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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärnskakning inom amerikansk fotboll, i ungdomsleden, är ett känt problem och 

sker frekvent. Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har riktlinjer för hantering och 

rehabilitering vid hjärnskakning, som kallas Hjärntrappan. 

Syfte: Undersöka vilka upplevelser och erfarenheter juniortränare, till pojk- och flicklag 

mellan åldrarna 14 - 19 år inom amerikansk fotboll i Sverige, har av hantering och 

rehabilitering vid hjärnskakningar. 

Metod: Kvalitativ explorativ design, som baserades på semistrukturerade intervjuer. Fem 

tränare ingick i studien. Datan analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman. 

Resultat: Tränarna upplevde en begränsad kompetens gällande hantering och rehabilitering 

vid hjärnskakning. Ett stort ansvar låg på den medicinska personalen där kompetensen 

varierade mycket och det saknades krav på utbildning angående hjärnskakningar. Det 

saknades kunskap om förbundets arbete och dess riktlinjer var inte fullt implementerade. 

Tränarutbildningen innehöll en begränsad del gällande hjärnskakningar. En obligatorisk del 

om hjärnskakningar för tränare och medicinsk personal ansågs kunna förbättra nuvarande 

hantering och rehabilitering. 

Konklusion: Behandling och rehabilitering rörande hjärnskakningar behöver utökas i 

tränarutbildningen. Utbildningskrav bör införas för medicinsk personal för hantering och 

rehabilitering även på juniornivå. Framtida forskning skulle kunna studera hur rehabilitering 

följs efter hjärnskakningar, eller kartlägga risker vid hantering och rehabilitering av 

hjärnskakningar inom juniorlag.   

Sökord: hjärnskakning, amerikansk fotboll, tränare, junior, hantering, rehabilitering 

  



 
 

Abstract 

Background: Concussion in adolescent american football occurs frequently and can give 

serious damage, especially to the younger brain. SAFF has guidelines for management and 

rehabilitation. The guidelines to be followed are called “Hjärntrappan”. 

 

Purpose: To investigate a group of coaches experiences of management and rehabilitation 

after concussion, in adolescent american football in Sweden. 

Design and method: Qualitative exploratory design, based on semi structured interviews. 

Five coaches were included in the study. The data was analyzed using content analysis 

according to Graneheim and Lundman.  

Results: The coaches experienced limited skills in management and rehabilitation in 

concussions. There was a major responsibility for the medical staff, were competence varied 

widely and there was no requirement regarding education about concussion. There was 

limited knowledge of the work of the football association and its guidelines were not fully 

implemented. The coach education contained a limited part regarding concussions. A 

mandatory part about concussion for both coaches and medical staff was suggested to 

improve current management and rehabilitation. 

 

Conclusion: Treatment and rehabilitation regarding concussion need to be expanded in the 

coaches education courses. A knowledge certificate should be introduced for the medical staff 

for management and rehabilitation of junior players as well. Future research could study how 

rehabilitation is followed after concussions, or mapping risks in the management and 

rehabilitation of brain shocks in junior teams. 

 

Key words: concussion, american football, coach, adolescent, management, rehabilitation 
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Bakgrund 

Amerikansk fotboll är en av de största sporterna i USA och är även på frammarsch i Sverige 

(1) (2). Sportens utformning leder till att spelarna får utstå upprepat våld mot huvudet och 

hjärnskakning är vanligt förekommande (3) (4) (5). Alla hjärnskakningar ska anmälas, men 

det finns ett stort mörkertal både i USA (6) och i Sverige som aldrig registreras (2). 

Forskningens framsteg om hjärnskakningar, tillsammans med dess ökade utrymme i media 

har gjort att ämnet är aktuellt (7). Studier har den senaste tiden gett en tydligare bild av de 

kortsiktiga konsekvenserna efter en hjärnskakning (8) (9) och långsiktiga samband mellan 

upprepade hjärnskakningar och biopsykosociala funktionsnedsättningar (10). En speciellt 

utsatt grupp är juniorspelare vars ej färdigutvecklade hjärnor sämre klarar kraften mot 

huvudet vid en hjärnskakning (11) (12). Fler hjärnskakningar inträffar i juniorspel än 

seniorspel (3) (4) och ungdomar har en förlängd återhämtningstid, samt en sämre förmåga till 

full återhämtning då ungdomars hjärnor fortfarande är under utveckling och därför är mer 

känsliga mot våld (12) (13) (14). 

 

Hjärnskakning 

Hjärnskakning, eller mild traumatisk hjärnskada som det också kallas, uppstår efter en kraft 

eller ett slag mot huvudet (15). 

 

Vid definition av hjärnskakning bör kliniska, patologiska och biomekaniska aspekter 

inkluderas. Nedanstående kriterier framtagna av Concussion In Sport Group (CISG), vilka är 

en expertisgrupp inom området, bör beaktas vid definiering av en hjärnskakning(16): 

(1) Hjärnskakning kan orsakas av ett direktvåld mot huvudet, nacken, ansiktet eller annat 

område på kroppen som leder kraften över till huvudet. 

(2) Hjärnskakning resulterar vanligtvis i snabbt påkommande kortvariga neurologiska 

funktionsnedsättningar som spontanläker.  

(3) Hjärnskakning kan resultera i neuropatologiska förändringar, men de akuta kliniska 

symtomen visar i huvudsak funktionella störningar snarare än strukturell skada.  

(4) Hjärnskakning resulterar i en rad av olika kliniska syndrom med eller utan 

medvetandeförlust. Förbättring av de kliniska och kognitiva symtomen sker i en typisk 

ordning.  

(5) Vid hjärnskakning ger neuroradiologiska undersökningar vanligtvis normala svar. 
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Diagnostisering av hjärnskakning 

De vanligaste symtomen i anslutning till skadan är huvudvärk, balansproblem/yrsel och 

illamående. Andra vanliga symtom är dåsighet, fatigue, ljud - och ljuskänslighet, samt 

minnes- och koncentrationssvårigheter (15). 

 

Subgruppering av hjärnskakning benämns som enkel eller komplex hjärnskakning vilket 

avgörs retrospektivt och inte i akutskedet (17). Enkel hjärnskakning definieras som en lättare 

hjärnskakning och står för de flesta av inträffade hjärnskakningar. Mental status undersöks 

alltid på personer som fått en hjärnskakning men formell neuropsykologisk undersökning 

utförs ej vid enkel hjärnskakning. Spelaren kan oftast återgå till sporten utan vidare problem 

efter 7-10 dagar (17).  

 

Komplex hjärnskakning innefattar en svårare problembild med kvarstående symtom som kan 

innefatta konvulsioner, förlängd medvetslöshet, kvarstående kognitiv nedsättning och att 

symtomen ökar av fysisk aktivitet (18). Neuropsykologisk undersökning är obligatoriskt vid 

bedömning. Vid upprepade hjärnskakningar krävs mindre kraft mot huvudet för samma 

skadeinverkan på hjärnan. Dessa typer av hjärnskakningar hamnar under kategorin komplex 

hjärnskakning. Återgång till spel är mer komplicerat, jämfört med enkel, och kräver en 

utredning och behandling av medicinsk expertis som har erfarenhet inom 

hjärnskakningsproblematik. Vid upprepade och komplexa hjärnskakningar kan MRT vara 

aktuellt (15).  

 

När spelaren är helt symtomfri, efter både enkel eller komplex hjärnskakning, påbörjas 

gradvis träning för återgång till sporten (18).  

 

Diagnostisering av sportrelaterade hjärnskakningar är en stor utmaning. Det finns inga 

biologiska markörer eller diagnostiska test som har en tillräckligt god sensibilitet och 

specificitet för att avgöra allvarlighetsgraden av en hjärnskakning (6). CISG har dock arbetat 

fram ett så bra protokoll som möjligt som dagens evidensläge tillåter: Sport Concussion 

Assesment Tool 3 (SCAT3). Detta protokoll ska ge konsensus vid: definition av 

hjärnskakning, hur det diagnostiseras i akutskedet och i ett senare skede för avgörandet av 

svårighetsgrad, samt åtaganden för behandling och återgång till idrott. Protokollet ska 

förbättra medvetandegrad och öka kunskapen om hjärnskakningar hos fysioterapeuter, tränare 
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och spelare och slutligen resultera i ökad säkerhet för spelaren (17). Under arbete med denna 

studie publicerades ett abstract med en uppdaterad version av SCAT3, SCAT5 (19), som även 

innehöll The Concussion Recognition tool 5 (CRT5), vilken är designad för icke medicinskt 

utbildade personer (20).  

Vid upprepade och komplexa hjärnskakningar kan MRT vara aktuellt (15).  
 

Amerikansk fotboll  

Amerikansk fotboll är den största sporten i USA (1). Intresset för sporten är enorm, ca. 114.4 

miljoner människor såg finalen Super Bowl i den högsta ligan, år 2015 (21). AMERIKANSK 

FOTBOLL är en kontaktsport som bygger på kollisioner mellan spelare och där 

skyddsutrustning är obligatoriskt. Hjälm med galler, tandskydd, kraftiga axelskydd och 

byxskydd är sådant som ingår i den obligatoriska utrustningen (22). Spelet har funnits i USA 

sedan 1869 där den utvecklades inom collagekulturen. Amerikansk fotboll går ut på att lagen 

ska ta poäng genom att springa in med bollen i motståndares målområde, en touchdown, eller 

genom att skjuta in bollen mellan två målstolpar, ett så kallat fieldgoal (23). Amerikansk 

fotboll har under senare år blivit alltmer populärt i Sverige, inom både dam- och herrlag. På 

Svenska Amerikansk Fotbollsförbundets (SAFF) hemsida finns det 43 föreningar registrerade 

(24). År 2013 hade sporten växt med 25 procent jämfört med 2009 till 9500 personer och hade 

då lika många medlemmar som skidskytte i Sverige (1). 

 

Hjärnskakning inom amerikansk fotboll 

Hjärnskakningar inom amerikansk fotboll, speciellt i den högsta ligan National Football 

League (NFL), i USA är något som blivit alltmer uppmärksammat på senare år. Nyligen 

förlorade NFL ett uppmärksammat juridiskt mål och blev återbetalningsskyldiga till 4500 före 

detta proffsspelare, då deras hjärnskador kunde påvisas bero på tidigare spel i ligan. Spelarna 

led bland annat av demens, depression och alzheimer (25). 

  

En ouppmärksammad grupp där det dock sker väldigt många hjärnskakningar är i åldrarna 14 

- 18 år. En studie från USA visar att 1 av 14 spelare per säsong drabbas av hjärnskakningar 

(3), vilket skulle kunna öka sannolikheten att liknande problematik finns i Sverige. Studier 

visar också att antalet hjärnskakningar förekommer i samma utsträckning på träningar som på 

match (3) (4).  

 

Inom amerikansk fotboll kan en spelare råka ut för tusentals så kallade subconcussive hits, 

som på svenska kan tolkas som mildare hjärnskakningar. Dessa uppfyller inte kriterierna för 
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en egentlig hjärnskakning, men på sikt kommer de leda till hjärnskador (8). I en studie som 

jämförde prevalensen av hjärnskakningar mellan olika kontaktsporter inom high school och 

college, framkom att flest hjärnskakningar inträffade inom amerikansk fotboll, jämfört med de 

andra sporterna (15). De sporter som jämfördes var amerikansk fotboll, lacrosse och ishockey. 

Av de observerade hjärnskakningarna stod amerikansk fotboll för nästan 2/3 av dem. 

 

Underrapportering av hjärnskakningar 

Kartläggning i USA av det faktiska antalet hjärnskakningar som sker inom sporten är väldigt 

bristfällig. Hjärnskakningar rapporteras in, men det finns en konsensus bland de medicinskt 

kunniga inom sporten att antalet hjärnskakningar är högre än de som rapporteras (6). Så är det 

också i Sverige enligt SAFF (2) och enligt en opublicerad enkätstudie som de låtit göra (26). 

Enkäten besvarades av tränare runt om i Sverige och enligt de resultaten diagnostiserades i 

snitt 1,26 hjärnskakningar/lag under säsongen 2014. Däremot misstänktes det vara upp emot 

2,46 hjärnskakningar/lag i snitt, vilket tyder på att nära 50 % av hjärnskakningarna inte fångas 

upp (26). 

 

SAFF för sin statistik över hjärnskakningar genom deras försäkringbolag Folksam, där 

huvudskadorna registreras. Datan är dock inte så användbar då de vet att de flesta 

hjärnskakningarna inte anmäls till försäkringsbolaget (2). 

 

Att upptäcka hjärnskakningar i akutskedet efter en tackling vid match eller träning försvåras 

av spelares benägenhet att inte meddela eller dölja symtom, för att kunna komma tillbaka till 

spelet snabbare (6). En retrospektiv studie som innehöll en konfidentiell enkät, som 

besvarades av 1 532 amerikansk fotbollsspelare på high school, i slutet av säsongen, kom 

fram till de vanligaste orsakerna till varför många hjärnskakningar aldrig rapporteras: 

1. Spelaren trodde inte att skadan var så allvarlig. 

2. Spelaren ville inte lämna matchen. 

3. Spelaren visste inte att det var en hjärnskakning 

4. Spelaren ville inte svika sina lagkamrater (6) 

 

Om en spelare återvänder till spelet med kvarstående symtom från en första hjärnskakning, 

kan det leda till allvarliga patologiska tillstånd i hjärnan (27). 

 

Studier visar att det finns samband mellan hjärnskakningar och kognitiva nedsättningar (28), 

depression (29) (10), Parkinsons sjukdom (29), Alzheimers demenssjukdom (29) och kroniskt 
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traumatisk encefalopati (CTE) (8). CTE är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom, som 

leder till en atrofi av hjärnan och associeras med repetitiva slag mot huvudet, vilket sker inom 

amerikansk fotboll. Kliniska symtom för CTE varierar från huvudvärk, nedsatt 

uppmärksamhet och minne, till beteendeförändringar, ilska, demens och gångrubbningar. 

Dessa symtom förekommer oftast 8 – 10 år efter upprepade hjärnskakningar (30) (8). De visar 

också att det finns ett starkt samband mellan att antalet hjärnskakningar man varit med om 

höjer risken för utvecklandet av depression, kognitiva nedsättningar och CTE (28) (29) (30). 

Spelare som varit med om tre eller fler hjärnskakningar hade tre gånger högre sannolikhet att 

bli diagnostiserade med depression och de spelare som hade varit med om en eller två 

hjärnskakningar var 1,5 gånger mer sannolika att diagnostiseras med depression, jämfört med 

de som inte varit med om någon hjärnskakning alls (16).  

 

Rehabilitering efter hjärnskakning 

Vid en misstänkt eller faktisk hjärnskakning ska spelaren inte återgå till spel samma dag som 

skadan inträffat (31). Spelare som bedöms ha drabbats av en hjärnskakning ska utredas av en 

licensierad vårdgivare och genomgå rehabilitering genom stegvis återgång till fysisk aktivitet. 

Rehabilitering är komplex och ännu finns ingen säker metod som visar när en spelare är helt 

återhämtad (32). Därför är en viktig princip att spelaren uppger sig vara helt symtomfri från 

hjärnskakningen och visar på normal kognitiv och neurologisk funktion innan ett 

rehabiliteringsprogram påbörjas. Om något symtom kopplad till hjärnskakning återkommer 

vid den stegvisa exponeringen för fysisk aktivitet ska spelaren vila den dagen och återgå till 

tidigare steg i rehabiliteringsprogrammet (32) (17) . En viktig aspekt är att hjärnskakningar ter 

sig olika hos olika individer där ingen är den andra lik, detta gör att symtom och 

rehabiliteringstid kommer skilja sig mellan olika spelare. Detta kräver en individanpassad 

rehabilitering (7). 

 

En vanligt förekommande och i litteraturen rekommenderad rehabiliteringsmetod för stegvis 

exponering av fysisk aktivitet är SCAT3 som utarbetats av CISG (12) (17) (31). Nya studier 

har uppmärksammat att återhämtning hos unga idrottare tar längre tid jämfört med vuxna och 

att ungdomar har sämre möjlighet till full återhämtning. Därför är det viktigt med ett korrekt 

omhändertagande redan som junior (12) (13) (14). 
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Återgångsprogram: Hjärntrappan 

Metoden för stegvis exponering av fysisk aktivitet kallas i Sverige “Hjärntrappan” som består 

av sex steg och är en del av protokollet SCAT3 (12), och är enligt SAFF de riktlinjer som ska 

användas om en spelare drabbas av en hjärnskakning (2). Varje steg tar minimum 1 dag vilket 

innebär att spelaren ska vila från spel minst 1 vecka, dock varierar tiden för varje steg 

beroende på personens symtom och kan därför ta längre tid (17). 

 

Hjärntrappan ser ut på följande sätt: 

1. Ingen aktivitet, symtomlindrande fysisk och kognitiv vila. 

2. Lätt aerob träning som promenad, simning, eller stationär cykling med hjärtfrekvens <70% 

av max. Ingen motståndsträning.  

3. Idrottsspecifik träning genom t.ex. löpning, skridskoåkning. Inga stötar mot huvudet. 

4. Idrottspecifik träning utan kroppskontakt, progression till mer komplex träningsutövning 

som t.ex. passningar. Påbörjan av motståndträning är tillåten.  

5. Full medverkan i idrottsspecifik träning med kroppskontakt efter medicinskt godkännande. 

Återställa tillförlit och färdigheter.  

6. Återgång till spel, normalt deltagande i träning och match (17).  

Enligt enkätstudien (26) hade endast 63 % rehabiliterats enligt förbundets riktlinjer och 36 % 

av coacherna hade inte hört talas om Hjärntrappan. Spelarna i dessa lag rehabiliterades därför 

inte efter förbundets riktlinjer.  

Tränarutbildning  

För att leda ett juniorlag, U15-U19, krävs en tränarlicens som utdelas av SAFF (33). Licensen 

för att få vara huvudtränare kräver utbildningarna Amerikansk fotbollslära grund och SISU 

Grundtränarutbilning 1 (GTU 1). För att vara assisterande tränare krävs endast Amerikansk 

fotbollslära grund.  

SISU GTU 1: Utbildningens mål är att utveckla personers tränarskap. Utbildningen innefattar 

bl.a ungdomars utveckling och behov, hur man stimulerar till ungdomars fortsatta 

idrottsutövning och hur träningsinnehåll utvecklar ungdomar på personligt och idrottsligt plan 

(33). 

Amerikansk fotbollslära grund: Vid upprepad kontakt med förbundet om detaljer i 

utbildningen har det fram till idag inte kunnat erhållas.  
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Det ingår ingen specifik del om hjärnskakningar i dessa utbildningar, utifrån den 

informationen som erhållits. Enligt enkätstudien som SAFF lät göra framkom det att alla 

deltagande tränare önskar att utbildningarna ger kunskaper om hjärnskakningar, hur det 

hanteras och rehabiliteras (26). 

Problemformulering 

Amerikansk fotboll är en växande sport i Sverige (1) med stor prevalens av hjärnskakningar 

(3) (4). Juniorspelare är den grupp där flest hjärnskakningar sker. Deras ej färdigutvecklade 

hjärnor är extra känsliga mot våld (3) (4). Korrekt omhändertagande och rehabilitering vid 

hjärnskakning är viktigt för spelarnas säkerhet vilket kräver att tränare, spelare och 

vårdpersonal har rätt kunskap och stöd (17). Endast 63 % följde SAFFs riktlinjer gällande 

rehabiliteringen efter hjärnskakning (26). Inga studier har framkommit vid litteratursökning 

om vilka erfarenheter och upplevelser juniortränare inom amerikansk fotboll själva har av att 

hantera och rehabilitera hjärnskakning i träning och matchspel. Det finns ett bekräftat 

mörkertal av hjärnskakningar i Sverige (26), dessa leder till allvarliga konsekvenser på 

långsikt (28) (29) (30) och Hjärntrappan är ej fullt implementerad. Detta gör det värdefullt 

och av intresse att undersöka juniortränares egna erfarenheter och upplevelser av hantering 

och rehabilitering vid hjärnskakningar inom amerikansk fotboll.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter som 

juniortränare, till pojk- och flicklag mellan åldrarna 14 - 19 år inom amerikansk fotboll i 

Sverige har av hanteringen och rehabilitering vid hjärnskakningar. 

Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser och erfarenheter har juniortränare, till pojk- och flicklag mellan 

åldrarna 14-19 år inom amerikansk fotboll i Sverige, av den akuta hanteringen vid 

hjärnskakningar? 

2. Vilka upplevelser och erfarenheter har juniortränare, till pojk- och flicklag mellan 

åldrarna 14-19 år inom amerikansk fotboll i Sverige, gällande rehabilitering och 

återgång till spel efter hjärnskakning? 

Metod 
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Design 

Studien har en kvalitativ explorativ design, som baserats på semistrukturerade intervjuer. 

Designen valdes då den lämpar sig väl för att få en förståelse för tränarnas erfarenheter, 

upplevelser och deras egna subjektiva reflektioner kring hantering och rehabilitering efter 

hjärnskakning (34) (35). 

Urval 

Studien inkluderade fem tränare inom amerikansk fotboll för åldrarna 14 – 19 från Uppsala- 

och Stockholmsregionen. Urvalet har skett genom bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier: 

juniortränare till 14-19-åringar inom amerikansk fotboll i Uppsala- och Stockholmsområdet, 

de skulle ha medverkat på både träning och match, ha minst 2 års erfarenhet som 

juniortränare, samt förstå svenska i skrift och tal. Exlusionskriterier: juniortränare med 

begränsad behörighet s.k. assisterande tränare, tränare med annan medicinsk utbildning än 

SAFFs tränarutbildningar. 

Bakgrundsinformation om intervjuade tränare 

Tabell I. Bakgrundsinformation om tränarna 

Kön/Ålder År som 
tränare 

Tränarerfarenheter Ålder hos 
spelare i 

laget 

Tränarutbildning  Erfarenheter av 
hjärnskakningar hos 

sina juniorspelare 

Man 28 år  4 år U-13, U-17 och U-19 15 - 19 Amerikansk fotbollslära 
grund, SISU 

plattformen, 

grundtränarutbildningen 

1 och 2  

Ja 

Man 36 år 3 år U-15 och U-17 14 - 17 Amerikansk fotbollslära 

grund, SISU 

plattformen, 
grundtränarutbildningen 

1 och 2 

Ja 

Man 44 år 27 år U-15 upp till senior och 
allstar-lag 

15 - 17 Amerikansk fotbollslära 
grund, SISU 

plattformen, 

grundtränarutbildningen 
1 och 2 

Ja 

Man 50 år 28 år U-11 upp till senior och 

landslag 

15 - 17 Amerikansk fotbollslära 

grund, SISU 

plattformen, 
grundtränarutbildningen 

1 och 2 

Ja 

Man 50 år 30 år Ungdomslag till landslag  18 - 19 Amerikansk fotbollslära 
grund, SISU 

plattformen och trygga 

ledare, GTU 1 och 2. 

Ja 

 

Genomförande 

Efter tillstånd givits från respektive förenings klubbchef har tränarna mottagit ett 

informationsblad om studien med möjlighet att maila eller ringa författarna om intresse fanns 

att delta i studien. Sju föreningar och nio tränare kontaktades varav en tränare var utomlands 
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vid intervjuperioden och en var engelskspråkig varför dessa exkluderades. De 5 tillgängliga 

tränare som svarade först inkluderades i studien. 

Datainsamlingsmetod 

Studien baserades på semistrukturerade inspelade intervjuer där juniortränarna fick öppna 

frågor gällande deras upplevelser och erfarenheter vid hjärnskakning och hur de hade tänkt 

vid rehabilitering och återgång till spel. Se intervjuguide bilaga 1. Att använda öppna frågor 

gav de deltagande tränarna en möjlighet att uttrycka sig i sina egna ord och ge sin subjektiva 

uppfattning om intervjuområdet i fråga (34). Om svaren inte var uttömmande ställde vi även 

följdfrågor.  

En pilotintervju genomfördes med syftet att kontrollera att frågorna gick att förstå och för att 

minska risken för bias från intervjuarna, vilka kunde påverka svaren. Inom kvalitativa studier 

är intervjuare och deltagare beroende av varandra och påverkar således också varandra, då det 

är ett dynamiskt samtal (35). Tanken med pilotintervjun var därför även att öva på att inte 

påverka tränarens svar genom ledande frågor eller kroppsspråk. En lyckad pilotintervjun 

medförde att den inkluderades i studien. 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med deltagaren. Hänsyn togs till 

deltagarens tillgänglighet och schema. De närvarande var författarna och den aktuella 

juniortränaren. Varje intervju tog 60-90 minuter. 

Databearbetning 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (36). 

Efter varje genomförd intervju lyssnades dessa noggrant igenom i sin helhet. Därefter 

transkriberades dem på datorn. Tvekljud, upphackningar, harklingar och pauser exkluderades. 

Därefter analyserades varje intervju genom ett stegvis urval av meningsbärande enheter 

relevanta studiens frågeställning och syfte. De meningsbärande enheter som var samstämmiga 

bildade kategorier och subkategorier (36). En meningsbärande enhet innehåller ord, meningar 

eller stycken av intervjun, som är den meningsbärande delen av den nedskrivna texten. Med 

kondenserad meningsbärande enhet menas att den meningsbärande enheten blivit kortare och 

därför mer lätthanterlig (37). En kod är en beteckning på en meningsenhet. En kategori består 

av flera koder som har likartade innehåll (36).  

Trovärdighet kontrollerades inledningsvis genom att båda författarna läste igenom och kodade 

den första transkriberade intervjun var för sig. Därefter jämfördes kodningen och 
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samstämmighet konstaterades mellan författarna rörande innehållet i intervjun. Diskussion 

fördes gällande författarnas respektive resultat till samstämmighet rådde. Forskartriangulering 

skedde genom att författarna diskuterade analysen i olika steg tillsammans med handledaren 

tills konsensus uppstod (34).   

Tabell II. Exempel på analysgången  

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet Meningsbärande enhet 

Önskemål om 

förbättringar 

Införande av kompetensbevis för 

tränare och spelare 

”Jag tror definitivt på att tränare och spelare 

ska ha något utbildningskrav relaterat till 
sporten. Vi har infört tacklingskörkort för att 

spelaren ska få köra fullt ut.”5 

”Jag tror definitivt på att både 

tränare ska ha någon typ av 
utbildningskrav som är 

relaterad till sporten och att 

spelare ska ha något krav på 
sig innan dom faktiskt får köra 

fullt. [...]jag har själv suttit 

som sportchef i N N för 
ungdomssidan och vi körde ett 

tacklingskörkort där. För 

spelaren ska få köra fullt ut så 
ska dom klara av ett par olika 

övningar där en coach ska ha 

sett på dig att du liksom kan 
genomföra det. Sen ska du ha 

en viss rörlighet och styrka 

kopplat till det, för att den 
största biten med skador är 

egentligen för att spelarna är 

för dåligt tränade.”5 

 

Etiska aspekter 

Tränarna hade innan medverkan läst igenom ett informationsblad med information om vilka 

författarna var och vilket universitet de kom ifrån, studiens upplägg, syfte och målsättning. 

Dessutom att författarna skulle hålla 30-45 minuter långa semistrukturerade intervjuer med 

deltagaren. Informationsbladet tillsammans med ett samtyckesformulär skickades ut i god tid 

innan studien påbörjades så att tränarna kunde sätta sig in i vad studien handlade om samt 

godkänna sin medverkan genom att underteckna samtyckesformuläret. 

De personer som deltog garanterades konfidentialitet. Det går inte att utläsa i studiens resultat 

vem som har sagt vad i intervjuerna, ett led i att inte röja deras identitet. Om en deltagare 

berättade om något som de inte önskade skulle vara med i studien respekterades detta. Detta 

var dock inget som inträffade. Den information som tränarna gav förvarades säkert i 

författarnas datorer med personlig kod och behandlades konfidentiellt mot andra personer än 

författarna. Det var helt frivilligt att delta och det gick när som helst att avbryta medverkan 

utan vidare förklaring. Genom denna studie fick tränarna lyfta olika problem de upplevde 

inom sporten, med möjlighet att göra dem tillgängliga till förbundet.  
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Resultat 

Resultatet av analysen presenteras i två delar, en för varje frågeställning. Den första delen 

redogör resultat för “Vilka upplevelser och erfarenheter har juniortränare, till pojk- och 

flicklag mellan åldrarna 14 - 19 år inom amerikansk fotboll i Sverige, av den akuta 

hanteringen vid hjärnskakningar?”. Den andra delen redogör resultatet för “Vilka upplevelser 

och erfarenheter har juniortränare, till pojk- och flicklag mellan åldrarna 14 - 19 år inom 

amerikansk fotboll i Sverige, gällande rehabilitering och återgång till spel efter 

hjärnskakning?”. Intervjuer kodades genom siffrorna 1 - 5 i citaten i den löpande texten. 

Juniortränares upplevelser och erfarenheter av den akuta hanteringen vid 

hjärnskakningar 

Först presenteras en översikt över kategorier och subkategorier (tabell III) från analysen och 

därefter beskrivs respektive kategori och subkategori med citat i löpande text. 

Tabell III. Översikt över kategorier och subkategorier. 

 

Utbildning av spelare 

Denna kategori beskriver hur tränarna upplevde hur deras teoretiska och praktiska arbete 

fungerande som skadeprevention, vad de ansåg om spelarsäkerhet och även hur de såg på 

utbildning av spelare.  

Kategori Subkategori 

Utbildning av spelare Teoretisk och praktisk utbildning som skadeprevention 

Spelarsäkerhet 

Olika syn på utbildning av spelare 

Behov av medicinsk personal Krav vid match 

Trygghet vid match 

Varierande närvaro vid träning 

Utbildning medicinsk personal Varierad utbildning 

Inga utbildningskrav från förbundet 

Stöd från klubben vid hantering av 

hjärnskakning 

 

Medicinsk bedömning av skadan vid 

match 

Återgång till matchspel 

Vanliga symtom 

Vätskebrist - en differentialdiagnos 

Hälsa före vinst 

Huvudtränarens roll vid misstänkt 

hjärnskakning under match 

 

Ansvar vid hantering av hjärnskakning Spelares ansvar 

Föräldrars ansvar 

Huvudtränares ansvar 

Önskemål om förbättringar Förslag till nuvarande tränarutbildning 

Införande av kompetensbevis för tränare och spelare 

Webcoach – för kartläggning av skador 

Stöd från förbundet Oklarhet om tillgängligt stöd 

Oklara riktlinjer 

Domaren – en trygghet för tränarna 
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Teoretisk och praktisk utbildning som skadeprevention 

Utbildning inom tacklings- och blockeringsteknik var något som beskrevs som grundläggande 

för att kunna utföra sporten på ett säkert sätt. Det uttrycktes exempelvis som: “Alla på planen 

ska kunna tacklas. Tacklings- och blockeringsträning samt bollträning förebygger en hel del 

skador” [4]. Tränarna beskrev även fallteknik som viktigt, hur man faller vid en tackling för 

att minska risken för skador. Det förekom även en teoretisk utbildning i början av varje 

säsong där just ämnet hjärnskakning diskuterades, men det förekom inte som standard i varje 

klubb. Som ett led i utbildningen beskrevs även en genomgång av regelboken för att 

medvetandegöra hur man spelar hårt, men schysst: “Det handlar om att spela hårt men 

schysst. Det är ofta efterslängar, ryggtacklingar och bentacklingar som ger dom här 

skadorna. Spelar man enligt regelboken då kommer inte dessa skador” [4]. Det upplevdes 

således att både praktisk träning på planen och teoretisk utbildning om regler var av vikt för 

skadepreventionen. 

Spelarsäkerhet 

Hand i hand med teoretisk- och praktisk utbildning beskrevs spelarsäkerhet. Tränarna 

jämförde amerikansk fotboll med boxning och upplevde att det var lätt att spelare som 

kompetensmässigt inte var ”redo” för spel ändå spelade matcher, vilket ökade risken för 

skador: “Vi kanske borde reflektera över det, släpper vi ut folk som i tjuren Ferdinand? I 

boxning får man inte gå match innan man lärt sig tekniken, i amerikansk fotboll finns en risk 

och hand i hand med det borde kunskap om skador gå” [2]. Spelarsäkerheten var 

huvudtränarens ansvar. Om en spelare uppvisade dålig teknik, upplevde tränarna att det 

medförde högre risk för skador för spelaren själv men också för motspelaren, något som 

tränaren måste ta hand om: “En del ska coachas bort, en spelare som skallar någon vid mitten 

är en jättedåligt coachad spelare. Det är bara jävligt dålig teknik, han kommer inte få det 

jobb utfört som hans coach egentligen vill” [5]. 

 

Olika syn på utbildning av spelare 

I analysen framkom att tränarna kunde ha väldigt skilda tankar och åsikter gällande utbildning 

om hjärnskakning. Vissa ansåg till exempel att det stjälpte mer än det hjälpte: “Vi pratar helst 

inte om skador, inträffar de ska spelarna lita på mig och medicinska personalens omdöme. 

Det finns mycket annat ungdomarna har i sina liv istället för att gå och oroa sig för 

hjärnskakning. Jag ser det som mer stjälpande än hjälpande då de kan lära sig dölja 

symtom” [4], medan andra upplevde att det var det bästa sättet för att få bort en spelare under 
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matchen: “Jag tror det med fördel kan läras ut till spelare hur dom själva identifierar att dom 

har fått en hjärnskakning. Det bästa sättet att få bort en spelare är genom spelaren själv” [5]. 

Tränarnas attityder mot skadekännedom påverkade till vilken grad de utbildade sina spelare. 

Behov av medicinsk personal 

Denna kategori redogör för tränarnas upplevelser gällande behovet av medicinsk personal på 

träning och match, samt vilken inverkan de hade på tränarna i dessa situationer. Medicinsk 

personal är samlingsnamnet för de personer som inom lagen ansvarar för alla skador. 

Krav vid match 

Kraven på juniornivå och seniornivå beskrevs skilja sig åt avsevärt: “På seniornivå måste det 

vara en riktig läkare för att matchen ska börja, men för oss är det bara en 

sjukvårdsansvarig” [2]. Tränarnas erfarenheter i hur de möter förbundets krav beskrevs till 

exempel såhär: “Vi har alltid en medicinsk ansvarig närvarande, annars får vi inte starta 

matchen” [3]. 

Trygghet vid match 

Tränarna uttryckte att de ansåg att den mediciniska personalen utgör en betydande trygghet 

för tränarna: “Att ha kunnig personal på sidlinjen är ovärderligt i våran sport” [2]. Även fast 

de skulle få gå en kort utbildning angående hjärnskakningar själva, skulle de inte vilja ta över 

det ansvaret. Den medicinska personalen var en trygghet att luta sig mot: “Även om jag fick 

en 3-timmarskurs skulle jag inte bedöma om det var en hjärnskakning eller när de får spela 

igen, jag vill alltid ha det från någon annan. Den enda nyttan jag gör i sammanhanget är att 

ha så mycket uppfattning att jag kan plocka av en spelare” [5].  

 

Varierande närvaro vid träning 

Tränarna uttryckte till exempel en stor oro över bristen på tillgänglig medicinsk personal 

under träningarna: “En vacker dag sliter någon pulsådern vid en tackling och det bara 

sprutar blod och det är samma med hjärnskakning, vad gör vi då? Vi är inte förberedda på 

någonting på träning, det är riktigt dåligt” [2]. Det ansågs vara en resursfråga, tränarna 

upplevde att de flesta hjärnskakningarna skedde på match men även på träning: “Vi har inte 

resurserna att ha medicinsk personal på träning. Det måste ha inträffat en hjärnskakning på 

träning, men jag upplever att hjärnskakningar nästan uteslutande uppstår på match” [3]. 
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Utbildning medicinsk personal 

Tränarna uttryckte i denna kategori sina erfarenheter om utbildningsnivå samt utbildningskrav 

gällande medicinsk personal. 

Varierad utbildning 

Utbildningen hos lagens medicinska personal varierade väldigt mycket: “Den ena jobbar som 

undersköterska och den andra som lärare, hon har nog en förstahjälpenutbildning men mer 

än så är det inte” [1], där mycket handlade om vad klubbarna hade tillgång till: “Vi har haft 

en akutkirurg som lagläkare under 2 år, nu har vi en sjuksyrra som har 

hjärnskakningsutbildning” [4]. Tränarna berättade att de av en slump hade tillgång till 

utbildad medicinsk personal för att spelares föräldrar i laget hade sådan kompetens. Detta var 

dock inget som var reglerat från vare sig klubb- eller förbundsnivå.   

 

Inga utbildningskrav från förbundet 

På juniorlagsnivå beskrevs inte några särskilda krav på utbildning hos den medicinska 

personalen: ”Det är inget krav att ha lagläkare med viss utbildning, det är krav att vi ska ha 

en person som hanterar skador osv” [1]. Det innebar att det inte gick att säkerställa 

kompetensen hos de som hanterade hjärnskakningar och andra skador: “Jag tror vi har haft 

en ambulansförare som har hjälpt till och någon annan match en sjukgymnast eller någonting 

” [3]. Tränarna upplevde det därför som en trygghet att alltid ha med sig sin egna personal på 

matcherna. 

 

Stöd från klubben vid hantering av hjärnskakning 

Den här kategorin handlar om tränarnas upplevda stöd från klubben i form av utbildningar till 

tränare och medicinsk personal. En klubb erbjöd till exempel kompletterande utbildningar för 

både tränare och medicinsk personal: “Jag tror att styrelsen har beslutat att sjukvårdare ska 

få kompletterande utbildning för att kunna identifiera hjärnskakningar, jag får erbjudande 2 

gånger om året att kostnadsfritt gå sjukvårdsutbildning för att få den kompetensen” [4], men 

så var det inte i alla klubbar. En annan klubb hade till exempel tillgång till en friskvårdgrupp 

bestående av sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter: “Jag är nöjd med vårt system som 

har tagit bort mycket ansvar från mig. Hade föreningen sagt att dom inte har sjukvårdare 

hade jag inte tränat det laget” [5]. Alla tränare upplevdes dock ej veta vad de hade för stöd 

från klubben, då tränarna hade ordnat exempelvis tillgång till medicinsk personal på egen 

hand. 
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Medicinsk bedömning av skadan vid match 

Den här kategorin handlar om tränares erfarenheter hur det bestäms om en spelare får fortsätta 

en match eller inte och deras erfarenheter från uppvisade symtom efter hjärnskakning, men 

också deras tankar kring vinnarmentalitet kontra säkerhet.  

Återgång till matchspel 

Tränarnas erfarenheter vid återgång till matchspel var att den medicinska personalen följde en 

manual eller utförde tester för att göra en medicinsk bedömning på allvarlighetsgraden på 

plats: “Det finns ett fastställt avcheckningsprogram, från SOK eller SAFF, som spelaren ska 

genomgå för att få kliva tillbaka på planen” [4]. Det framgick dock att tränarna sällan var 

närvarande när testerna genomfördes och de kunde därför inte redogöra för vad testerna 

egentligen innebar. Tränarna upplevde också att det var bra att beslutet om återgång till spel 

togs av den medicinska personalen, då det alltid finns en risk att en tränare, i stridens hetta, 

inte tänker klart: “Det finns alltid en risk om tränaren tar beslutet att det inte blir precis rätt, 

istället låter jag någon som skiter fullständigt i resultatet göra det. Utan att sjukvårdaren har 

sagt “ja” får han aldrig gå in och spela matchen igen” [5]. 

 

Vanliga symtom 

 

Tränarna upplevde att det ofta var samma symtom som gjorde att de misstänkte en 

hjärnskakning. Det första symtomet var huvudvärk: “Han visade tecken och klagade på ont i 

nacken, då frågade jag ”har du ont i huvudet också?”, “ja” sa han, ”Ja men då är du klar” 

[3], men det visade sig även att balansen var något som kunde var en indikator för 

hjärnskakning: “Om en spelare börjar agera virrigt eller kommer upp med dålig balans efter 

en hård smäll kan du direkt ana att allt inte står rätt till” [5]. 

 

Vätskebrist – en differentialdiagnos 

Just vätskebrist upplevdes vara svårt att differentiera med en hjärnskakning då symtomen 

ansågs lika. Särskilt om det hade varit en varm dag och spelaren i fråga hade tacklats mycket: 

“Vi har märkt att hjärnskakning och vätskebrist blir jävligt tajt att skilja. Du svettas en hel 

del en varm dag i skyddsutrustning, vilket ger huvudvärk, och kopplas det ihop med en smäll 

vet du inte var huvudvärken kom ifrån” [5]. 

Hälsa före vinst  

Att kunna utföra sporten på ett säkert och roligt sätt var väldigt viktigt för tränarna: “Jag hade 

hellre ställt in en match än att gå in med osäkerhet, det är A och O för mig att genomföra den 
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på ett säkert och roligt sätt” [4]. De upplevde inga svårigheter att plocka av en halvskadad 

spelare, då de värnade om spelarnas hälsa, även om chansen för vinst minskade: "Jag har 

absolut inga problem att ta bort en spelare oavsett hur bra den är. Det kvittar om vi vinner 

eller förlorar matchen, det handlar om att spelaren ska må bra” [1].  

 

Huvudtränarens roll vid misstänkt hjärnskakning under match  

Tränarnas upplevelser om hantering av hjärnskakning vid matchspel beskrivs i denna 

kategori. Den största rollen innehas av den medicinska personalen. Tränarna upplevde att de 

hade en ganska liten roll och snarare måste fortsätta att fokusera på matchen efter en skada: 

“Spelaren blir hjälpt av planen där den medicinskt ansvarige oftast tar över och jag som 

huvudcoach riktar mitt fokus tillbaka till matchen” [3]. Tränarnas roll upplevdes istället vara 

att ge den medicinska personalen det utrymme de behövde: “Min roll är att se till att samla 

övriga i laget, lugna ner dom, ge sjukvårdarna det utrymme som krävs” [4].   

 

Ansvar vid hantering av hjärnskakning  

Den här kategorin beskriver tränarnas tankar gällande ansvar hos spelare, föräldrar och de 

själva för att kunna hantera en misstänkt hjärnskakning på bästa sätt. Alla ansågs ha ett viktigt 

ansvar under hanteringen.  

Spelares ansvar 

Ett stort ansvar ligger på spelarna själva under hanteringen vid en hjärnskakning, upplevde 

tränarna. Deras erfarenheter gav oss en bild av att en del spelare döljer sina symtom för få 

fortsätta spela efter en hjärnskakning: ”Vissa spelare vill gärna dölja att de har en skada för 

att kunna spela” [1].  Tränarna ansåg även att spelarna har ett eget ansvar att utreda symtom 

som bestått under en längre tid: ”Jag har haft en kille som har klagat på huvudvärk i flera 

månader, jag uppmanade honom många gånger att uppsöka sin husläkare” [3]. 

 

Föräldrars ansvar 

Enligt tränarna ligger även ett ansvar hos föräldrarna vid misstänkt hjärnskakning då de lever 

och bor tillsammans med spelaren: “Vi informerar föräldrarna vid en misstänkt 

hjärnskakning att åka in till sjukvården om spelaren blir ovanligt sovtrött eller illamående” 

[4]. 

Huvudtränares ansvar 
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Tränarna upplevde att deras ansvar var att avgöra, på olika plan, om en spelare var redo att 

fortsätta matchen efter en hård tackling, efter att ha blivit godkänd av den medicinska 

personalen: “Det är mitt ansvar när jag ställer honom på planen, att han är redo för match, 

fysiskt och psykiskt” [4]. Men också att kunna plocka av spelare med en mentalitet som kan 

skada dem själva: “Man måste ju lära känna sina spelare. Vissa klagar över en sten i skon 

och vissa får 2 - 3 rejäla smällar utan att klaga, det är dom man får släpa av planen mot 

deras vilja” [4]. 

 

Önskemål om förbättringar  

I denna kategori och subkategorier beskrivs tränarnas upplevda brister i den nuvarande 

tränarutbildningen. Här framträder förslag på förbättringar samt egna erfarenheter som skulle 

kunna förbättra det skadepreventiva arbetet. 

Förslag till nuvarande tränarutbildning  

Tränarna berättade om tränarutbildningen som de hade gått, vilka utbud som fanns och gav 

egna förslag på hur den skulle kunna bli bättre: ”Göra utbildningen kring hjärnskakning 

obligatorisk” [1]. De obligatoriska utbildningarna som tränarna måste gå för att bli 

licensierade innehåller ingen fördjupad del om hjärnskakning. Det verkade dock finnas en 

hjärnskakningsutbildning, som inte var obligatorisk. Det framkom också att de 

idrottsspecifika utbildningarna var väldigt begränsade: “Problemet i Sverige är att det inte 

finns några utbildningar om hur du tränar amerikansk fotboll eller hur du genomför 

amerikansk fotboll” [5]. 

Införande av kompetensbevis för tränare och spelare  

En av tränarna till exempel hade egna erfarenheter från sin klubb där de hade infört ett slags 

licens, något som han trodde kunde vara en bra sak att införa för alla i skadepreventivt syfte: 

”Jag tror definitivt på att tränare och spelare ska ha något utbildningskrav relaterat till 

sporten. Vi har infört tacklingskörkort för att spelaren ska få köra fullt ut” [5]. Detta var 

något som han tyckte att även förbundet skulle införa för tränarna, då det skulle säkerställa 

deras kompetens. Han menade på att många tränare idag har gått de obligatoriska utbildningar 

som först och främst handlar om barn i puberteten, men inte har de praktiska kunskaperna, 

eller att man gått utbildningen för väldigt länge sedan och inte har följt med i utvecklingen. På 

så sätt skulle alltså förbundet hela tiden kunna säkerställa att tränarna kunde det som 

förväntades av dem.  
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Webcoach – för kartläggning av skador  

Erfarenheter framkom även från ett webbaserat program, som fungerade som en skadebas och 

ett instrument för att kartlägga skador, något som också skulle kunna införas för 

skadeprevention: ”Det finns ett program tror jag som heter webbcoach som följer upp skador 

och skapar en skadeprofil då spelaren byter lag. Om vi plötsligt får en massa 

hjärnskakningar, kan vi koppla ihop det till vad vi har gjort för träning?” [5]. 

Stöd från förbundet 

I kategorin lyfts tränares osäkerhet gällande vilket stöd och riktlinjer som finns från 

förbundet. Det framkom även hur tränarna upplevde förbundets arbete gällande domarna. 

Oklarhet om tillgängligt stöd 

Genomgående upplevde tränarna att de inte hade information om vilket stöd de kunde få från 

förbundet. En uppfattning som framkom var till exempel: ”Jag vill tro att förbundet finns där 

och hjälper oss med dom frågorna, men jag har inte kollat upp det" [1]. Det upplevdes och 

beskrevs från tränarna ett bristande intresse gällande möjlighet till förbundets stöd, det ansågs 

bl.a. hamna för långt ifrån själva amerikanska fotbollen: “Från förbundet kan jag inte säga, 

jag har hållt mig så långt borta som möjligt från förbundet. Det är bara byråkrati och massa 

möten, så jag har fokuserat på tränarbiten” [4]. 

Oklara riktlinjer 

I analysen framkom att det för tränarna fanns en oklar bild gällande riktlinjerna från förbundet 

som gäller vid hantering av en hjärnskakning. En tränares uppfattning var till exempel: “Jag 

vet inte om det finns andra riktlinjer än Hjärntrappan från förbundet" [5]. En annan tränare 

till exempel uttryckte också osäkerhet angående riktlinjer och handlingsplan för arbete med 

hantering av hjärnskakning: “Jag tror att förbundet har snackat om att ta fram en 

handlingsplan vid hjärnskakning. De skulle kanske vilja säga här att “vi har tagit fram det 

här och det här”, men det har inte nått mig ännu” [2]. 

Domaren – en trygghet för tränarna 

Tränarna uttryckte en positiv syn på förbundets arbete gällande domarna, där de ansåg att 

förbundet tillhandahöll hög kvalitet på domarna vilket var en trygghet vid match. En upplevd 

uppfattning var till exempel att: ”Vi har överlag fruktansvärt bra domare som är jättebra stöd 

att falla tillbaka på i matchsituationer. Förbundet gör den biten” [4]. 



 

19 
 

Juniortränares upplevelser och erfarenheter av rehabilitering och återgång 

till spel efter hjärnskakning 

Först presenteras en översikt över kategorier och subkategorier (tabell IV), därefter 

presenteras respektive citat i löptext. 

Tabell IV. Översikt över kategorier och subkategorier. 

 

Hjärntrappan 

I den här kategorin framgår tränares erfarenhet av Hjärntrappan som åtgärdsplan, hur den 

användes i olika former och upplevdes som en trygghet i rehabiliteringen.  

Åtgärdsplan för rehabilitering 

Efter inträffad hjärnskakning på en spelare var Hjärntrappan ett väletablerat verktyg för 

tränarna och användes som åtgärdsplan i arbetet med rehabiliteringen. Det framkom dock att 

det var olika uppfattningar om vilken åtgärdsplan som skulle följas enligt klubben: “Jag blev 

tillsagd att det var Hjärntrappan som de körde efter när jag började som tränare” [5], medan 

man även uttryckte: “Jag ska inte säga att klubben inte har nån, för mig har det bara varit så 

självklart. Frågar man dom så kanske de kör Hjärntrappan också, jag vet inte” [3]. Det 

förekom även tränare som aldrig hört om Hjärntrappan och att det inte fanns någon 

åtgärdsplan vid inträffad hjärnskakning, men att detta stod högst på agendan att ta fram inom 

klubben. 

Stegvis exponering av träning under rehabilitering 

Rehabiliteringen av en spelare skedde stegvis enligt de steg som finns i Hjärntrappan från 

total hjärnvila till tuffare aktiviteter och slutligen återgång till matchspel: “Vid första steget 

ska dom inte göra någonting, vila i ett mörkt rum, till att komma till träning och hänga med 

polarna, vara med och springa utan skydd, och efter varje steg få från sjukvårdaren att nu är 

det lugnt att ta nästa steg” [5]. Tydligt uppdelade steg som skulle klaras av utan att spelaren 

Kategori Subkategori 

Hjärntrappan Åtgärdsplan för rehabilitering 

Stegvis exponering av träning under rehabilitering 

Egen version av Hjärntrappan 

Snabbt avklarad hjärntrappa - ingen hjärnskakning 

Fysisk kapacitet - en förutsättning för återgång till 

match 

 

Medicinsk personal på träning under rehabilitering  

Ansvar under rehabiliteringen Tränares ansvar varierar 

Medicinsk personals ansvar 

Spelares och föräldrars ansvar 
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kände några symtom var en trygghet för tränarna: ”Jag har fått förklarat för mig att om du 

går igenom samtliga steg i Hjärntrappan och är helt symtomfri så har du inga bestående men 

av din hjärnskakning, då är det ok att kliva in igen” [3]. 

Egen version av Hjärntrappan 

Det förekom att det standardiserade protokoll som Hjärntrappan innebär ibland frångicks. En 

egen version av Hjärntrappan hade arbetats fram som principiellt liknande den ursprungliga 

men skiljde sig i detaljerna: “Det finns en formell hjärntrappa med 5 steg, vi har en egen 

variant som är lite annorlunda. Spelaren måste dock alltid vara symtomfria för att få gå 

vidare i trappan” [3]. 

Snabbt avklarad hjärntrappa - ingen hjärnskakning 

Tränarna upplevde att det var svårt att avgöra om en spelare faktiskt ådragit sig en 

hjärnskakning eller om det bara var en hård smäll mot huvudet: ”Ibland kan det vara svårt att 

veta men klarar man Hjärntrappan så snabbt *knäpp med fingrarna* och dom dagarna 

senare vill spela igen, så kanske det var mer humör än något allvarligt" [3]. Citatet tydliggör 

också att psykologiska faktorer hos spelaren efter en hård smäll som ger en ovilja att spela 

kan försvåra diagnostiserandet av en faktisk hjärnskakning. 

Fysisk kapacitet - en förutsättning för återgång till match 

I denna kategori framträder tränares syn på vikten av fysisk kapacitet för återgång till 

matchspel: "Spelaren är inte fysiskt redo att gå in på planen igen, att ha missat ett par 

veckors träning efter en allvarlig hjärnskakning. Då är det liksom att “det är inget bra för dig 

att kliva in på planen, även om det har gått 2 eller 3 veckor sen du fick börja träna igen. Du 

är inte fysiskt redo för att kliva in på planen igen för det smäller så pass mycket" [4]. 

Tränarna upplevde alltså att spelare kan tappa allmän fysisk styrka efter en tids frånvaro vilket 

behöver tränas upp innan matchspel, trots att rehabiliteringen för hjärnskakningen var 

avslutad. 

Medicinsk personal på träning under rehabilitering  

Kategorin redogör för tränares erfarenheter gällande närvaro av medicinsk personal under 

träning efter inträffad hjärnskakning. Majoriteten av tränarna berättade att det fanns en ökad 

närvaro av medicinsk personal när en spelare väl hade skadats och behövde rehabiliteras. En 

upplevelse som framkom uttrycktes: “Läkarna finns alltid med på träningarna om vi har haft 

ett sånt problem. Annars är läkaren oftast med” [1]. 
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Ansvar under rehabilitering  

Analysen visade i denna kategori hur tränares upplevelser av ansvar varierade, att den 

medicinska personalen hade en viktig del under rehabiliteringsfasen. Kategorin redogör även 

för att spelare och föräldrar har ett ansvar under rehabiliteringen.  

Tränares ansvar varierar 

Tränarna kände ett stort ansvar gällande rehabilitering och återgång till spel, dock varierade 

vilket ansvar man hade av de olika delarna under rehabiliteringen efter en hjärnskakning. En 

tränare till exempel tog själv hand om den stegvisa träningen enligt Hjärntrappan då endast 

assisterande tränare fanns tillgängliga på träning och ingen medicinsk personal: "För det 

mesta sköter jag rehabiliteringen själv, jag vill verkligen känna mig trygg i att fatta rätt beslut 

och därför låter jag inte vem som helst göra det" [3]. En annan tränare till exempel hade inget 

ansvar för själva rehabiliteringträningen men hade slutordet gällande när spelaren skulle få 

spela match igen: “Jag har final say innan match, jag kan säga “du är nog inte riktigt redo 

att spela match igen”. Även om du är 100 % på träning blir det aldrig som på match, den 

bedömningen är jag ansvarig för” [4]. 

Medicinsk personals ansvar 

Det framkom under intervjuerna att ett stort ansvar låg på den medicinska personalen under 

rehabiliteringen: att utföra de olika stegen i rehabiliteringen tillsammans med spelaren, 

kontinuerlig dialog med spelaren och tränaren om processen samt beslut om när spelaren var 

redo för återgång till spel. Tränarna uttryckte: “Sjukvårdaren ska ge “ok” innan spelaren går 

på planen igen” [4]. Tränarna uttryckte också hur beslutsfattandet hade förflyttats genom 

åren: “Hjärntrappan har varit med sen jag började 2010 vid beslutandet för återgång till 

spel. Skillnaden nu är att det inte är spelaren eller coachen som ska säga det utan det ska 

vara någon annan. Vi har en friskvårdsgrupp som tar det beslutet” [5]. 

Spelare och föräldrars ansvar 

På juniornivå med begränsade resurser, där tränarna endast var närvarande ibland, låg ett stort 

ansvar för att rehabiliteringen skulle blir korrekt utförd hos spelarna själva och deras 

föräldrar: “Det har varit upp till spelarna att sköta rehabiliteringen hemma, så vi har pratat 

med föräldern och spelaren som det berör” [1]. Tränarna tog upp vikten av spelares ärlighet 

gällande sina symtom, det är endast spelaren själv som kan känna och tränaren får lita på 

deras ord: “Då förklarar jag för honom att det viktiga är att dom själva är helt 100 % ärliga. 

Så länge dom är symtomfria så behöver de inte vara oroliga, men har de symtom måste vi ta 



 

22 
 

hänsyn till dom. Men jag kan ju inte känna att dom är ok, jag kan se lite grand, men det är 

ändå dom som måste känna ”jag har inte ont i huvet” [3]. 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Tränarna hade alla erfarenhet av hjärnskakningar på egna spelare. Resultatet visade att 

tränarna upplevde sina kunskaper gällande hantering och rehabilitering av misstänkta 

hjärnskakningar som bristfälliga. Tränarutbildningen upplevdes inte ge tillräcklig kompetens 

och en utökad obligatorisk utbildning efterfrågades. De var beroende av den medicinska 

personalen vilka hade ett stort ansvar vid hantering och rehabilitering av misstänkta 

hjärnskakningar. Den medicinska personalens utbildningsnivå varierade kraftigt. Tränarna 

ansåg att det borde vara obligatoriskt med utbildning om hjärnskakningar för att få medverka 

som medicinsk personal. Utbildning av spelare ansågs vara en viktig del i det preventiva 

arbetet gällande hjärnskakning och bör innefatta tacklings-, fall- och blockeringsteknik samt 

teoretisk utbildning om regler. Det rådde meningsskiljaktigheter mellan tränarna gällande 

utbildning om symtombild vid hjärnskakning skulle vara positivt eller negativt för spelarna. 

Förslag fördes fram om införandet av kompetensbevis för tränare och spelare i syfte att 

säkerställa teknik- och säkerhetskunskap och därmed öka spelarsäkerheten. Kunskap om 

klubbens och förbundets riktlinjer och arbete ansågs överlag vara bristfällig. Hjärntrappan 

användes som verktyg för diagnostisering och rehabilitering, dock fanns stora oklarheter kring 

hur verktyget användes. Tränarna hade ofta yttersta ansvaret vid beslut om återgång till spel 

för en spelare. Spelares ärlighet upplevdes avgörande för att kunna ta korrekt beslut om att 

plocka av en spelare från planen eller vid återgång till spel. Vid återgång till spel genomgick 

spelarna stegvis exponering av träning. Osäkerhet rådde kring tidsaspekten för återgång till 

match. 

Resultatdiskussion  

Juniortränares upplevelser och erfarenheter om hantering av hjärnskakning  

I studien lade tränarna mycket vikt på det preventiva arbetet för att minska antalet 

hjärnskakningar inom sporten. Att utveckla delen i tränarutbildningen gällande tacklings-, 

fall-, blockeringsteknik och regelkunskaper var något de önskade, så att detta kunde föras 

över till spelarna. Denna form av utbildning skulle teoretiskt kunna bidra till en minskning 

av antalet hjärnskakningar vilket överensstämmer med en tidigare studie som visade att en 
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intervention med en viss tacklingsteknik reducerade antalet slag mot huvudet med 

30% under en säsong (38). Det framkom i föreliggande resultat att det borde införas 

kompetensbevis för både tränare och spelare och att detta följdes upp av förbundet genom 

kontroller, i syfte att öka säkerheten i sporten. Några tidigare studier som belyser ämnet 

kompetensbevis inom amerikansk fotboll har ej framkommit i litteratursökningen. 

Kompetensbevis skulle dock kunna vara ett användbart verktyg för att säkerställa ovan 

önskad utbildning och därmed öka spelarsäkerheten. I och med att det sker många 

hjärnskakningar inom amerikansk fotboll (15) kan ett sådant kompetensbevis vara av värde 

för att minska risken för hjärnskakning.  I resultatet framkom att laget hade börjat 

anamma så kallad "rugby - style tackling" ifrån rugbysporten, där tacklingstekniken gick ut på 

att spelare tacklas utan involvering av huvudet. Då studier har visat att unga spelares 

outvecklade hjärnor är väldigt känsliga för kraftigt våld mot huvudet och har en försämrad 

möjlighet till återhämtning (12) (13) (14), kan metoden "rugby-style tackling" vara ett steg i 

rätt riktning.  

Tränarna ansåg att deras kunskap om hjärnskakningar var bristfällig, vilket stämmer överens 

med en tidigare enkätstudie utförd på svenska tränare (26). De ville helst överlåta ansvaret 

för hanteringen och rehabiliteringen till någon med mer kompetens. Tränarna uppgav 

att hjärnskakningar främst förekom på match men även på träning, vilket stärks av tidigare 

studier (3) (4). På träningar fanns sällan tillgång till den medicinska personalen vilket 

lämnade tränarna ensamma att hantera eventuella situationer som de upplevde 

sig sakna kompetens för. Detta innebär en säkerhetsrisk för spelarna då det inträffar många 

hjärnskakningar (15) som borde hanteras av medicinsk kunnig personal (7) (17). 

 

Som tidigare nämnts borde omhändertagandet av en hjärnskakning ske av medicinskt kunnig 

personal (7) (17). Det kan därför ifrågasättas att det saknas utbildningskrav på den medicinska 

personalen på juniornivå, som ska vara de som ansvarar för hanteringen vid en misstänkt 

hjärnskakning. Juniorspelare börjar tidigt satsa på sin idrott men kan vid upprepade 

hjärnskakningar även tvingas sluta tidigt. (39). Därför finns ett behov av kompetent 

omhändertagande. Den medicinska personalen borde kunna säkerställa diagnos och utföra 

korrekt rehabilitering enligt SAFFs riktlinjer, för att ge spelarna goda förutsättningar att 

fortsätta sitt idrottsutövande. 

 

 Juniortränares upplevelser och erfarenheter av rehabilitering efter hjärnskakning  
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Det framkom att tränarna i stor utsträckning inte var medvetna om de riktlinjer som förbundet 

hade gällande rehabilitering efter en hjärnskakning. Hjärntrappan, som också är förbundets 

riktlinje, är ett verktyg som stegvis visar hur rehabiliteringen ska gå till och när spelaren 

är redo för återgång till spel (17). Det är därför av stor vikt att förbundets riktlinjer om 

Hjärntrappan implementeras i alla klubbar och alla lag, så att spelarna i klubbarna 

rehabiliteras på rätt sätt och inte återgår till spel för tidigt. Spelare som återgår till spel för 

tidigt löper en ökad risk för att få en ny hjärnskakning och förvärrade symtom (31).   

 

Det framkom i resultatet, som även tidigare studier har visat, att det fanns en svårighet att 

fastställa om det verkligen var en hjärnskakning då symtom är diffusa och varierar (15) samt 

att spelare inte var ärliga om sina symtom (6). Tränarna upplevde emellanåt att deras spelare 

försökte dölja symtom för att få fortsätta spela matchen eller att komma tillbaka till träningen 

så snabbt som möjligt. Det försvårade arbetet vid både hantering och rehabilitering. Detta 

talar för att spelarutbildning är viktig och kan medvetandegöra vikten av ärlighet för att 

undvika ytterligare skador och framtida men.  

 

 I intervjuerna framkom också funderingar kring de mindre smällar mot huvudet som uppstår 

varje match, detta kallas inom forskningen för subconcussive hits (8) och är ett växande 

område och därmed aktuellt att lyfta. De mindre smällarna mot huvudet är inte kraftiga nog 

att räknas som hjärnskakningar, men studier visar att de också är skadliga för hjärnan (8). 

Tränarna hade funderingar hur det påverkade spelarnas hjärnor och allmänna hälsa i ett 

långsiktigt perspektiv. De önskade mer kunskap inom området genom tränarutbildningarna. 

Det vore värdefullt att genom vidare forskning tydligare kartlägga hur subconcussive hits 

påverkar hjärnan och hur det ska tas i beaktning för spelarnas säkerhet vid hantering och 

rehabilitering. 

 

Metoddiskussion 

Urvalet till denna studie skedde genom bekvämligheturval. Ambitionen var att få ett så 

heterogent urval som möjligt för att uppnå en god överförbarhet av föreliggande studie. 

Inklusionskriterierna var att tränarna hade minst två års erfarenhet som tränare, för att försöka 

säkerställa att de hade erfarenhet av hantering och rehabilitering vid hjärnskakning. Samtliga 

tränare hade erfarenheter och upplevelser av hjärnskakning i sina lag. Fotbollslagen som 

tränarna ansvarade för hade ett brett åldersspann på spelarna och vissa innehöll både flickor 

och pojkar. Samtliga av tränarna var dock män, vilket får ses som en svaghet. Tränarna som 
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deltagit hade också vitt skilda tränarerfarenheter och det skiljde många år mellan den yngsta 

och den äldsta. Vissa av tränarna hade genomgått tränautbildningen mer nyligen än andra. 

Allt detta bidrog till en mer heterogen grupp tränare trots få till antalet. Bakgrundsdata för 

tränarna finns väl redovisat. Resultatet speglar dessutom en bred variation i upplevelser och 

erfarenheter. Sammantaget med allt detta att analysen även är väl beskriven bidrar till att 

överförbarheten av resultatet från denna studie kan sägas vara god. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra en förståelse 

för tränarnas erfarenheter, upplevelser och deras egna reflektioner (34) (35) kring hantering 

och rehabilitering efter hjärnskakning. Dessutom valdes denna metod för att ha större 

möjlighet att utforska ett område som ännu ej beforskats rörande hur hantering- och 

rehabiliteringsarbete implementerats inom amerikansk fotboll. En enkätstudie hade även 

kunnat genomföras, då det skulle medföra flera medverkande och mer data. Då hade dock 

tränarnas egna ord gällande erfarenheter, upplevelser, tankar, funderingar och känslor 

uteblivit. Designen var också väldigt användbar då det inte fanns en liknande studie om 

hjärnskakningar inom amerikansk fotboll i ungdomsleden i Sverige. Endast en opublicerad 

studie (26), som dock var en enkätstudie, framkom vid sökningen.  

Efter en översikt av data konstaterades att upplevelser och erfarenheter angående hantering 

blev mer omfattande jämfört med delen som handlade om rehabiliteringen. Detta kan 

förklaras av att tränarna hade mer att berätta gällande hantering, då de upplevde att de hade en 

begränsad roll i rehabiliteringsfasen. 

För att stärka trovärdigheten i arbetet genomfördes analysen till en början var för sig av 

författarna. Varje intervju transkriberades och delades upp i nyckelord som sedan 

diskuterades författarna emellan. Parallellt med arbetets fortskridning skedde 

forskartraingulering genom att författarna diskuterade analysen i olika steg tillsammans med 

handledaren tills konsensus uppstod (34). Detta gjorde att arbetet hela tiden analyserades av 

tre par ögon.  

Klinisk relevans 

SAFF har riktlinjer för hantering och rehabilitering vid en hjärnskakning, Hjärntrappan. Detta 

är dock något som inte fullt ut har implementerats av alla klubbar, och alla tränare hade inte 

vetskap om Hjärntrappans existens. Hjärntrappan är väldigt viktig då den säkerställer att en 

spelare får lämplig rehabilitering och inte återgår till spel för tidigt. Att återgå till spel utan att 

ha genomgått en tillräcklig rehabilitering ökar risken för allvarliga och kvarstående symtom. 
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Detta kan påverka vardagslivet och försena rehabiliteringsprocessen avsevärt och är direkt 

farligt för spelarens hälsa. Denna studie kan tydliggöra problematiken och vara ett stöd i 

arbetet med implementering av Hjärntrappan. En diskussion skulle kunna föras med förbundet 

hur man ska ta detta vidare och hur det kan utvecklas.  

 

I ungdomsverksamheten inom amerikansk fotboll i Sverige finns inget utbildningskrav hos 

den medicinska personalen. Några av klubbarna hade tillgång till en läkare på grund av ren 

slump, medan andra hade föräldrar utan medicinsk kunskap. I och med att tränarna lutar sig 

mot den medicinska personalen i dessa frågor, är det viktigt att den medicinska personalen har 

en fördjupad kunskap om hjärnskakningar. Därför kan förbundet med fördel se över 

utbildningskraven på juniornivå för den medicinska personalen gällande hjärnskakningar, 

samt fördjupa delen om hjärnskakningar i tränarutbildningarna. Det skulle även kunna finnas 

en roll för fysioterapeuter. Dels skulle en fysioterapeut, främst vidareutbildad inom 

idrottsmedicin med kunskap om hjärnskakningar, kunna medverka vid match som ett pålitligt 

stöd till tränarna, samt hålla föreläsningar och utbildningar för tränare och spelare om 

identifiering, hantering och rehabilitering efter en hjärnskakning. Spelare uppsöker emellanåt 

sjukvården efter att ha drabbats av en hjärnskakning, då är det av stor vikt att en fysioterapeut 

har rätt kompetens gällande korrekt rehabilitering efter en hjärnskakning. Det skulle därför 

vara av godo att i den fysioterapeutiska grundutbildningen införa utbildning angående 

hjärnskakningar. För de fysioterapeuter som väljer att arbeta inom idrott, där det inom många 

sporter förutom amerikansk fotboll förekommer hjärnskakningar, skulle det också vara 

behövlig kunskap för att kunna identifiera, hantera och rehabilitera hjärnskakningar.  

 

Nyttan med detta projekt övervägde riskerna. Riskerna bedömdes som små då detta ämne inte 

upplevdes allt för känsligt. Nyttan upplevdes dock som stor då området är tämligen outforskat 

och innefattar ungdomar och deras föräldrar som bör få information om riskerna med den 

sport som utövas. Ett korrekt omhändertagande från början vid en hjärnskakning kan 

förhindra allvarliga hjärnskador och därmed minska kostnaderna för vården.   

 

Konklusion 

Juniortränarna upplever sig sakna kompetens för hantering och rehabilitering av 

hjärnskakningar trots att de har ett stort ansvar vid dessa situationer. SAFFs utbildningar 

innehåller väldigt lite om hjärnskakningar och förbundets riktlinjer för hantering och 
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rehabilitering är inte fullt implementerade. Utbildning av spelare och komeptenskrav på 

tränare och medicinsk personal anses kunna öka säkerheten i arbetet med hjärnskakningar 

inom amerikansk juniorfotboll. Det finns behov av ökad medicinsk kompetens inom 

amerikansk juniorfotboll då hjärnskakningar frekvent förekommer. En diskussion kan med 

fördel föras med förbundet hur arbetet med dessa områden kan förbättras. Att hjärnskakningar 

förekommer i fler sporter talar för att grundutbildningen borde innefatta utbildning om 

hjärnskakningar, då denna typ av problematik kan mötas i primärvården och för dem som 

arbetar inom idrottsmedicin. Denna studie kan ligga till grund för framtida liknande studier 

som utförs i utökad skala som medvetet innefattar tränare som nyligen avslutat 

tränarutbildningen och tränare som gick den för många år sedan för att se skillnader. Det vore 

även av intresse med framtida studier där spelares rehabilitering följs efter hjärnskakningar 

men även på risker vid hantering och rehabilitering av hjärnskakningar inom juniorlag. Då 

grunden för elitspel läggs i ungdomsåren är det av stor vikt att rätt kompetens finns vid 

hantering och rehabilitering av hjärnskakningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

Bakgrundsdata som kommer att samlas in vid intervjutillfället 

Information om tränaren 

Ålder: 

Kön: 

År som tränare: 

Tränarerfarenheter: 

Yrke: 

Hur gamla är spelarna i ditt lag: 

Vad har du för tränarutbildning: 

Intervjuguide 

Slag mot huvudet och hjärnskakning 

• Har du varit med om att någon av dina spelare varit inblandad i någon incident där 

spelaren fick motta en kraftig smäll mot huvudet, men inte blev diagnostiserad med 

hjärnskakning? 

Vad gjordes då? Vad kände du då? Hur reagerade du? Hade du något stöd av annan personal? 

Vem var det? Vem diagnostiserade? Hur gjordes det? 

Berätta om situationen! 

• Har du varit med om att någon i ditt lag diagnostiserats med hjärnskakning efter slag 

mot huvudet? 

Vad gjordes då? Vad kände du då? Hur reagerade du? Hade du något stöd av annan personal/ 

vårdteam?  Hur kommer det sig att det inte blev diagnostiserat? 
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Berätta om situationen! 

• Uppvisade dom några symtom? Ge sen förslag: yrsel, huvudvärk, illamående, nedsatt 

balans eller ljuskänslighet? 

Vad gjordes då? Vad tänkte du då? Hur kändes? Hade du tillgång till medicinsk expertis? 

Vem tog beslutet? 

• Berätta om någon gång det har varit lätt/gått bra att hantera en situation, berätta om 

när det varit svårt/gått sämre. Varför tycker du det?  

(Om du inte har någon erfarenhet av hjärnskakningar, hur skulle du gå tillväga?) 

Rehabilitering 

• Har du några erfarenheter av någon som blivit rehabiliterad? Berätta! 

 

• Vad är din roll i rehabilitering vid hjärnskakning? 

När har du detta stöd? Vad anser du att du behöver för stöd? Vad saknar du, vad kan 

förbättrats?  

• Vid tillgång till medicinsk personal önskar du att personen skulle användas/kunna 

komma till användning? 

• Hur bestäms återgång till spel? Av vem, när och hur? 

 Utbildning och kunskap 

• Kan du berätta lite kort om den tränarutbildningen som du har gått?  

 

• Finns det något sätt som ni utbildar era spelare om hjärnskakningar? 

 

• Finns det någon gång du upplevt att dina kunskaper gällande våld mot huvudet eller 

hjärnskakningar inte varit tillfredställande?  

 Kan du berätta om situationen? Varför kände du så? 

• Hur tycker du att tränarutbildningen kan förbättrats?  

Kan du utveckla? 
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• Har du några ideér på hur man kan jobba för att förbättra arbetet kring 

hjärnskakningar? 

• Finns det något som du upplever att vi har missat under vår intervju, som du tycker vi 

borde ha med?  



 

34 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

Information och tillstånd att fråga juniortränare från sportchef 

Hej! 

Vi är två studenter från fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi går nu sista 

terminen och ska skriva uppsats, som ska handla om hjärnskakningar och våld mot huvudet 

inom juniorspel i sporten amerikansk fotboll.  

Vi vill få ta del av tränares erfarenheter, upplevelser och tankar angående hjärnskakningar 

samt åtaganden vid rehabilitering och återgång till spel. Denna information kommer samlas in 

genom intervjuer på ca 30-45 minuter med varje enskild tränare. Intervjuerna hålls av oss som 

är författare till uppsatsen, där vi ställer öppna frågor om ämnet och spelar in samtalet. 

Tränarnas identitet kommer ej röjas i studien. Det kommer inte att kunna utläsas vem som har 

sagt vad. När som helst kan tränaren avbryta sin medverkan. Vilken klubb som tränaren 

representerar kommer också vara konfidentiellt.   

Vi kontaktar dig då du är sportchef inom klubben och vi är intresserade av att intervjua 

tränare inom er klubb. Vi önskar ditt godkännande till att vi kontaktar era tränare och 

intervjua dem, för att ha med dem i vår uppsats. Totalt 5 tränare kommer vi att behöva. 

Svara gärna med vändande mail och tveka inte att kontakta oss om ni har några andra frågor 

eller funderingar. 

 

 

Emil Ljung – ljungemil@gmail.com  

Kaj Söderman – kaj.soderman@gmail.com 

 

mailto:ljungemil@gmail.com
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Bilaga 3 

 

 

 

Samtycke från tränare 

 

Undertecknad har blivit informerad om syfte och hur insamlad data kommer att användas för 

studien ” Juniortränares upplevelser och erfarenheter av hantering och rehabilitering vid 

hjärnskakning inom amerikansk fotboll, ungdomar 14 - 19 år”. Försäkran om att medverkan är helt 

frivillig och att deltagandet när som helst, utan angiven orsak, kan avbrytas. Namn och 

personuppgifter kommer ej att röjas i hela studien. Undertecknad ger härmed sitt samtycke 

om att bli intervjuad. 

 

 

______________________ 

Ort och Datum 

 

 

______________________ 

Namnteckning 

 

 

______________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

 

 

Information till tränare 

Hej! 

Vi är två studenter från fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi går nu sista 

terminen och ska skriva uppsats, som ska handla om hjärnskakningar och våld mot huvudet 

inom juniorspel i sporten amerikansk fotboll.  

Vårt huvudintresse är att få ta del av juniortränares erfarenheter, upplevelser och tankar 

angående hjärnskakningar samt åtaganden vid rehabilitering och återgång till spel. Denna 

information kommer samlas in genom intervjuer på ca 30-45 minuter med varje enskild 

tränare som hålls av oss som skriver uppsatsen där vi ställer öppna frågor om ämnet och 

spelar in samtalet. 

Tränarnas identitet kommer vara helt anonyma i studien, det kommer inte att kunna utläsas 

vem som har sagt vad. När som helst kan tränaren avbryta sin medverkan utan vidare 

förklaring. Tid och plats för intervjuer avgörs av tränaren när detta passar bäst för denne.  

Om du är intresserad av att medverka i denna studie, maila gärna för- och efternamn, klubb 

och lag som du är tränare för, hur länge du varit tränare inom amerikansk fotboll och om du 

har erfarenhet eller inte av hjärnskakningar.  

Vid medverkan kan resultatet av uppsatsen självklart erhållas vid intresse. 

Maila till: 

Emil Ljung – ljungemil@gmail.com eller Kaj Söderman – kaj.soderman@gmail.com 

Handledare: 

Cathrin Martin, docent. 

Institutionen för neurovetenskap, fysioterapi 

Uppsala Universitet 

cathrin.martin@neuro.uu.se 

mailto:ljungemil@gmail.com

