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”Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that 
attitude. I can assure you it is much, much more important than that.”

Bill Shankly - legendary manager of Liverpool F. C. 

Nyligen skrev New York Times (28 okt 2016): ”Det är på tiden att man kan spela fotboll utan 
att nicka. Ny forskning visar att det är på tiden att detta diskuteras.” (1)

Dessutom har barn under 14 utsatts för kognitiva skador när de nicktränar, då inte 
skallbenet är fullt utvecklad. Inom Football Association (F.A) överväger man att införa nickförbud för 
barn under 13 års ålder.

Fotbollen idag är, särskilld i högre divisionerna i Europa, mycket intensiv med mycket 
närkontakt  och stor risk för skador. I nickdueller händer det ofta att man nickar huvud mot huvud, 
armbåge mot huvud och i sällsynta fall huvud mot målramen.

Fotboll är unikt såtillvida, att man nickar bollen utan något huvudskydd. Man placerar bollen 
i viss riktning, vilket kräver stor skicklighet, men samtidigt utsätts huvudet för skador.(2)      

Skillnaden mellan amatörer och professionella är markant. Medans en amatör eller en 
spelare i lägre division sparkar boll i cirka 85km/tim, når spelare som Roberto Carlos, Ronald 
Koeman eller Zlatan Ibrahimovic hastigheter på 230 km/tim.(3)

Träning är en viktig del av en proffs spelare. I vissa länder är nickträning med mellan 1500 
till 2000 nickningar är inte ovanlig.(4) Ett klart fall av ”över användning”som leder till skador.
 De rekommenderar kring 1000 gånger för att vara på den säkra sidan.(4, 5)

Det finns rapporter från olika länder, så som Italien, England och Tyskland, där man 
berättar om konsekvenser av hjärnskador. Flera rapporter från Italien påvisar ett samband mellan 
fotboll och nervsjukdom ALS.(2, 6, 7, 8) Men bevisningen är kanske inte tillräckligt, även om flera har 
skrivit om det.

Rapporter från Tyskland(9, 10, 11) och England(13, 14, 15) talar mer om Motor Neuron Disease 
(MND) och CTE - Chronic Traumatic Encephalopathy, som i filmen ”Concussion”, en sann historia 
där huvud rollen spelas av Will Smith. I filmen påvisar läkaren att spelarna lider av depression, 
aggression och tidig tecken på demens. Orsak: flertal slag mot huvud. Man utvecklar inte CTE 
om man får enstaka slag mot huvudet; det är när man får ett stort antal slag som det orsakar en 
hjärnskada.

Både i England(13) och Tyskland(10) refererar man till ett tragiskt fall: Jeff Astle, en engelsk 
landslagspelare. Han dog 2002, och de senare år av hans liv led han av svår demens och 
depression. Mot slutet hade han svårigheter att känna igen sina egna barn. Vid en undersökning, 
ett år före hans död, visades tydligt förändringar vid en hjärnröntgen.

 När det gäller behandling av hjärnskakning ligger nog fotboll cirka 30 år bakom ishockey. 
Vid den senaste VM-finalen i Rio blev den tyska spelaren Christoph Kramer knockad och låg livlös 
på plan. Den inrusande läkaren och sjukvårdaren nästan bar spelaren ut, men han skickades 
tillbaka in på plan, där Kramer frågade domaren om den här matchen var finalen. Han tilläts alltså 
återvända och spela! I dagens ishockey hade detta inte tillåtits.

Prof Martin Ingvar menar(12) ”Jag skulle vilja säga att fotbollen står där ishockeyn stod för 
30 år sedan.”

Forskning har visat att ”hjärnstrukturen hos fotbollspelare har förändrats jämfört med andra 
idrottsutövare.”(18)

Frågan är, när ska barnen tillåtas att nicka? I forna Östtyskland (DDR) tilläts inte barn 
under 14 år att nicka. Anledningen är enkel, skallbenet är inte fullt utvecklat. Idag, med bättre 
undersökningsmetodik, kan man fastställa när hjärnan skadas. Som till exempel, 12 unga 
fotbollspelare utan några tecken på huvudtrauma, visade tecken på ”milda, traumatiska 
hjärnskador”(18)

Neuropsykologen Gerhard Mueller menar, ”då hjärnan är ej är fullt utvecklad, kan 
barnen få kognitiva störningar.”(16)

Dels måste vi se till att skydda våra barn mot allvarliga men, samt även skydda de vuxna 
spelarna från hjärnskaderelaterade men som kan uppstå tidigt efter ens karriär.



En bra början vore att man skyddade huvudet, precis som europeiska och australiska 
rugbyspelare. Motstånd mot ett sådant förslag är att vänta; titta bara på ishockey, hur lång tid tog 
det innan de spelade med huvudskydd och visir! 
I USA har man redan börjat med, vid spel av fotboll för barn under 13 år, att spela ”utan att 
nicka.”(1) Det är kanske på tiden att man i Europa, uppkomstplats för fotboll, börjar tänka om.

Sammanfattningsvis bör man:
Undvika huvudspel för barn under 14 år. Skallbenets utveckling bör vara en grund till detta.

I vuxen ålder kan det uppstå hjärnskador om man  allt för intensivt nicktränar (mellan 1500 
till 2000 gånger per säsong)! 

Ge bättre skydd för både barn och vuxna, när de spelar fotboll

Slutligen, legendaren, sir Stanley Mathews tillfrågades varför han inte nickar som andra 
spelare.

Han svarade: ”I use the inside of my head!”
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