med tidigare forskning och försökt hitta likheter och skillnader.  

Utifrån vår undersökning där 22 av våra 27 respondenter någon gång skadat sig kan vi se att 

hjärnskakningar är den allra vanligaste typen av skada som 11 av de 22, alltså 50 % drabbats 

av. Tätt efter kommer benbrott och knäskador som 10st respektive 8st drabbats av. Andra 

vanliga skador som förekommer är ryggskador, axelskador, uttänjda ledband, 

muskelbristningar och sträckningar. 

I vår undersökning framkommer det endast två knäskador bland kvinnorna medan det 

uppkommer hela fem knäskador bland herrarna. Däremot kan vi se skillnad på vilken skada 

de drabbats av, kvinnorna har drabbats av främre korsbandsskador och herrarnas skador är 

oftast uttöjda ledband.  

Vi har valt att redovisa några av våra diagram som vi utgått ifrån och där vi kunnat läsa av 

våra resultat. Diagrammen har satts ihop med en könsfördelning för att lättare kunna skilja 

kvinnorna och männen åt.  



 

 

Figur 1. Undersökningsgruppen, (n=27) antalet skador uppdelat på kön bland 

respondenterna. 

Utifrån figur 1 kan vi konstatera att herrishockeyspelare är mer skadedrabbade än 

damishockeyspelare, då nästan 8 % av männen uppger skada sig ofta medan kvinnorna är 

närmre 7 %. Men även under kategorin ”ja, men sällan” är skillnaden betydligt mycket större 

för män då dem är hela 92 % medan kvinnorna är 57 %.  



 

 

Figur 2. Undersökningsgruppen, (n=27) antalet skador bland respondenterna, beroende på 

position, i procent.  

Figur 2 visar på att dem som utsätts för flest skador är målvakter, eftersom de är väldigt få 

med en hög skadesiffra (3st av 5). Därefter kommer backarna som både uppgett att de ofta 

utsätts för skador men också ganska sällan (1st ja, ofta) (10st ja, sällan).  

 



 

 

Figur 3. Undersökningsgruppen (n=27) antalet drabbade av hjärnskakning beroende på om 

de spelar med galler eller visir.  

Utifrån figur 3 kan vi konstatera att det inte är visir eller galler som är den avgörande faktorn 

kring hjärnskakningar då vi inte ser några stora skillnader. Utav dem som spelar med galler är 

alla kvinnor förutom tre stycken, varav två målvakter och en utespelare. Dock kan vi se en 

liten skillnad mellan de som använder galler och visir där en tredjedel av dem med galler 

endast drabbats av hjärnskakning.  



 

 

Figur 4. Undersökningsgruppen (n=27) I vilken situation anser respondenterna att 

skaderisken är högst. 

Figur 4 visar resultaten på att närkamper och tacklingar troligtvis är dem vanligaste 

skadesituationen, men som man kan se så skiljer det sig åt från vad kvinnorna och männen 

tycker. Kvinnorna anser att tacklingar är den största orsaken, medan männen tror mer på 

närkamper. Man kan även se att kvinnorna tänkt ut mer orsaker än männen, såsom 

ouppmärksamhet, dåligt tränad och utrustningen. 

 

 

 



 

Diskussion  

Knäskador 

Vi kan se utifrån vår studie är att det förekommer knäskador lika mycket hos både dam- och 

herrishockeyspelare, dock skiljer sig skadorna lite åt. Hos kvinnorna är främre 

korsbandsskador den skadan de knäskadade drabbats av och hos män är det ledbandsskador, 

såsom uttöjningar. Vad beror detta på då? Vi kollade igenom tidigare studier på om det 

handlade om anatomiska orsaker och de visade sig göra de enligt Centrum för idrottsforskning 

(2007), kvinnor löpte större risk för knä skador på grund av obalans i knälederna. Om vi 

jämför detta och kollar på vilka skador respondenterna i vår studie svarat när vi ställde frågan 

”Har du någon gång skadat dig, i så fall hur och vilken typ av skada?” i enkäten, får vi istället 

fram att männen utsätts för fler knäskador än kvinnorna, dock handlar det om uttöjda ledband, 

när det gäller kvinnorna handlar det om korsbandsskador. Situationerna stämmer samman 

med resultaten vi fått in och forskningen Centrum för idrottsforskning (2007) gjort, att skadan 

har inträffat vid en närkamp eller tackling som får knäet att vridas eller att skridskon fastnar i 

isen och gör att knäet vrids i fel riktning.  

Hjärnskakning 

Genom vår sammanställning av enkäten tror vi inte att det beror på om man spelar med galler 

eller visir, i vår studie är majoriteten av dem som spelar med galler kvinnor, endast fyra herrar 

varav dem två är målvakter. Den största orsaken till skillnaden tror vi är att man inte får 

tacklas inom damishockeyn. Tittar man på figur 4 kan man se att majoriteten av våra 

respondenter anser att flest skador sker av just tacklingar eller i närkamper, detta kan vara en 

faktor till att fler herrishockeyspelare än damishockeyspelare drabbats av hjärnskakningar. Då 

tacklingar i största grad utesluts i damishockeyn minskar risken en aning just för att de ibland 

tuffa tagen tar ett nytt offer.  

Det vi anser att man bör fundera på om informationen från den nya studien av Yelverton 

Tegnér (2014) som handlade om att återhämtningstiden efter en hjärnskakning är längre än vi 

tror. I vår enkätundersökning hade vi med en fråga som lydde ”hur länge var du borta från 

ishockeyspel pga. skadan?”, de respondenterna som svarade att de någon gång drabbats av en 

hjärnskakning skrev väldigt korta återhämtningstider, och det ser vi som ett problem. Nu när 

man fått en större klarhet i hur pass allvarligt det är med hjärnskakningar anser vi att alla 

ishockeylag, unga som gamla bör ta detta på allvar. Det är huvudet det handlar om, vår 

viktigaste och sköraste del på kroppen. I och med att hjärnskakningar är en av de vanligaste 



 

skadorna inom ishockey och att många måste sluta pga. upprepade hjärnskakningar så kan ju 

detta vara ett sätt att förebygga det.  

Ryggskador 

I vår enkätundersökning framkom det att ryggskador är något som flera respondenter drabbats 

av. De som nämner ryggproblem beskriver det såsom diskbråck, skada via närkamp/tackling 

eller belastningsskada. Tidigare studier av Centrum för idrottsforskning (2007) visar på att det 

är vanligt att elitidrottare överbelastar ryggen och det är inte ovanligt att de får ryggproblem 

när de idrottar eller när de lagt av. Dock kunde vi haft en mer specifik fråga kring just 

ryggskador för att få ut tydligare och mer övergripande svar av våra respondenter. Detta för 

att se hur vanligt det egentligen är med ryggbesvär och vad det är de flesta drabbas av för att 

kunna förebygga sådana skador. Som hockeyspelare skyddar du inte ryggen på samma sätt 

som exempelvis axlar och armbågar. Du har ett axelskydd med en tunnare platta som går ned 

en bit över ryggen och ett par hockeybyxor som sträcker sig strax över midjan. Det vi vet är 

att ryggproblem inte bara uppstår i närkamper eller av tacklingar, det kan även orsakas av 

överbelastning eller för att man är ojämnt tränad (Centrum för idrottsforskning 2007). 

Självförtroende 

Man kan tycka att självförtroende och självkänsla inte har något med skador att göra, men det 

har en väldigt stor roll i hur pass allvarlig en skada kan bli. Beroende på hur självsäker du är 

när du går in i en närkamp kan avgöra helt vilken skada man utsätts för och i vilken grad, om 

man ens gör det. Många har säkert hört uttrycket ”go hard or go home”, lite så tänker vi i det 

här sammanhanget, om du inte tänker gå 100 % in i situationen så finns det ingen vits att gå in 

över huvud taget. Flera av respondenterna nämnde att ouppmärksamhet och ofokuserad är de 

vanligaste situationerna du skadar dig i, här kan vi se kopplingar till studien gjord av Jaakko 

Ryynänen (2013), han menar på att spelarna tappar fokus lätt och utsätts då för större risk att 

få skador.  

Antalet skador 

Antalet skador per säsong är ingen siffra som blir mindre och mindre, vad detta beror på har 

vi flera teorier kring. De regelskillnader som finns gällande tacklingar. Inom herrishockeyn 

får du tacklas och inom damishockeyn får du tacklas till en viss grad och det måste vara i 

samma åkriktning. Att män får spela med visir när de fyllt 18 år medan kvinnor måste spela 

med galler oavsett ålder.  



 

Det vi kan se är att fler av männen än kvinnorna i vår undersökningsgrupp har någon gång 

drabbats av skada/skador. Kan det vara så att kvinnor är hårdare än män? Är det 

temposkillnader där herrishockeymatcher allt som oftast spelas i ett betydligt högre tempo 

som påverkar de olika situationernas utgång? Det är funderingar vi förmodligen aldrig 

kommer att få reda på, man kan ju spekulera i det på olika sätt, bland annat om det handlar om 

att herrishockey innebär mycket hårdare spel. Det kan också kännas märkligt med tanke på att 

det finns vetenskapliga undersökningar på att kvinnor är skörare i kroppen än män, borde det 

inte då vara kvinnorna som skadar sig mest? Eller så handlar det inte alls om att kvinnorna är 

skörare, utan helt enkelt att dem är hårdare psykiskt, dem kan ta en smäll och ändå köra på 

trots att det gör ont. Om vi tittar på en elit fotbollsmatch, kan vi ofta se stora skillnader mellan 

herr- och damspelarnas reaktioner när de skadar sig, herrarna lägger sig gärna ner och skriker 

och tar sig för skadan, eller även ibland någon helt annan stans, medan damerna kämpar och 

gör allt för att hålla sig på benen i en närkamp. Självklart ser det inte ut så på alla 

fotbollsmatcher men väldigt ofta. Kan ishockeyn och fotbollen ha något gemensamt här? Kan 

det vara därför herrarna skadar sig mer?  

Vanligaste skadesituationen 

Vi ville ta reda på i vilken situation man som ishockeyspelare oftast skadar sig i och i figur 4 

har vi sammanställt respondenternas svar. Respondenterna anser att flest skador blir i 

närkampssituationer eller i en tacklingssituation. Ett påstående som uppkom i flera enkäter är 

exempelvis en tacklingssituation då ishockeyspelaren som tar emot en tackling är 

ouppmärksam eller om ishockeyspelaren som delar ut tacklingen gör det på ett vårdslöst sätt. 

Samma teori har även Jaakko Ryynänen (2013) till viss del, vilket gör att även vår 

sammanställning blir mer trovärdig. 

Vi kan konstatera att vi aldrig någonsin kommer kunna förebygga skador till 100 % då de 

alltid kommer finnas med inom idrotten. Någonting vi däremot kan göra är att försöka 

förebygga skador så mycket som möjligt med de hjälpmedel som finns idag. Exempelvis se 

till att alla som spelar med visir använder tandskydd, att spelarna använder rätt utrustning och 

på rätt sätt. Deseö (u.å.) menar även dem att det används alldeles för sällan skydd mot skador, 

det finns många säkra och bra utvecklade skydd men alldeles för ofta handlar det om 

ekonomiska orsaker till att inte tillräckligt många har tillgång till dem. Även detta anser vi att 

det bör ändras på, vi är så pass duktiga på att utveckla nya saker nu för tiden så vi borde 

kunna skapa bättre och säkrare skydd till spelare över lag utan att det ska behöva kosta en 

förmögenhet.  



 

Något som flertalet respondenter skrev var att man kunde vara ouppmärksam i slutet av 

matcherna, när man var trött och började slappna av istället för att vara fokuserad och beredd 

på situationer såsom tacklingar. Även här kan vi se kopplingar till Jaakko Ryynänen (2013) 

som hade fått fram resultat på att detta faktiskt stämde, att spelarna slappnar av när de är 

avbrott i spelet, samt när de leder. Detta kan leda till att de blir ofokuserade och oförberedda 

på närkamper när det andra laget kämpar för vinsten. Vi kan inte se till att spelarna alltid är 

beredda och har fokus i alla situationer, trots att det är en återkommande orsak till att spelare 

skadar sig. Däremot kan vi alltid upplysa dem om hur viktigt det faktiskt är för att undvika 

och minska antalet skador.  

När vi ser till regelskillnader så gör det lite skillnad skademässigt, eftersom kvinnor bara får 

tacklas i samma åkriktning medan männen får tacklas fritt inom vissa ramar. Dock finns det 

flertalet olika situationer som man kan skada sig i. Ser vi på figur 3 kan vi konstatera att 

hjärnskakningar är vanligare inom herrishockeyn då minst 50 % som spelar med visir har 

drabbats och endast 35 % dem med galler där majoriteten av respondenterna är kvinnor. Dock 

tror vi inte att det har så stor inverkan om man spelar med galler eller visir då det inte är något 

som visats varken i vår studie eller tidigare studier. 

Styrkor/svagheter 

När vi gjorde enkäten missade vi en viktig del, frågor om de någon gång haft en ansiktsskada 

såsom utslagna tänder eller redskap som orsakat skador i ansiktet. Vi hade med frågorna: 

”Spelar du med visir eller galler?”, ”Använder du tandskydd när du spelar ishockey?” dessa 

frågor fick vi inte ut något speciellt av då vi missade att ta med en fråga om just skador i 

ansiktet. Detta ledde till att vi inte fick svar på om galler eller visir har stor respektive liten 

påverkan på skador. Vi har spekulerat lite i varför ingen av respondenterna ens nämnde någon 

form av ansiktsskada, trots att det är så vanligt. Vi har ju genom Deseö (u.å.) fått reda på att 

ansiktsskador är en av de vanligaste skadorna inom ishockey Vår första tanke var att troligtvis 

anser inte spelarna att utslagna tänder, spruckna ögonbryn är skador, utan kanske mer något 

som hör till, något man får räkna med när man spelar ishockey. Däremot använde majoriteten 

av respondenterna antingen tandskydd eller galler när de spelade, vilket kanske gjorde att 

ansiktsskadorna de varit med om inte klassades som skador.  

Hur trovärdig är den här uppsatsen? Med tanke på att mycket tidigare forskning stämmer 

överens med vår undersökning är den kan den till vara ganska trovärdig, däremot så krävs det 

förmodligen ett större urval för att få en så trovärdig studie som möjligt. Vår målsättning var 



 

från början att få in ca 50 enkäter, men mycket att det är off season för många av spelarna och 

därmed befinner sig på andra stället blev det betydligt mycket svårare än vi trodde att få svar 

från alla.  

Trots att vi missade en del viktiga frågor i enkäten fick vi ut många bra och utförliga svar av 

våra respondenter, vi anser ändå att vi lyckades få in tillräckligt många svar för att kunna 

genomföra vår studie. Vi skapade diagram utifrån respondenternas svar som på ett 

lättförståeligt sätt visar upp vårt resultat. 

Sammanfattning 

I idrott är risken för skador stor och ishockeyn är en skadedrabbad idrott. Målsättningen med 

denna studie är att ta fram likheter och skillnader i skador för dam och herr ishockeyspelare. I 

vilka situationer flest skador sker och vilka skador som är de allra vanligaste i dam- respektive 

herrishockeyn. Finns det någonting man kan göra för att minska risken för skador, såsom att 

alla måste använda specifika skydd eller att domarna skall döma på ett hårdare sätt dvs. att i 

vissa situationer blir straffet avstängning. Fakta till uppsatsen har vi tagit ur befintlig litteratur 

samt gjort en enkätundersökning på ett dam- respektive herr ishockeylag. Resultatet visar på 

att 81,5 % av de kvinnliga och manliga licensierade ishockeyspelarna varit skadade. De 

resterande spelarna som angett att de inte varit skadade är kvinnor.  
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