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Redaktören har ordet 
 
Påsken är förbi och våren har intagit södra Sverige. Den 11 april hade vi närmare 20 grader i 

Lund. Ett annat vårtecken är att ishockeysäsongen närmar sig sitt slut (undantag: VM) och 

Kung Fotboll är igång. Och magnolierna står redan i blom här i Lund! I skrivande stund gör 

tyvärr våren ett uppehåll, som förhoppningsvis är kort. 

Årets första nummer innehåller lite av varje som ..... 

- reseberättelse från Brisbane, Australien, där Susanne Linnér med kolleger deltog i en 

konferens i november förra året 

- en recension kring social exkludering inom idrotten i det globala samhället skriven av er 

redaktör.  

- den aktive Björn Anders Larsson vid IdrottsEkonomisktCentrum i Lund,  numera även känd 

från radio, har funderat och diskuterat kring effekter på samhället skapat av bl.a. idrotten. 

- plan för utbildning i hälsopromotion för idrottsrörelsen på Högskolan Väst författad av den 

trogne medlemmen Leif Gustafsson i Vänersborg. 

- ett bidrag från Håkan Larsson m.fl. kring idrott och hälsa - ett ämne för lärande. 

- Christian Carlsson - redaktör för skriften Idrott och kunskap - har ett inlägg om landets tre 

utvalda Riksidrottsuniversitet. 

- Fabian Rimfors skriver initierat om sin gammelmorfar Olle Rimfors - svensk utförsåknings 

pionjär nummer ett.  

- Skidentusiasten Christian Pröjtz ger en stämningsbild av utförsåkningen i Villands Vånga 

(Vångabacken) - knappt 30 km nordost om Kristianstad. 

- Vår ordförande - Lollo - har också med ett idrottsrelaterat bidrag. 

- SVEBIs Erwin Apitzsch gör några nedslag kring sina 40 Vasalopp. Jag med mina blott 29 lopp 

plus ett träningsåk hela sträckan (1974) känner igen mycket av Erwins olika känslor. Efter så 

många Vasalopp känner man igen hela gradskalan från start i regn (plus fem grader) till 

minus 32 i starten (minus 36 i Tennäng - loppets lägsta punkt) - från mycket snö och 

skidglädje till snöfattiga, isiga spår och tuffa utförslöpor. Ett gäller dock för alla 

Vasaloppsåkare: trötthet och slitenhet på upploppet.   

De två senare bidraget ger en intressant koppling från svensk utförsåknings inledningsskede 

- kring början av 1930-talet - där Olle Rimfors var pionjär till utbredningen av sporten långt 

ner i Skåne. I Skåne finns två utförsåkningsorter som håller förvånansvärd hög klass - 

Vångabacken i nordost och Vallåsen på Hallandsåsen i nordväst. Gå gärna in på respektive 

backars hemsidor för mer information. Jag vet av erfarenhet att det går att bedriva bra 



utförsåkning i Skåne. Genom konstsnöns intåg räcker det med ca minus två grader för att 

kunna åka i dessa backar. Allt i Skåne är således inte platt!  

2015-års riksidrottsmöte (RIM) äger rum i Helsingborg på Helsingborg Arena den 29-31 maj. 

Då samlas 201 ombud för den svenska idrottsrörelsen (DF och SF) för att utvärdera vad som 

förevarit de senaste två åren, dryfta framtidsfrågor och genomföra olika val till viktiga poster 

inom den idrottsliga hierarkin. Det viktigaste valet utgörs i år av val av ordförande i 

Riksidrottsförbundet (RF) och Riksidrottsstyrelsen (RS). Några föreslagna kandidater är Björn 

Eriksson (ordf. i friidrottsförbundet, fd rikspolischef, fd landshövding i Östergötland, fd 

nationell "huliganutredare"), Håkan Leeman (SVEMOs ordf.), Tomas Eriksson (ordf. i 

innebandyförbundet), Tommy Ohlström (fd partikassör hos socialdemokraterna) och  Lars 

Liljegren (ordf. i Fäktförbundet). Den sistnämnde ställde även upp senast det begav sig - 

2005 - men fick som bekant ge sig för Karin Mattsson Weijber. Valberedningens kandidat är 

Björn Eriksson, men Lars Liljegren har starkt stöd av flera förbund. Avgörandet sker på RIMs 

sista dag - den 31 maj. Kampen kommer nog att bli hård mellan dessa äldre gentlemen - 

bägge nära 70-strecket. Jag kommer ihåg att vid RIM 1995 i Umeå gick ombuden emot 

valberedningen, vilket innebar att Svenska Dövidrottsförbundet blev ett självständigt 

förbund och inte som tidigare associerat med Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF). 

Det skapade starka känslor bland dövidrottens representanter. Tittar man på de som känner 

sig manade kan man ur ett jämställdhetsperspektiv beklaga att kvinnliga kandidater helt 

saknas, vilket är en klar brist. RIM är som vanligt en stort evenemang. Arrangörerna räknar 

med cirka 650 deltagare och dessutom kommer 101 förtjänsttecken att delas ut. SVEBI 

kommer att bevaka RIM och den nuvarande idrottsministern Gabriel Wikström kommer att 

framträda. Denne ansvarar för övrigt även för folkhälso- och sjukvårdsfrågor.  

Svenska Simförbundet har utsetts till Årets Idrottsförbund av Sveriges Centralförening för 

Idrottens Främjande (SCIF). Det är fjärde gången Simförbundet erhåller denna utmärkelse, 

som förutom äran tilldelas 250.000 kronor till verksamheten.   

Jag vill åter påminna om den 20th Annual Congress of the European College of Sport Science 

- Sustainable Sport den 24-27 juni i Malmö. Arrangörer är Malmö högskola, Lunds universitet 

och Köpenhamns universitet. Se kongresssiten www.ecss.congress.eu/2015.  

Karin Moesch disputerar i psykologi den 30 april kl. 13.15 på Kulturens auditorium i Lund på 

en avhandling betitlad " Psychological momentum in handball". Valborg, den 30 april, är 

Lunds stora festdag. Jag hoppas och tror att detta gäller även för Karin! 

Jag kan i idrottsforskningssammanhang rekommendera en nyligen utkommen bok med titeln 

"Idrott, tävling och allvar - en kritisk granskning av svensk idrottsforskning" utgiven på 

idrottsforum.org 2015. Här är det, vilket är tämligen unikt, idrottsforskarnas texter och 

tolkningar av den moderna idrotten som står i fokus. Boken, som är skriven av Jonny Hjelm, 

professor i historia vid Umeå universitet, är mycket läsvärd och bör läsas av landets 

idrottsforskare. Jag har för övrigt recenserat boken för Bibliotekstjänts(BTJ) räkning - en 

http://www.ecss.congress.eu/2015


recension med positiva förtecken. Jag kan också nämna att Jonny Hjelm av Svenska 

Idrottshistoriska föreningen (SVIF) utsetts till 2015 års pristagare. Priset delas ut till 

"välförtjänta personer som gjort stora insatser som kulturminnesvårdare inom 

idrottsområdet och/eller som idrottshistoriska forskare. Grattis, Jonny!  

Från styrelsehåll kan meddelas att beslut tagits att ge ut Swedish Journal of Sport Research 

(SJSR) - tidigare Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning/Svebis årsbok - 

som en peer-reviewad Open Access-tidskrift 2015. En utvärdering kommer att göras efter 

det gångna året.  

Sen vill jag påminna om årets forsknings- och utbildningskonferens (Svebi-konferensen), som 

kommer att avhållas på Linnéuniversitetet/Växjö den 11 - 12 november (obs! datum) 2015. 

Mer information kan fås på universitetets hemsida. Konferensen kommer att föregås av ett 

mer avgränsat forskarmöte den 10 november på eftermiddagen. Konferensarbetet är i full 

gång och innehållet lovar att bli - som vanligt - mycket intressant.   

SVEBI fyller för övrigt 40 år i år. Vår verksamhet inleddes med ett konstituerande 

årsmöte/årskonferens i Örebro i november 1975. Deltagarantalet var, om jag minns rätt, 

cirka trettio med eftersits hos den icke okände Lars-Eric Uneståhl på Envägen i Örebro. 

Dagen efter drog jag till Stockholm Open för nya domaruppdrag i tennis. Året före (den 4 

december) hade vi haft ett forskarmöte i Lund med dåtidens cirka 20 

idrottsforskare/idrottsutbildare från hela landet, där beslut bl.a. togs att vi skulle bilda en 

idrottsforskningsorganisation året efter. Embryot till SVEBI och arrangörer av det första 

idrottsforskarmötet i Lund 1974 var psykologerna Erwin Apitzsch och Håkan Ornander samt 

sociologerna Peter Arvidson och Anders Östnäs, som tillsammans bildade lokalföreningen 

LUBIF (Lunds Beteendevetenskapliga Idrottsforskningsförening). Håkan lämnade efter kort 

tid och Peter avled i början av 2000-talet, medan Erwin och jag fortfarande är kvar.   

Samma år - 1975 - vann Sverige Davis Cup för första gången med Björn Borg (19 år) som 

primus motor. Motståndare var Tjeckoslovakien. Jag hade nöjet att tjänstgöra som 

linjedomare under dessa minnesvärda dagar och kunde sen deltaga i den stora fest som 

följde. En milstolpe för svensk tennis! Sen har de triumfen som bekant följts av fler DC-

vinster, men den första vinsten är alltid speciell! Som regelbunden skrivare av svensk tennis i 

bl.a. Idrottsforskaren kan jag tyvärr konstatera att det var bättre förr - mycket bättre! Jag 

återkommer i nästa nummer om dagsläget för svensk tennis - efter de bägge 

Båstadturneringarna i juli.  

Vi saknar många gamla och för den delen även nya medlemmar. Vårt plusgirokonto är som 

alltid - pg 25 18 21- 5.  Medlemsavgifterna fortfarande lika låga: 50 kronor för 

studerande/pensionärer, 150 kronor för individuellt medlemskap och 300 kronor för 

organisationer/bibliotek. Som medlem får Du SJSR, Idrottsforskaren (tre nummer per år) 

samt kraftigt reducerad avgift vid vår årliga forsknings- och utbildningskonferens. Vår 

maning är liksom tidigare: stöd svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI! På vår site - 



www.svebi.se - får Du aktuell information om SVEBI och Du kan även läsa tidigare nummer 

av Idrottsforskaren. Jag vill också välkomna Dej att skriva i Idrottsforskaren. Kontakta mej så 

får Du mer information - min e-post (se nedan)!  

Anders Östnäs 

redaktör 

e-post: anders.svebi@gmail.com (obs!) 
  

http://www.svebi.se/


Snöbollseffekt - värva medlemmar allt vad ni orkar! 
 

Snö! Detta fascinerande naturfenomen! Snö uppstår i de övre luftlagren när vattenånga kyls 
ned i temperaturer under 0 °C. En del av vattenångan kondenseras till fina iskristaller som är 
platta och tunna. Vilken form denna kristall antar beror på temperatur och fuktighet. 
Vanligast är den sexarmade strukturen, en så kallad snöstjärna. Det stämmer inte att det inte 
finns två identiska snöstjärnor, men chansen att påträffa två exakt likadana är försvinnande 
liten. När snöstjärnor faller genom fuktig luft får de en fukthinna, som gör att de kan fastna 
på varandra och bilda en snöflinga. På grönländska finns det olika ord för snö, snö som 
befinner sig i luften respektive snö som ligger på marken - quanik är snö luften och aput är 
snö på marken. Som skåning är jag synnerligen van vid quanik, dock har den gångna vintern 
haft ovanligt lite av den varan, av aput också för den delen. Under vecka 10 var jag i Duved 
och Åre och åkte skidor på aput. Det var ett tag sedan och jag var förvånad över hur bra det 
ändå gick. Nåväl, jag har aldrig varit något fenomen i backen, men det gick ändå över 
förväntan och jag prisade procedurminnet som fungerade så pass. När jag susade ner för 
backen hann jag tänka på Bernsteins teori om frihetsgrader och hur väl teorin stämmer i 
praktiken. För dem som inte har teorin aktuell så följer här en kortkort beskrivning. Varje led 
kan befinna sig i ett stort antal lägen, och kombinerar man olika leders lägen i kombination 
med andra leders lägen så blir antalet frihetsgrader mycket mycket stort. När man är ovan 
vid en rörelse eller håller på att lära sig en ny rörelse så låser man ett antal frihetsgrader för 
att ens stackars hjärna ska kunna ha lite koll på vad man gör. Rörelsen ser då kantig och stel 
ut eftersom man har låst en hel del rörelseutslag. Efter hand kan man frigöra fler och fler 
frihetsgrader och till sist kan man dessutom utnyttja externa krafter som hjälp i att förbättra 
rörelsen. I min skidåkning kände jag att det var en hel del onödiga låsningar i frihetsgraderna 
och utnyttjandet av de externa krafterna var mediokra, men gick bra så länge det var lös och 
fin snö, men uppåt eftermiddagen när det var sorbet i backen gick det sisådär. Men ack så 
roligt det är att åka skidor!  
 
Ni kan läsa några riktiga skidentusiasters artiklar i det här numret. Erwin Apitzsch, SVEBI’s 
eminente styrelsemedlem och sekreterare, skriver om sin skidkarriär och om sitt fyrtionde 
Vasalopp! Fyrtionde! Han har åkt Vasaloppet i fyrtio år! Imponerande, undrar vad som driver 
honom och om han som idrottspsykolog någon gång har funderat på det? Jag träffade Carina 
Hammarstrand för några år sedan. Carina från Ängelholm åker nio Vasalopp varje år! Hon 
brassar därmed in Erwins mängd på lite mer än fyra år! Jag frågade vad som drev henne och 
hon bara skrattade och sa att det är så himla roligt att sätta upp mål och se om man går iland 
med det. Hon hävdar bestämt att någon tävlingsmänniska är hon då rakt inte, vilket alla tror, 
hon säger att hon är bara en genomförare! Jaha. Gör om hennes genomförande ni som har 
lust, nio Vasalopp på en dryg vecka! 
 
Som jag skrev är snötillgången understundom i Skåne. Den gångna vintern har det varit 
väldigt få snödagar, ja kalldagar överhuvudtaget. Christian Pröjtz, rektor till vardags, brinner 
verkligen för utförsåkning och jublar så fort det blir någon liten minusgrad. Då drar de igång 
snökanonerna och åker för fullt i Vångabacken. Han utbildar barn och unga på skidor, inte 
bara i skidåkning utan också i att älska vintern och snön. Den allra bästa årstiden är enligt 
honom vintern. Idag är det kallt, ropar han glatt när man träffar honom, och imorgon ska det 
bli ännu kallare, hurra! Förutsättningarna för skidåkning är olika i vårt avlånga land, men 
entusiasm kan överbrygga mycket! 



 
Fabian Rimfors, ädel ättling till Olle Rimfors skriver i detta nummer en artikel om Olle 
Rimfors, pionjär som tog utförsåkningen till Sverige. Olle var Fabians gammelmorfar. Undrar 
hur snökristaller kan färdas i generna? Det har de garanterat gjort, Fabian är också en 
hängiven skidentusiast. Han åker skidor så fort tillfälle ges. När jag träffade honom undrade 
jag om hans egentliga namn var Rimfrost och inte Rimfors, men han bedyrade att det var 
Rimfors. Fabian har skrivit en tjock fin bok om Olle, och vi lottar ut ett exemplar bland 
medlemmarna i SVEBI. Han håller på att katalogisera och titta på gamla filmer om Olle, så 
det kommer nog mer dokumentation så småningom. Håll utkik! 
 
Som vanligt funderar jag på något samhällsfenomen i lite provisoriskt amatörmässigt 
filosofiskt sken. Just nu funderar jag över vem som kränker vem, i dessa tider när alla i stort 
sett säger sig vara kränkta. Nyligen dömdes en läkare för att ha kränkt en kvinna som 
vägrade att hälsa och ta läkaren i hand. Han dömdes för att han hade kränkt kvinnan, då han 
inte undersökte eller behandlade henne. Han kanske tvekade att göra gastroskopi eller 
rektoskopi om hon inte ens ville ta honom i hand. Ingen vet väl exakt hur det gått till, men 
det intressanta är vem som har företräde på att kalla sig kränkt. Man kan kanske också tänka 
sig att det var läkaren som var kränkt när hon inte ville hälsa på honom. Jag har själv upplevt 
att någon inte ville ta mig i hand när jag sträckte fram den för att hälsa artigt. Det kändes 
jättekonstigt och jag stod där och visste inte vad jag skulle göra med handen. Det hände mig 
vid en hiss i Dallas 1996. Det var strax före OS i Atlanta och jag var på Pre Olympic Congress. 
Jag hade träffat professor Vladimir Rodichenko året före, 1995, i Aten och Olympia och hade 
t o m ingått i hans grupp i en hel vecka när vi diskuterade etiska problem i samband med OS. 
Jag hade dessutom hjälpt honom och hans fru att hitta rätt plan från Aten till Köpenhamn 
och hjälpt dem med byte i Köpenhamn till Göteborg. De skulle till friidrotts-VM i Göteborg. 
Så vi var bevisligen bekanta och möttes vid hissen. Jag sträckte fram handen och han tog den 
inte. Vem av oss var den kränkte? Han eller jag? Ett annat fall som är intressant och hemskt 
är ett dödsfall i Krokom. En socialsekreterare tog livet av sig för hon kände sig så kränkt, men 
kunde inte hävda det då det var hon som var chef.  Frågan är huruvida det går att kränka 
uppåt eller inte, dvs kan arbetstagare kränka chefer eller är det förbehållet arbetstagare att 
säga sig vara kränkta av chefer? Var går gränsen mellan skitsnack om chefen och kränkning? 
 
I förra veckan var jag i Budapest på ett forskningsmöte i ett stort EU-projekt. Jag hade stora 
planer om att kunna arbeta på flyget hem från Budapest. Jag hade fått flygstolen längst in 
vid fönstret. I mittenstolen satt en herre i övre medelåldern. Stolen utåt gången var tom 
ända tills planet precis skulle gå. Då kommer det en stor tjock man på ca 250 kilo och 
försöker pressa sig ner. Han var sjöblöt och skjortan såg ut som den varit helt sänkt i vatten. 
Det droppade för fullt och han frustade och skvätte saliv och svett omkring sig. Till sist 
lyckades han pressa sig ner i stolen, men pöste över rejält in i mittenmannens stol. 
Mittenmannen såg helt förtvivlad ut och lutade sig desperat in i min stol. Jag trycktes ut i 
fönstret och kunde inte röra mig. Inte mittenmannen heller för den delen. Den tjocke 
mannen fick in ett par meter extra säkerhetsbälte och så lyfte planet. När lamporna för 
bälten släckts kom kabinpersonalen och sa till tjocka mannen att de hade ett annat säte till 
honom. De sa det vänligt och artigt. Naaj, fräste han och frustade igen. Mannen i mitten 
hade nu ingen färg alls och såg ut att vilja kräkas när som helst. Han satt fast i ett mänskligt 
skruvstäd där jag var den ena lilla skänkeln. Andra sidan var betydligt större. Jag insåg att det 
skulle inte hålla att sitta så här i flera timmar så jag ropade till mig personalen och frågade 



om de kunde frigöra plats i sätet snett bakom mig så att jag kunde klättra uppe vid taket. De 
såg lite förvånade ut men frigjorde direkt platsen och jag klättrade. Mittenmannen kunde då 
få min plats och börja andas, i grevens tid för han hade inte mycket luft kvar. Frågan uppstår 
igen, vem är det som är kränkt? Är det feta mannen för att han är fet och han ska inte 
behöva utsättas för något obehag för det? Eller är det mittenmannen som halvt kvävdes? 
Eller är det jag? Medan jag klättrade flashade en mängd tidningsrubriker förbi min inre syn. 
Undrar hur media hade hanterat fallet? Var jag heroisk eller kränkande? 
 
En annan fråga kring kränkthet har visat sig när det gäller studenter. För en månad sedan 
hade jag ett fall av fusk och anmälde studenterna till disciplinnämnden. En himla 
komplicerad process och jag aktar mig nog i fortsättningen. I alla fall var studenterna så 
kränkta när de kontaktades av disciplinnämnden. Fallet togs upp och nämnden kunde också 
konstatera att det var uppenbart fusk, men det gick inte att bevisa uppsåt så de gick fria till 
sist. Här undrade jag också, vem är det som egentligen är kränkt? Är det de som fuskar, de 
som upptäcker fusket, de som har konstruerat kursen och examinationen, de andra 
studenterna som inte når ända fram för att de inte fuskar, eller vem katten är det? Det är 
förvillande likt hur diskussionerna går när det gäller doping i idrotten. Vem är det som är 
kränkt när en dopad idrottsperson upptäcks? 
 
Jag vill avslutningsvis uppmana er Svebianer att försöka värva nya eller nygamla medlemmar. 
Om var och en av er lyckas få med sig en kompis så skulle vi bli dubbelt så många, om var 
och en skulle lyckas värva två kompisar hade succén varit ett faktum! Det närmar sig 
sommar, min favoritårstid, trots att jag skrivit så lyriskt om snö, min förhoppning är att vi till 
sommaren är dubbelt så många som nu. Snälla, hjälp mig att infria den förhoppningen! Ni 
finner inbetalningskort längst bak i denna tidskrift annars ligger det alltid ett sådant på 
hemsidan. Lev väl och njut av att ljus och värme är tillbaka!  
 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 
Ordförande i SVEBI 
  



40 år i Vasaloppsspåret 
 
Någon skidåkare är jag inte. Visserligen uppvuxen i Norrbotten men absolut inte i närheten 
av att vara en skidtalang. På de obligatoriska skolmästerskapen kom jag alltid sist eller näst 
sist. Jag minns speciellt skolmästerskapet i gymnasiets andra ring. Sträckan var 10 km 
fördelad på två varv. Min plan var att bryta efter ett varv, men den entusiastiska publiken 
hejade så intensivt att jag bara inte kunde bryta. Jag fortsatte ett varv till och då jag kom i 
mål hade alla gått hem. Jag fick i alla fall tiden 1.09,30, vilket var 27 minuter sämre än den 
näst siste i loppet. Efter studenten väntade militärtjänstgöring i Boden och där blev det totalt 
15 km under vintern 1966. Sedan kom jag till Lund och stod inte på skidor förrän i februari 
1975. Jag kom i kontakt med LUGIs skidsektion och det drag det fanns där kring Vasaloppet. 
På radio hade jag ju följt Vasaloppet och noterat namnen på kontrollerna Mångsbodarna, 
Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris och tyckte att det vore roligt att få uppleva 
dem i verkligheten. Så 1975 blev mitt debutår. Skidförberedelsen bestod av 65 km på 
rullskidor på en 900 m kort trärundbana och 120 km på skidor i Vålådalen. LUGI-åkarna 
disponerade en villa 500 från starten i Berga och på kvällen före den stora dagen 
presenterades årets LUGI-medalj med inskriptionen ”10 000 män i spåret – kvinnoåret”. Ja, 
det var på den tiden förbjudet för kvinnor att åka Vasaloppet och FN hade utropat 1975 som 
det internationella kvinnoåret! Inför söndagens lopp var väckning utsatt till 5.00, men redan 
innan dess ringde en och annan väckarklocka (mobil hade ingen hört talas om). 
Termometern visade på 12 minusgrader. Livlig aktivitet. De flesta lade på lite grönt under de 
förvallade skidorna. Jag också. I nattmörkret bar vi skidor och ryggsäck till startplatsen och 
placerade skidorna i fjärde och sista startledet. Mörkt och disigt. Fullt med bussar, bilar och 
skidåkare på vägen. Tillbaka till villan och frukost. De flesta hade strategin att äta så mycket 
som möjligt. Gröt, mackor, pannkakor, stekt korv och potatis inmundigades med på sina håll 
inte alltför god aptit. Vid 7-tiden gav vi oss iväg till starten. Bagaget lämnades in för transport 
till Mora på stora lastbilar. Det hade ljusnat och överallt vimlade det av skidåkare. Från 
högtalaren strömmade musik. I vimlet var det lite svårt att hitta skidorna, men de stod kvar. 
Redan halv åtta började man plocka av sig överdragskläderna, stoppa ner dem i speciella 
plastpåsar och kasta dem åt sidan. Speakern började prata och poängterade hela att det var 
gott om tid kvar innan starten skulle gå kl 7.45. Strax efter halv åtta började jag sätta på mig 
skidorna. Skulle just ta spänna fast den andra skidan då fältet stack iväg. Snabbt på med 
stavarna och iväg. Tjuvstart med 7 minuter! Det var mycket trångt på startfältet och hårt 
tempo fram till vägen. Lyckades klara mig från alla missöden, men mjölksyra fanns det gott 
om. Uppför backen gick det mycket långsamt. När dock stigningen var avklarad gick det 
bättre. Skidorna var utmärkta och spåren likaså. Temperaturen låg kring nollstrecket. 
Fantastisk upplevelse att skida fram på myrarna kilometer efter kilometer. Och efter 23 km 
fick jag äntligen uppleva Mångsbodarna som deltagare i Vasaloppet. Efter 40 km kom den 
största trötthetsperioden. Skönt att komma till Evertsberg. Tog det lugnt och drack mycket, 
åt några bullhalvor och stora mängder härligt läskande apelsinklyftor. Sedan väntade en ny 
fas med isiga utförslöpor och inga spår kvar. Besvärligt med fästet. Bara obehaget att valla 
om hindrade mig från att stanna och göra det. Men strax efter Oxberg var det alldeles 
nödvändigt att valla om. Lade på violett klister, och visst blev det bättre i lössnön, men i de 
isiga spåren var det lika halt som tidigare. Hemska nivåskillnader mellan spåren på uppemot 
en halvmeter så kallade orgeltramp. Ängarna utanför Mora var hemska, eller rättare sagt, 
skidorna var hemska. Massor av löpare strömmade förbi bland annat en man med bara en 



arm. Kroppen var förvånansvärt pigg, men mot slutet fick jag ont i höger knä. De sista 300 
meterna hjälpte publiken till med o-hej, o-hej. 
En skön känsla att glida över mållinjen. Tiden blev 8.53,34 och placeringen 5 623 av 8 848 
som fullföljde.   
Inför mitt fjärde Vasalopp 1978 hade jag stått på skidor 15 km. En planerad skidtripp till 
Umeå under sportlovsveckan fick ställas in på grund av feber och halsont. Kraftigt snöfall på 
morgonen. Tjuvstart med två och en halv minut. Under hela loppet föll det blöt och tung 
snö. Vallan satt dåligt och avsaknaden av spår gjorde att det gick långsamt. Så fortsatte det 
mil efter mil och mot slutet fick jag uppleva en ny sak – mörker. Små lyktor längs spåret 
ledde slutligen till målet efter 10.49 timmar och placeringen 8 717, vilket innebar att jag 
endast hade 362 efter mig. Fem år senare, 1983, var det perfekta förhållanden – svag 
medvind, utmärkta spår hela vägen och några minusgrader under hela loppet. Det var roligt 
att åka och det gick ganska fort. Den nya kontrollen i Smågan efter 10 km satt fint. Det flöt 
på bra hela vägen och jag förstod att jag hade chansen att få en tid under 7 timmar. På 
upploppet satsade jag hårt med dubbelstakning i det isiga spåret och kom i mål på personligt 
rekord 6.59,09. Följande år, 1984, nådde jag min bästa placering 4 285 med bara tre LUGI-
åkare före mig.  
Kvällen före Vasaloppet 1985 började jag må illa, förmodligen förorsakat av att jag fått i mig 
något olämpligt vid middagen. Illamåendet blev värre och svetten rann. Mådde tjuvtjockt, 
sprang till toaletten och kräktes. Kände mig svag och illamående hela kvällen. På morgonen 
kändes det bättre och tog tänkte ”Jag är ju ändå här, så jag ställer upp och så får vi se hur det 
går”. Det gjorde jag och efter tre mil kände jag mig frisk och kom i mål på tiden 8.37 timmar. 
År 1987 var det -26 grader på morgonen. Det blev dubbla lager av allt i klädväg. Så 
småningom kom solen fram och temperaturen sjönk till bara -10 grader. Vasaloppet hade 
förlängts med 1 kilometer och mätte nu exakt 90 kilometer. Jag kom i mål på 9.02 timmar, 
medan 14 procent bröt loppet. Inför de följande två åren hade jag inte åkt varken skidor 
eller rullskidor då jag ställde mig på startplatsen. Efter tre mil började jag få ont i ljumskarna, 
men det kändes överkomligt. Tiden blev 9.03 timmar och resulterade i några blåsor på 
händerna. Dagen därpå gjorde det ordentligt ont i ljumskarna och att gå nedför trappor var 
en pina. Då jag körde bil var jag tvungen att ta hjälp av händerna för att flytta foten från 
gaspedalen till bromsen. Inför mitt femtonde Vasalopp 1989 blev det inte klart förrän 
söndagen innan att loppet skulle köras. Terrängen var helt grön och Öppet Spår hade ställts 
in. Upptäckte helt nya saker i naturen. Här och var stack det upp kvistar, rötter och stenar 
och på vissa ställen fick man åka genom vattenpölar i det nollgradiga vädret. År 1996 var det 
nära att min Vasaloppssvit hade brutits. Jag var förkyld med feberkänningar veckan före 
loppet och tvekade om jag skulle ställa upp. Det kändes dock okej. Hostade då och då under 
loppet, men kände inget obehag eller orkeslöshet. Tiden blev 9.05 timmar och jag kände mig 
nöjd med att ha fullföljt loppet. År 2005 var det dags för mitt 30:e Vasalopp i svit. Hade 
tränat 490 km på skidor och rullskidor och kände mig redo. Minusgrader under hela loppet. 
En fantastisk skiddag med solsken, svag medvind, vacker snöklädd natur och fina spår hela 
vägen till Mora. Allt kändes bra och kontrollerna dök upp som en överraskning. Mot slutet 
förstod jag att jag hade chansen att gå under 7 timmar. Mellan Eldris och Mora åkte jag allt 
vad jag kunde och stakade i mål på tiden 6.59,08 – personligt rekord med en tiondel i mitt 
30:e Vasalopp. Det kändes jättebra!  
I november 2010 hade vi snö i Lund hela månaden. Min 16-årige son, som i unga år hade 
dragit runt på en 10-metersrunda i trädgården hade då sagt ”Pappa, när jag blir 18 år ska jag 
åka Vasaloppet med dig”. Och så kom den snörika månaden och Henrik sade ”Pappa, kan vi 



inte åka Öppet Spår tillsammans?” Jag blev lite överraskad, men visst kunde vi göra det. Sagt 
och gjort. Vi startade kl 7.00 och på myrarna tog Henrik fram mobilen och fotograferade. Vi 
pratade om allt möjligt och njöt av skidåkningen. Allt eftersom tiden gick blev han mer och 
mer fåordig och mot slutet hade konversationen helt upphört. Men när vi kom till upploppet 
sprack han upp i ett leende, tog fram mobilen och fotograferade till dess vi samtidigt gick i 
mål på tiden 9.43 timmar. Efteråt berättade han att han hade satt upp delmål då orken 
började  tryta ”först var det en kilometer i taget, sedan varje lyktstolpe och till sist varje 
stavtag”. Det var en härlig upplevelse att få göra detta med Henrik. Sedan dess har vi åkt tre 
Vasalopp tillsammans och varje gång fått samma tid, men han har alltid fått en placering 
bättre än jag och det unnar jag honom. I år åkte jag mitt 40:e Vasalopp i svit och är nu bland 
de 220 Vasaloppsåkare som har gjort det. 
 

Erwin Apitzsch 
  



Några nedslag på AARE-NZARE 2014 
 

Vi möttes av den fuktiga luften och sviterna av stormen den 27 november som hade drabbat 
Brisbane dygnet innan. Målet med resan var konferensen AARE-NZARE 2014. Temat för 
konferensen, som omfattade mer än idrottspedagogik, var ”Speaking back through 
research”. Den nya zeeländska avgående presidenten Liz Gordon uttryckte sig sig i 
konferenshäftet på följande sätt om konferensens centrala tema: 
 

Of particular concern in both countries is the relatively low status of 

educational research both in comparison to other areas of research, but 

also because policymakers have the breathtaking ability to ignore all 

research in making decisions about educational matters. 

Många engagerade och etablerade forskare inom Health och Physical education (HPE) 
återkommer regelbundet till denna konferens, några exempel som kan nämnas är Doune 
Macdonald, Jan Wright och Michael Gard, men det finns naturligtvis många fler. Gruppen 
HPE-forskare i Nya Zeeland och i Australien har ett starkt gemensamt intresse för 
samhällskritiska perspektiv på ämnet. På denna konferens finns exempelvis relativt lite 
utrymme för presentationer som utifrån naturvetenskapliga perspektiv förespråkar mer 
träning av eller mer fysisk aktivitet för vissa grupper av elever. Trots något olika teoretiska 
ingångar så har HPE-gruppen en gemensam och samlad syn på den problematik som 
skolämnet står inför. Exempelvis gällande övervikt (obesity), så kritiseras att bilden som 
framkommer i tidskrifter ofta är starkt förenklad och att det inte går att fastställa en objektiv 
sanning som sedan utgör grund för policies inom området. Detta gäller även området fysisk 
aktivitet, det vill säga att mycket fysisk aktivitet kan inte likställas med bättre hälsa, 
åtminstone inte för alla. Istället uppfattas detta resonemang snarare som en produkt av en 
väldigt snäv bild av relationen mellan hälsa och fysisk aktivitet.  
 
Utan att förringa dessa perspektiv och sätt att bedrivas forskning, så kan man fundera över 
faran med att forskningen inom ämnet blir för likriktad. Det innebär att kritiska perspektiv 
inte möts med diskussioner, istället bekräftas den gemensamma synen på ämnet och dess 
problematik. 
 
Hälso-perspektivet i Australiens och Nya Zeelands HPE skiljer sig från det svenska, bland 
annat tas utgångspunkten i Nya Zeeland hos ursprungsbefolkningen, maorierna. Maorierna 
har en annan bild av vad hälsa är, vilket sammanfattas i begreppet hauroa. Utmärkande för 
detta begrepp är att den fysiska hälsan bara är en aspekt av flera och att lika stort fokus 
läggs på den mentala och spirituella hälsan samt  familjens och det omgivande samhällets 
hälsa. I Nya Zeelands kursplaner för ämnet idrott och hälsa finns detta väl framskrivet, 
tillsammans också med ett uttalat perspektiv på sexuell hälsa, något som vi inte på samma 
sätt har i Sverige. På grund av dessa olika utgångspunkter kan vi som svenskar ha svårt att 
känna igen oss i de diskussioner som fördes på konferensen gällande hälsoperspektiven i 
skolan.   
 



Vi medverkade i konferensen bland annat för att presentera ett utvecklings- och 
forskningssamarbete mellan University of Auckland och Linnéuniversitetet. Projektet 
startade 2011 och det pågår fortfarande. Samverkan är inriktad på att stärka 
lärarutbildningen i Idrott och Hälsa med syfte att utveckla samhällskritiska och 
ämnesdidaktiska perspektiv inom utbildningen. Vårt uppdrag var att medverka i ett 
symposium om idrottslärarutbildningar utformade utifrån samhällskritiska perspektiv.  
 
Respektive lärosäte har under olika tidsperioder var för sig försökt bygga upp en 
lärarutbildning med ovan nämnda perspektiv. Vid Linnéuniversitetet påbörjades detta arbete 
i samband med den nya lärarutbildningen 2011. Tillsammans med Helle Rønholt ph.d., 
numera pensionerad från sin tjänst som lektor vid Institut for Idræt, Københavns Universitet, 
diskuterades de önskvärda kompetenserna som blivande lärare i idrott och hälsa behöver i 
en framtida skola.  
 
Samarbetet med Helle genererade ett utbildningsfilosofiskt perspektiv. En central 
målsättning i detta är att den framtida läraren i idrott och hälsa ska kunna förhålla sig till för 
samhället centrala problemställningar/frågeställningar och också använda och utveckla de 
potentiella bildningsmöjligheter som skolämnet rymmer. Profilens perspektiv innebär också 
att det finns en ambition att hålla samman centrala aspekter i synen på utbildning, 
undervisning och lärande som exempelvis teori – praktik, allmändidaktik – ämnesdidaktik, 
ämnes-, kunnande– generella lärarkunskaper, värdegrundsfrågor etc. Krafter på skilda nivåer 
inom utbildningssystemet verkar dock många gånger i motsatt riktning.    
 
För närvarande arbetar Lena Larsson, Susanne Linnér och Katarina Schenker vid 
Linnéuniversitetet, med att konkret omsätta detta utbildningsfilosofiska perspektiv i en 
akademisk undervisningspraktik vid idrottslärarutbildningen. Alla har ett intresse för att 
idrott och hälsa – ämnet ska medverka till en delaktighet i ett demokratiskt samhälle och vi 
menar också att det är viktigt att idrott och hälsa-undervisningen genomsyras av ”levd 
demokrati” och ”levt kritiskt förhållningssätt”, inte minst då jämlik undervisning skolämne är 
en förutsättning för hälsosam undervisning.  

• Lena Larsson forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom 

lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen, och hennes avhandling 

handlar om just detta. 

• Susanne Linnérs forskningsområde är relaterat till värdefrågor, demokrati, etik 

och moral i skolan och i föreningsidrotten. Hennes avhandling handlar om värden och 

villkor i det yrkesetiska samtalet. 

• Katarina Schenkers intresserar sig för strukturer som definierar in och 

definierar ut personer i olika fostransmiljöer och sammanhang. Hennes avhandling tar 

sin utgångspunkt i idrottslärarutbildningen, i didaktikbegreppet och i den kurslitteratur 

som kan anknytas till undervisningspraktiker. 

 
Länken i samarbetet mellan Linnéuniversitetet och University of Auckland är Göran Gerdin 
som under de senaste 15 åren har rört sig mellan Sverige, Nya Zeeland och Australien, där 
han har bedrivit studier, undervisat och forskat inom ramen för HPE. Göran läste delar av sin 
idrottslärarutbildning vid Växjö universitet, han disputerade 2014 inom området pojkar, 



genusskapande och rörelseglädje (pleasure) inom skolämnet idrott och hälsa och han 
arbetar för närvarande med forskning och undervisning i kurser inom 
idrottslärarprogrammet, vid University of Auckland. 
 
Syftet med forskningsprojektet är att studera mekanismer i utbildningarna som på olika sätt 
interagerar med studenternas förmåga att tänka och resonera kritiskt och förhålla sig till 
sociala rättvisefrågor. Fokus ligger på frågor som: Vilka föreställningar och förväntningar om 
de kunskapsområden som ingår i skolämnet idrott och hälsa utvecklar studenter under 
lärarutbildningen? Vilka lärarkompetenser ses av olika parter som centrala inom området 
idrott och hälsa? Vilka kompetenser prövas i lärarutbildningen och under den 
verksamhetsförlagda utbildningen? Öppnar det upp för en kunskap kring samhällskritiska 
frågor? 
 
Visst empiriskt material är insamlat och består bl a av texter skrivna av blivande lärare i 
idrott och hälsa, intervjuer med verksamma lärare på lärarutbildningen, och analyser av 
examinationsuppgifter. Från University of Auckland ingår förutom Göran Gerdin också 
Wayne Smith och Rod Philpot, vars avhandlingsprojekt utgör en del av samarbetet. 
 
Idrottslärarutbildningen som Wayne, Rod och Göran verkar inom är en fyraårig så kallad 
Bachelor of Physical Eeducation. Denna utbildning är unik på två olika sätt, dels är det en 
utbildning på fyra år för enbart idrottslärare, dels för att den har ett tydligt uttalat 
samhällskritiskt fokus.  När utbildningen byggdes upp i början av 90-talet var Richard Tinning 
med som en viktig mentor och rådgivare för hur utbildningens skulle konstrueras. Samtliga 
tolv lärarutbildare inom detta program är starkt influerade av detta perspektiv, där målet 
med utbildningen är att de blivande lärarna ska ha med sig ett kritiskt förhållningssätt till vad 
som är fysisk aktivitet och hälsa. Detta tar sig i uttryck i t ex att studenterna får göra praktik 
på en rad olika skolor med det specifika syftet att studenterna ska uppleva olika 
sociokulturella villkor. På senare år finns en oro för att dessa perspektiv inte får det avsedda 
genomslaget i utbildningen, och det har lett till att Wayne, Rod och andra har velat 
undersöka vilket genomslag utbildningen faktiskt får för studenterna och de blivande 
lärarnas perspektiv.  
 
Först ut i symposiet på konferensen AARE-NZARE var Wayne som presenterade projektet 
följd av Göran som ramade in projektets teoretiska utgångspunkter. Därefter  
presentaterade Katarina och Susanne ett av delprojekten som  handlade om hur nya 
studenters bilder av utbildningen och idrott och hälsa-ämnet blir/eller inte blir utmanade av 
utbildningens examinationer.  
 
Rod höll i presentationen därefter, som utgick från hans avhandlingsprojekt. Rod har 
intervjuat lärare som arbetar med ”socially critical perspectives” i undervisningen och även 
studerat policydokument i relation till utbildningen. I sin presentation visade Rod upp en 
splittrad bild av lärarna – de hade olika syn på det kritiska perspektivet, detta trots att det 
har diskuterats mycket i kollegiet, och trots alla åtminstone på ett teoretiskt plan är överens 
att undervisningen ska grundas i det kritiska perspektivet. Därefter avslutade Wayne med 
den studie som belyser hur utexaminerade lärare från idrottslärarutbildningen vid University 
of Auckland ser på och använder sig av samhällskritiska perspektiv som verksamma lärare. 
Wayne pekade på hur dessa lärare under sin utbildningstid fått upp ögon för vikten av dessa 



perspektiv inom idrott och hälsa ämnet men poängterade samtidigt att få av dessa lärare 
sedan lyckas omsätta detta i sin praktik på grund av olika faktorer så som starka traditioner 
inom ämnet och olika skolor. 
 
Diskutant i symposiet var Richard Tinning. Richard lyfte i synnerhet betydelsen av att ha en 
ständigt levande diskussion i kollegiet. När diskussionen och meningsutbytena avstannar, 
minskar utrymmet för en gemensam förståelse gällande de kritiska perspektiven i 
undervisningen.  
 
Vi hade alla privilegiet att medverka i Richard Tinnings avskedsmiddag inom HPE-gruppen i 
Australien och Nya Zeeland. Genom de olika talen under kvällens gång blev vi både ödmjuka 
och respektfulla för den betydelsefulla del, som Richard inte bara spelat forskningsmässigt 
inom området, utan även för de personerna som idag är ledande och inom området. Richard 
har varit handledare till många doktorander, i sin handledning har han även lyft 
humanistiska värden och på detta sätt skapat ett nätverk med en särskild forsknings- och 
handledarkultur. Under denna kväll hyllades Richard med en kärlekssång på maori, men 
också genom tal och andra presenter, bland annat från GIH, representerat av Eric Backman. 
 

 

  



Avslutande ord 

Nu när vi alla är hemma igen blir det att ta med sig de intryck och frågor som väcktes i 
Brisbane för att både enskilt och tillsammans jobba vidare med detta projekt där ambitionen 
är att utöka samarbetet med fler lärosäten i Sverige, övriga Norden/Europa, Nya Zeeland och 
Australien.  Målet är fortsätta undersökandet och delandet av kunskaper när det gäller hur 
olika samhällskritiska perspektiv kan leda till en utökad demokratisk och rättviseinriktad 
praxis inom idrott och hälsa, både inom och utanför skolans ramar, världen över. 
 

Susanne Linnér, Katarina Schenker, Lena Larsson, Göran Gerdin 

Linnéuniversitetet/Växjö 

  



Landets tre Riksidrottsuniversitet 
 

Elva kände sig kallade – tre valdes ut. Riksidrottsförbundet har nu beslutat vilka lärosäten 

som ska få status som Riksidrottsuniversitet (RIU). De utvalda är GIH/KTH i Stockholm, 

Göteborgs Universitet/Chalmers i Göteborg samt Umeå Universitet. Utöver dessa klassas 

även elva universitet och högskolor som ”Elitidrottsvänliga lärosäten” (EVL). 

-Vi håller för närvarande på att skriva treåriga avtal med de utsedda lärosätena. 

Verksamheten startar i höst enligt beslut i Riksidrottssstyrelsen, säger Kent Lindahl som är 

utbildningsansvarig på RF. 

Arbetet med att utveckla en svensk modell för kombinationen elitidrott-postgymnasiala 

studier har pågått sedan 2011. Arbetsgrupperna har bland annat genomfört en 

omvärldsanalys där systemen i länder som Australien, Tyskland, England, Holland och 

Frankrike analyserats. 

-Vi har lärt av hur andra gjort men också tittat noga på utformningen av vårt eget RIG-

system. I den här processen har även granskningar av den internationella forskningsstudien 

SPLISS och Centrum för Idrottsforsknings utvärdering ”För framtids segrar” bidragit till 

skapandet av en svensk modell, säger Kent Lindahl. 

Tre arbetsgrupper har ansvarat för olika delar i framtagandet av modellen. En har varit 

inriktad på hur studier på akademisk nivå ska kunna kombineras med en karriär som 

elitidrottare. En annan har fokuserat på att utveckla samarbetet mellan akademin och 

idrotten när det gäller den praktiknära forskningen. Ytterligare en arbetsgrupp har ansvarat 

för att modernisera tränarutbildningen i ämnet specialidrott och skapa möjligheter för en 

akademisk tränarexamen. 

-Det har bland annat handlat om vilka kompetenser som krävs för att bli tränare på elitnivå. I 

den här utbildningen ska man kombinera undervisning i ämnet specialidrott med ett annat 

ämne. GIH har redan dragit igång med en utbildning i Idrott och Hälsa och Specialidrott som 

ju också är ett akademiskt ämne sedan 2011. Ambitionen är nu att bredda urvalet till fler 

ämneskombinationer.   

  



Ett antal specialidrottsförbund har varit med i arbetsprocessen och även fått ranka vilka 

lärosäten de anser vara topp 5 i sammanhanget. Andra faktorer som vägts in i bedömningen 

har varit var flertalet av de utvalda idrottsstipendiaterna finns samt lärosätets geografiska 

läge för att få en bra spridning i landet. Det är nu, förklarar Kent Lindahl, upp till varje SF att 

avgöra vilka RIU eller EVL som de själva anser vara lämpligast att inleda samarbete med. Han 

poängterar också att utnämningarna av KTH/GIH och Chalmers/Göteborgs Universitet ska 

ses som uttryck för en vilja att stötta ämnet sportteknologi som anses ha en stor potential. 

-Söktrycket är stort. Det är fler och fler som vill kombinera sin satsning på elitidrott med 

akademiska studier. Vi har nu 350 aktiva som söker våra elitidrottsstipendier, säger Kent 

Lindahl. 

Christian Carlsson, Idrott och kunskap 

  



Effekter på samhället som skapas av idrotter och andra 
sporter- förslag till breddning och fördjupning 
 

Denna text diskuterar effekter av verksamheter  med begrepp som ”värdeskapande” och 
”samhällsnytta” och särskilt begreppet ”samhällsekonomisk nytta”. Olika metoder för att 
definiera och avgränsa samt beräkna dessa begrepp diskuteras i sin tillämpning på 
sporter,event och sportkommuner. Två rapporter från undertecknad till Svenska 
Golfförbundet utgör grunden för denna korta text. 
 
Det djupare problemet är emellertid komplexiteten i ( alla olika) värderingar av 
samhällsfenomen  över huvud taget. En idrottsförening som t ex Ljungskile måste ju ses 
omgiven av, kommunicerande, tolkad som, socialt relaterad i etc en mångdimensionell rymd 
i alla riktningar. I det geografiska rummet och över tiden ( Hägerstrands tid-rum i 
kulturgeografi etc) pågår alla dessa processer och aktörers tolkningar av dem därtill. Jag 
förstår svårigheterna i att omvandla dessa komplexa ( jmfr eng  ubiquitous ) processer i 
separata kategorier som vi kallar (identifierbara) faktorer och att dessutom  beskriva  deras 
effekter i någon sorts ”ekonomiska mått”. Som mina 10-12 faktorer som jag sedan sätter 
värden på genom att räkna på vad det skulle kosta att skapa värdena med alternativa 
metoder (skuggkostnad, alternativkostnad). 
 
Effekterna av en åtgärd vilken som helst definieras och lyfts fram som faktorer som sedan 
värderas med någon mätmetod. Effekter kan vara positiva och negativa. Samma effekt kan 
värderas och mätas positivt och negativt. När vi t ex säger att monetär intäkt uppstår så finns 
i samma situation monetära kostnader och det vi summerar som intäkt är då ofta ett 
nettovärde efter intäkter minus kostnader. 
 
De vanliga turistekonomiska analyserna är på detta sätt en reduktion till några som vi 
dessutom felaktigt tror är ”exakta mått” och så stannar analysen där. På den grunden 
bedömer vi Falu-VM etc. Jag från IEC har med en annan grupp offererat min här visade 
”totala” analys till de tre  Vasaloppskommunerna som vill se ”alla” effekter. Vi får se om dom 
vill försöka genomföra den eller nöja sig med en reducerad analys somvisar konsumtion i 
restauranger,boenden,resor. 
 
Jag har efter möten i olika grupper  lagt in en del förklaringar  i  texten och tänker jobba 
vidare med förbättringar. Särskilt vill jag peka på att jag inte använder ”multiplikatorer”. 
Tvärtom är beräkningarna/skattningarna av flödesvärden ofta i form av intäkter och 
kostnader som successivt  reduceras och avtar  genom långa vågor som utgår från 
platsen/eventet och dessa diskonteras till nuvärden (framtida värden återförda till nuvärde). 
Det skall jämföras med matematikens Markovprocesser som beräknas på liknade sätt. Det 
liknar kommunikationsteorins flerstegsmodeller eller sociologins sociala processer helt 
allmänt tycker jag.  Kapitalbegreppen ( dvs de bestående värden som uppstår/kvarstår i 
socialt kapital, kulturkapital, kunskapskapital överbryggningskapital, symboler/varumärken, 
naturkapital m fl) kan förstås och beräknas på ett liknande sätt. Ljungskiles, Tingsryds, 
Moras, Faluns m fl socialt och politiskt konstruerade (tolkade etc) kapital finns att beräkna 
kommande år.  
 



Alla verksamheter, produkter eller tjänster dvs deras egenskaper, kvalitet och priser 
motsvarar i någon mening medborgares eller organisationers preferenser eller politiska och 
demokratiska preferenser och beslut. Det gäller också idrotters och sporters verksamheter 
och utbud.  
 
Syftet med denna rapport är skapa en början till kunskapsplattform för vidareutveckling av 
samhällsekonomiska analyser som vi ofta möter i olika samhällssektorer. Författaren arbetar 
med sådana analyser inom idrotten och övriga sporter, men också inom folkhälsa, vård och 
omsorg, inom lokal och regional tillväxt mm. Kunskapsområdet är centralt för 
resultatanalyser inom mikro- och makroekonomi. Författarens eget avhandlings- och 
forskningsprojekt innehåller analyser av hur interorganisatoriska (samverkan mellan 
organisationer) processer skapar effekter och därmed hur effektiva respektive ineffektiva 
resultat uppstår . Perspektivet är centralt inom t ex följeforskning och utvärdering som ofta 
genomförs inom utvecklings- och förändringsprojekt inom samhällets olika delar. Författaren 
arbetar sedan många år med sådana utvärderingar (se www.nordeg.se)   
 

”Med ekonomisk tillväxt menas att produktionen av varor och tjänster ökar. Det mått som brukar 
användas för att mäta tillväxten är bruttonationalprodukten (BNP). I BNP ingår värdet av alla färdiga 
varor och tjänster som produceras under ett år. 

BNP-måttet har många brister, men brukar ändå anses vara en bra analys på tillväxt. Ett problem med 
måttet är att det inte omfattar vare sig ideellt arbete eller den informella sektorn. BNP tar inte heller 
hänsyn till vad naturen tål. Den säger alltså inget om huruvida den ekonomiska tillväxten är hållbar.” ( 
www.tillvaxtverket.se ) 

 

De värden som skapas av människor är större än BNP(BKP). Värdena kan ses som utvecklat ur 
informellt kapital av typ kunskaper, kultur och nätverkskapital som uppstår i den 
sammanlagda sociala ekonomin. Arbetet i sektor 1 (offentlig), sektor 2 (företagen), delar av 
sektor 3 (idéburen mm) använder 10 % av befolkningens årliga timmar. Den informella 
ekonomin som är så mycket som 90 % av livets alla timmar, frivillig i sektor 3 och i sektor 4 är 
allt arbete som individer utför med sina studier, forskning, skapande sysslor i hushållet, 
fritidsverksamhet med familj och vänner, arbete med egna fastigheter, fordon, båtar etc samt 
vila och sömn.  

 
Olika sporter har olika betydelse för samhället i sociala, hälsomässiga, ekonomiska, politiska 
och kulturella perspektiv. Några har stor demografisk spridning i deltagandetermer och 
därmed effekter på fysisk hälsa i många åldersgrupper. Andra stimulerar till stor publik på 
arenor och olika media och genererar betydande intäkter utan att befolkningen utövar just 
den sporten (se t ex motorsportens Formel 1). Sporternas olika roller i och relationer till olika 
delar i samhället har därmed olika effekter i olika faktorer som beskriver samhället. 
Idrotten och övriga sporter utgör en betydande del av den sociala ekonomin och är inbäddad 
i den sociala och kulturella sfären som utgör samhället. Där skapas och vidareutvecklas 
nätverk i olika fält. De beständigare nätverken kan ses som socialt kapital (Putnam, Coleman 
m.fl.) som delas av medlemmar/deltagare i respektive nätverk. I en vidare cirkel eller fält 
skapas gemensamma förståelser, symboler, värderingar och intressen som kan ses som 
kulturellt kapital (Bourdieu m.fl.).  
 

http://www.nordeg.se/
http://www.tillvaxtverket.se/


Här är ett antal exempel på de värden som skapas av olika idrotter och sporter  
 
Produktion och konsumtion , BruttoKommunProdukt (BKP), turistekonomiska flöden 
som TEM, TTO, skattekraft etc 
 
Skapad sysselsättning på olika nivåer o cirklar runt om från deltidsjobb till livslång 
karriär 
 
Klusterbyggande effekter, tillväxt av sidonäringar, kunskapsutveckling 
 

    Demografiska effekter, deltagande hos olika åldersgrupper 
 

Social inkludering, integration och aktivering från utanförskap i olika former 
 
Social och moralisk fostran av barn o ungdom, känsla av sammanhang 
 
De samlade folkhälsoekonomiska effekterna  
 
Platsens, ortens, stadens, regionens livsmiljö, attraktivitet (upplevd sportstad - region 
etc), varumärke, räckvidden för detta  
 
Platsens,ortens etc laddning av varumärket och samhället med speciell kultur, stolthet, 
passion, glädje etc hos medborgare och organisationer, således associationsvärden 
och dessas innehåll 
 
Sportens effekter på stadsbyggnad, landskap, miljö och olika naturvärden 
 
Besöksnäringens tillväxt lokalt, regionalt, nationellt 
 
Exportens främjande från orten och företagen via profilering, skapande av nätverk  
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Från ”sport för gigolos” till folksport - så började vi åka utför 
Text: Fabian Rimfors 
 
Söndagen den 28 januari 1934 var det lugnt och stilla i hela S:t Anton. Ingen skidskola under 
vilodagen i utförsåkningens Mekka. Men uppe i den knädjupa nysnön i S:t Christoph är två 
svenskar och en italiensk dam i yllekjol i full färd med att skriva ett avgörande kapitel i 
svensk skidhistoria – kapitlet om utförsåkning. I Sverige hade man fram till detta datum 
kallat det för utförslöpning och åkt i en ställning som mer påminde om när man sitter på 
dass eller är på väg mot Blåkulla. Med stavarna som en handbroms och stabiliserande roder 
mellan darrande ben var man glad bara man tog sig ner helskinnad för minsta lilla kulle. Men 
nu skulle det bli ändring. De två svenskarna befann sig hos skidfantomen Hannes Schneider i 
världens främsta skidskola nere i de österrikiska Alperna. De var där för att hämta hem 
skidtekniken som skulle få svenskarna att börja åka utför, utan att behöva göra bort sig. 
 
– You’re running like devils! utbrister Frau von Glasersfeld, den 46-åriga damen i yllekjol, 
rutig skjorta och slipover, när hon ser de båda svenskarna i backen. Frau von G:s specialitet 
är lös snö och branta backar och i dag har hon alltså tagit med sig utförspionjärerna Olle 
Rimfors och Sigge Bergman upp på västsidan av Galzig för lite extra träning i det fjäderlätta 
pudret. Dagen till ära har Olle nya feta Sandströmskidor, 100 millimeter breda för att bära i 
den djupa lössnön.  
 
Efter en lite trevande start med några plogsvängar susar nu Olle och Sigge fram som 
”smådjävlar” skjutna ur hin håles kanoner och klämmer så kallade ”stämkristianior” så snön 
ryker åt både höger och vänster. De råder inget tvivel. Stämkristianian enligt Schneider och 
Arlbergskolan funkar perfekt, och hade svenskarna tidigare haft några misstankar mot 
arlbergarnas teorier är de nu helt bortblåsta. Rimfors och Bergman är ”omvända” – 
konverterade till Arlbergskolan.

 
 



Passion för skidåkning 
Denna insikt hade kunnat stanna där uppe i de österrikiska Alperna om det inte vore för Olle 
Rimfors. Han var en hängiven man. Oavsett om det gällde att övertyga omgivningen i 
fördelarna kring det svarta vinbärets fenomenala egenskaper eller testa aerodynamiska 
störtloppsställningar på sin Harley Davidson fanns det inga gränser för hans drivkraft. 
Framför allt inte när det rörde skidåkning. Då var Olle snarare besatt. Skidåkning var hans liv. 
När han byggde sitt hus i Åre valde han Ullån i skärningspunkten mellan Mullfjället, Renfjället 
och Åreskutan, med exakt 4,2 kilometer från huset till vardera topp. I en tid före liftarnas 
bekvämligheter betydde det att han kunde klämma åtta åk från valfri topp en bra dag. 
 
Efter hemkomsten från skidodyssén i Alperna missionerade Olle landet runt för att lära 
svenskarna åka utför. När arbetsveckan på Östersunds fältjägarregemente var slut klockan 
ett på lördagen packade han sina skidor och betade entusiastiskt av ort efter ort där det 
fanns potential och intresse för att åka skidor utför. I hans spår växte det fram slalomklubbar 
och skidbackar från Edsbyn i söder till Tärnaby i norr. Bara i Jämtland och Härjedalen anlade 
han ett fyrtiotal. Sakta började en slalomfluga surra allt livligare i den svenska snön.

 
 



Milstolpen för svensk utförsåkning 
Resan till S:t Anton 1934 brukar räknas som startpunkten för svensk utförsåkning, men det 
började egentligen tio år tidigare. Det var nämligen då ett gäng kvinnliga gympalärare ville 
bli bättre skidåkare och därför ordnade en kurs i skidteknik i Storlien. Ledare för kursen var 
Olles kamrat och kollega från regementet, Gunnar Dyhlén. Under kursen fick lärarinnorna 
smaka på såväl ”stämlöpning” som telemark- och kristianiasvängar. Vid den här tidpunkten 
var Olle Rimfors en firad backhoppare och längdåkare, men hade åkt på ett rejält bakslag när 
han med 39 graders feber åkt ett niomilalopp mitt i natten i ospårad terräng med åtta kilo 
packning och gevär på ryggen. Visserligen vann han loppet, men febern berodde på spanska 
sjukan och prestationen tog hårt på hjärtat. Doktorn ordinerade att han skulle sluta med 
skidåkning. Det var då Olle fick se Das Wunder des Schneeschuhs, Hannes Schneiders 
bergsfilm, och han förstod att det fanns fler sätt att åka skidor på. 
 
Det dröjde inte länge förrän Rimfors själv drog repor i snön på en kurs i Storlien. Även denna 
leddes av Dyhlén, som blev så paff över att Olle kunde svänga åt både höger och vänster, att 
han befordrade honom till biträdande ledare. Svängar betraktades på den här tiden av 
många som en ”onödig lyx”, men som backhoppare var det inget nytt för Olle. Försprånget 
och färdigheterna gjorde att han snabbt skapade sig ett namn i skidkretsar. När 30-talet kom 
fanns hans skidvolter på vykort över hela svenska fjällvärlden. Rimforsvalla, Rimforsstavar 
och Rimforsbindningar prydde hyllorna i välsorterade sport- och järnaffärer. Tillsammans 
med Gunnar Dyhlén skrev han Skidfrämjandets första handbok i skidlöpning 1931. Samma år 
spelade han också in Tre män på skidor, en propagandafilm för Skidfrämjandet som 
samtidigt blev Sveriges första alpina skidfilm. I dagens ljus känns den som ett slags makaber 
mix av Åsa-Nisse och Monty Python med Rimfors, Dyhlén och gamle skolkompisen Folke 
Thörn som dåtidens Free Radicals, dock med lös häl och utan stålkanter. Thörn var för övrigt 
kanske den starkaste kraften bakom namnbytet från Skidfrämjandet till Skid- och 
Friluftsfrämjandet (i dag enkom Friluftsfrämjandet). 

 



 
”En sport för gigolos” 
Utförsutövarna blev fler och fler, från en handfull till hundratals. Traditionalisterna kände sig 
hotade och kallade Olle och de andra alpina skidpionjärerna för ”bergstorskar” och 
”kringelåkare”. Utförsåkning var en ”gökunge i boet” och ”en sport för gigolos”. Kritikerna 
tyckte det var ”för mycket nöje och för lite ansträngning” och kallade den nya skidflugan för 
”störtloppsfarsoten” och ”konståkning på skidor”. Till viss del var kritiken befogad – svenskar 
ingav mer respekt i milspåret med vita långkalsonger och fruset snor i skägget än styltande 
nerför en snötäckt liten backe. 
 
Fram tills i början av 30-talet hade Olle och de andra pionjärerna försökt lära sig från 
utländska instruktionsböcker, men i den ena boken stod det si och i den andra så, och ingen 
kunde säga om de kopierade rätt eller fel. När Olle pluggade till gymnastikdirektör i 
Stockholm på 1920-talet blev han klasskompis med den nio år yngre Luleåbon Sigge 
Bergman. I en backe ute vid Saltsjöbaden visade Olle honom hur man svänger – och vips var 
även Sigge frälst. Men en bit in på 30-talet hände något. Olle och Sigge tyckte att 
utvecklingen hade stannat av, att åktekniken borde gå att utveckla: 
 
– Då kom vi på att det inte går att åka skidor bara efter en bok, konstaterade Olle. Vi måste 
fara ner till Alperna och se hur det verkligen går till. 
 
Sagt och gjort. Några månader senare tog de alltså kontinentaltåget ner till Alperna, tre 
dagar i tredjeklass från Östersund till S:t Anton am Arlberg. För att få råd med resor, 
skidskola, mat och husrum i sex veckor sponsrade Skidfrämjandet och Skidförbundet Olle 
och Sigge med 250 kronor var. Hannes Schneider placerade dem i bästa klassen, där de fick 
sällskap med den italienska damen i yllekjol. Tyngden på dalskidan och framvikt stod på 
schemat – med Arlbergtekniken skulle man nästan kunna peta näsan med skidbrättena 
medan man käkade höjdmeter längs de gigantiska sluttningarna.

 
 



1,7 mil långt störtlopp och alpina VM 1934 
De båda svenskarna lärde sig snabbt och efter ett par veckor i skidskolan var det dags att 
testa vingarna. Vad passade då bättre än alpina VM? Egentligen skulle mästerskapet ha 
hållits i Sollefteå tillsammans med de nordiska grenarna, men eftersom Svenska 
skidförbundet inte var intresserade av alpina tävlingar hade man överlåtit dem åt S:t Moritz. 
Som uppvärmning deltog Olle och Sigge i Parsenn-Derbyt i Davos, ett 17 kilometer långt 
störtlopp med 2 026 fallhöjdsmeter. Båda vann sina åldersklasser och var taggade inför VM. 
 
Det var dags för 37-årige Rimfors att göra VM-debut. Det gick hyfsat. Två veckor hos 
Schneider räckte till en 37:e plats i slalom och en 39:e plats i störtlopp, trots att han trasslat 
in skidorna i ett par granar och tappat runt 15 sekunder. Men det var en bra bit kvar till 
åkarna i toppen: 
 
– Deras djärvhet gränsade direkt till dödsförakt och kunde ibland endast förklaras av att 
vederbörande hade råd och tid att ligga på lasarett med brutna leder och intryckta 
bröstkorgar om det gällde, kommenterade Olle eliten efter loppet. 
 
Denna skidresa till Alperna 1934 blev katalysatorn som drev svensk utförsåkning in på en ny 
och mer framgångsrik bana. Med stålkanter, låg fästpunkt och Schneiders stämkristiania var 
isen bruten. Men trots Olles alpina korståg kom det att krävas mycket hårt arbete under 
flera decennier framöver. I dag åker över två miljoner svenskar utför varje vinter och frågan 
är om någon annan lagt ner sin själ och arbetat lika hårt för utvecklingen av utförsåkningen i 
Sverige som Olle Rimfors. Som ung pionjär bland en handfull entusiaster på 20-talet kunde 
nog inte ens Olle föreställa sig att en nästan fjärdedel av svenskarna i dag skulle vara 
”bergstorskar”. 

 
  



Olle Rimfors (1896–1994) 
1896 Olle föds på Fagerlid ovanför byn Vretstorp i Närke 
1900 På julafton får Olle sina första skidor – norska telemarkskidor 
1934 Olle släpper bestsellerboken På skidor i Alperna tillsammans med Sigge Bergman 
1934 Skapar Sveriges första slalomskida – modell Kapten Rimfors med stålkanter 
1935 Bildar Sveriges första slalomklubb – Skidfrämjandets slalomklubb 
1935 Startar Sveriges första skidskola – Skidfrämjandets skidskola 
1937 Arrangerar Sveriges första alpina SM 
1937 Instiftar svensk skidlärarexamen 
1948–58 Chef för alpina landslaget och Slalomkommittén (föregångaren till dagens Alpina 
Kommittén) 
1957 Grundar Svenska skidlärarföreningen 
1929–65 Överledare för fjällräddningen i Jämtland-Härjedalen 
1950–66 Chef för skidskolorna i Sälen, Storlien, Hemavan och Riksgränsen 
1994 Olle somnar in i Åre dagen innan olympiska elden släcks i Lillehammer 
 
Filmtips 
Se Olle Rimfors droppa klippor utför Nordalsbranten i Riksgränsen i filmen Igloo från 1935: 
www.ollerimfors.se/igloo.htm 
 
Boken Olle Rimfors skidfärd 
Biografin Olle Rimfors skidfärd är svenska utförsåkningens historia i bokformat. Den är 
skriven av Fabian Rimfors, som genom en gammal intervju med sin gammelmorfar Olle bland 
annat låter skidpionjären själv berätta hur det gick till att ta utförsåkningen till Sverige och 
förvandla den till dagens folksport. Biografin är på 312 sidor och är rikt illustrerad med 288 
bilder från utförsåkningens svenska barndom. Med följer också en CD där du kan höra Olle 
Rimfors själv berätta sina hissnande historier. En diger källförteckning, gör det dessutom 
enkelt att gräva vidare i alpina skidhistoria. På www.ollerimfors.se finns mycket av källorna, 
intervjuer och åtskilliga gamla skidfilmer att läsa, lyssna och titta på. 
  

http://www.ollerimfors.se/igloo.htm
http://www.ollerimfors.se/


Vångabacken - ett nordostskånskt utförsåkningsmecka 

 
Klockan är 09.00 och ett lätt duggregn fuktar marken utanför mitt fönster. Gräsmattan är 
platsen för ett skådespel, där fåglarnas födokamp är huvudnumret. Temperaturen för dagen 
är åtta grader Celsius och jag borde glädjas åt de frostfria bilrutorna, öppna sommargreener 
och låga driftskostnader på huset. Ändå gnager ångesten i mitt bröst. Problemet är att det är 
januari månad och jag är en skånsk skidåkare. 
Under flera veckor har jag och andra i min situation belastat nätets olika meteorologiska 
siare till den grad att man borde ge oss besöksförbud. Man letar efter möjligheten till kyla 
och förutsättningar att producera snö. Som skånsk skidåkare vet man exakt vad som krävs 
för att backarna skall komma i åkbart skick. Du skaffar dig avancerad kunskap inom 
områden, som ofta ligger långt utanför din ordinarie profession. Detta gör du för att kunna 
utföra det du älskar mest, på din hemmaplan. 
Jag funderar ofta över vad som driver alla oss som utövar sysslor, som geografiskt inte är 
anpassade för den plats du befinner dig på. Det finns naturligtvis andra som är i samma 
situation som jag fast inom andra områden. Tänka bara på de Jamaicanska bobåkarna eller 
varför inte på en ensam Kenyansk skrinnare, med drömmar om de olympiska spelen. Dessa 
individer och jag måste på något sätt först introducerats i det det som skall bli passionens 
epicentrum. Ibland känns det som att man förutsätter att den som föds i Jämtland, skall 
utöva vintersport. Naturligtvis finns ingen sådan nedärvd förutsättning utan det är andra 
faktorer som bestämmer individens val. 
I mediernas tidevarv exponeras vi med större enkelhet för allt tänkbart och detta kan i sig 
skapa en lust att prova. Föräldrars engagemang och intressen samt andra människors 
påverkan spelar också in i våra val. Detta kommer inte minst bli viktigt att förstå för de vuxna 
som skall locka och behålla ungdomar i våra olika träningsverksamheter i landet. Visa att du 
älskar det du utövar och ge barnen samma känsla av glädje, så ger du dem förutsättningar 
att utvecklas och satsa på sin syssla. Ofta reagerar utomstående på engagemanget och tiden 
man läger på de aktiva. För mig är det självklart. Vill jag behålla mina aktiva, så behöver jag 
övertrumfa påverkare inom områden som fotboll, tennis, ridning m.m. Jag kan inte slarva 
med planering, genomförande eller uppföljning och framförallt måste jag visa mina känslor 
för sporten tydligt ärligt och passionerat. 
 
I mitt fall var det den sociala gemenskapen som ledde fram till intresset för skidåkning. Det 
bestämdes helt plötsligt att man skulle anlägga en skidbacke i mitt bostadsområde. 
Anledningen till detta var mediernas exponering av en viss Ingmar Stenmark. Arbetet med 
att fälla skog, dra stubbar, anlägga lift och producera snö var tidskrävande, men också 
sammansvetsande. Alla ställde upp för varandra och i våra fantasier fanns en gemensam 
tanke på den vita skidbacken. Segerns sötma kryddades med några fina vintrar. Otaliga 
timmar i skidbackens bleka sken fostrade mig till den hängivne skånske skidåkaren jag är. 
Det finns något lockande och drivande i det faktum att andra säger att saker inte går att 
genomföra eller att man borde göra något enklare. Vem har sagt att livet är enkelt? Vill du 
något riktigt mycket, skall du åtminstone göra ett försök. Vi gjorde ett försök och jag blev 
entusiast. 
  



Skidsporten har bidragit till min personliga utveckling fysiskt, psykiskt och social. Fler skall få 
förmånen att göra samma resa. Idag tränar jag en av Götalands större alpina 
ungdomsgrupper. För att utveckla min verksamhet använder jag min passion mitt 
engagemang och min glädje. För att nå målen gör jag som Churchill och offrar mitt blod, min 
svett och mina tårar. 
Med förhoppningar om kommande fina vintrar! 
 

Er tillgivne, Christian Pröjtz 
  



Idrott och hälsa – ett ämne för lärande? 
 

Håkan Larsson1, Claes Annerstedt2, Dean Barker2, Inger Karlefors3, Mikael Quennerstedt4,  

Karin Redelius1, Marie Öhman4 

1) Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2) Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och 

idrottsvetenskap, 3) Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 4)Örebro universitet, 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Skolämnet idrott och hälsa kallas sedan 1994 allt oftare för ett ”kunskapsämne”. Eleverna 

ska bland annat utveckla allsidiga rörelseförmågor och lära sig planera, genomföra och 

värdera rörelseaktiviteter ur olika hälsoperspektiv. Samtidigt har kritik mot undervisningens 

utformning rests i utvärderingar, inspektioner och forskning. Viss kritik handlar om en alltför 

stark betoning på ”att pröva på” olika fysiska aktiviteter och att undervisningen inte ger 

eleverna möjligheter att utveckla kunskaper i någon djupare mening. Samtidigt framhåller 

lärare omständigheter som försvårar sådan kunskapsutveckling. I den här artikeln redovisas 

resultat från forskningsprojektet ”Idrott och hälsa – ett ämne för lärande?”, vars syfte var att 

undersöka undervisnings- och lärprocesser i ämnet. 

Varför studera undervisning och lärande i idrott och hälsa? 

Idrott och hälsa har förekommit som obligatoriskt ämne i den svenska skolan sedan 1800-

talets första hälft, men med varierande mål och innehåll. Till en början kallades ämnet 

gymnastik och bestod främst av Linggymnastik, det vill säga fristående gymnastik i kollektiv 

form, pojkar för sig och flickor för sig, med stark betoning på fysisk och moralisk fostran. 

Efter hand kom innehållet att breddas med olika idrotter, dans och friluftsliv. Decennierna 

efter andra världskriget mönstrades Linggymnastiken ut ur och de idrottsliga inslagen ökade. 

I och med läroplansreformen år 1980 ändrades ämnets namn till idrott och samundervisning 

av flickor och pojkar infördes. Ambitionen med ämnet handlade nu om att bidra till elevers 

fysiska, psykiska och sociala utveckling. Ämnet har betraktats som ”praktiskt”, då fysiska 

färdigheter eller att ”pröva på” olika fysiska aktiviteter har stått i fokus. Läroplansreformen 

1994, då ämnet bytte namn till idrott och hälsa, innebar ett brott mot uppdelningen av 

”praktiska” och ”teoretiska” ämnen. Istället skulle alla ämnen ses som kunskapsämnen som 

bidrar till elevers lärande. Ämnet idrott och hälsas mål handlar idag i stor utsträckning om 

barns och ungas lärande av kunskaper som är av för vikt deras välbefinnande och 

möjligheter att leva ett fysiskt aktivt liv. 

Senare års forskning om idrott och hälsa visar att omsvängningen från ett praktiskt ämne till 

ett kunskapsämne delvis varit problematisk. Frågor som väckts är exempelvis: Vad ska 

eleverna egentligen lära sig? Hur lägger man upp en undervisning för lärande? Vad ska 

bedömas och hur går bedömning av de kunskaper som efterfrågas i de nationella målen till? 

Forskningen har präglats av sociologisk teoribildning, med starkt fokus på sociala normer, 

identitetsskapande och socialisation. Forskningsprojektet ”Idrott och hälsa – ett ämne för 

lärande?” var ett svar på avsaknaden av forskning med utgångspunkt i lärandeteori. Det 



övergripande syftet med projektet, som startade år 2011, var att undersöka 

kunskapsbildning, undervisning och lärande i ämnet. Övergripande forskningsfrågor var: 

• Vilken kunskap framstår som relevant i idrott och hälsa och hur gestaltas denna 

kunskap i undervisningen? 

• Vilket lärande främjas mot bakgrund av olika typer av undervisning, och hur 

kan detta lärande beskrivas? 

Studiens genomförande 

Forskningsdesignen består av lärarintervjuer före och efter lektioner, insamling av 

terminsplaneringar, arbetsplaner och betygskriterier, videoinspelade lektioner samt 

intervjuer med elever och lärare utifrån vad vi kallar för didaktiska situationer. 

Fyra grund- och fyra gymnasieskolor valdes ut med utgångspunkt i att de skulle spegla en 

bredd av olika inriktningar och program. Skolorna var spridda över Sverige och på samtliga 

skolor spelades 3-5 lektioner in. Direkt före och direkt efter varje lektion intervjuades läraren 

om lektionens syfte och upplägg samt elevernas lärande. Vid videoinspelningarna användes 

två kameror, en vid sidan som gav överblick och en handhållen som kom nära specifika 

situationer. När samtliga lektioner var inspelade valdes ett antal didaktiska situationer ut 

från lektionerna, händelser som vi tolkade som viktiga för hur elevernas lärande tog form. 

Dessa situationer spelades upp för läraren respektive minst tre elever vid varje skola och 

utgjorde underlag för en mer fördjupad intervju om lärande. 

Analyserna av materialet har gjorts med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Enligt lärandeforskaren James Wertsch (1998) är poängen med det sociokulturella 

perspektivet att beakta förhållandet mellan mänskliga handlingar å ena sidan, och de 

kulturella, institutionella och historiska sammanhang i vilka människor handlar. Det innebär 

att lärande undersöks som en pågående relation mellan lärare, elever och 

lärandesituationens institutionella och kulturella förutsättningar. Unikt för projektet är 

kombinationen av olika datainsamlingsmetoder och en tydlig lärandeteori. 

Hittills har resultat från projektet presenterats i form av vetenskapliga artiklar. I de följande 

avsnitten sammanfattas innehållet i några av dessa artiklar. 

Rörelsekulturer – hinder eller tillgång i dagens undervisning? 

Tidigare forskning påvisar att lektioner i idrott och hälsa delvis har andra utgångspunkter än 

att eleverna ska lära sig något specifikt (t ex att de ska pröva på många olika aktiviteter, att 

de ska vara fysiskt aktiva, etc.). Detta är en fråga som debatterats såväl i samhället som 

bland forskare, lärarutbildare och lärare i idrott och hälsa. Vad krävs egentligen för att de 

vanor som lärare och elever mot bakgrund av tidigare ambitioner med ämnet har utvecklat 

ska kunna transformeras till undervisning för lärande? I ett av projektets delstudier 

undersöktes, med utgångspunkt i kulturbegreppet, de normer och vanor som lärare och 

elever har utvecklat i undervisningen. 



Resultatet av delstudien påvisar att lärare ofta har ambitionen att undervisa för lärande, 

men att det som eleverna ska lära sig av att delta i undervisningen, det som brukar 

benämnas som ämnets olika lärandeobjekt, är relativt vagt. De flesta av de lektioner vi har 

besökt ser ut att handla om fysisk träning eller träning av olika idrotter, även om såväl lärare 

som elever vet att ämnet inte primärt handlar om att eleverna ska bli ”vältränade” eller ”bra 

i idrott”. Lektionerna tenderar att bli träningspass – med uppvärmning, huvudaktivitet och 

avslutning, snarare än lektioner i träning; lärarna tenderar att bli instruktörer – som 

instruerar (”så här gör man”) och motiverar (”kom igen, en till!”), snarare än lärare; och 

eleverna tenderar att bli motionärer eller idrottare, snarare än elever. När det gäller rörelser 

till musik uppstår ett annat mönster, där eleverna samtalar om samt prövar och övar på en 

uppgift. Eleverna löser ett problem och lärarna fungerar mer som handledare. Vår tolkning 

är att detta arbetssätt har vissa beståndsdelar (samtal kring ett problem som ”utforskas”) 

som pekar i en riktning mot ambitionerna om en undervisning för lärande och som kan 

utvecklas även vid undervisning av annat innehåll. 

Kommunikation av syfte 

Flera studier visar att både lärare och elever tycker att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. 

Vad som är betydelsefullt att lära sig, har dock såväl lärare som elever svårt att redogöra för. 

Att ämnets lärandeobjekt inte är tydligt är bland annat problematiskt eftersom 

lärandeforskningen visar att elevers lärande främjas om eleverna vet vad de ska lära sig. Ett 

annat skäl till varför det är viktigt att lärandeobjektet är tydligt, är kopplat till lärares 

bedömning av elevers kunskaper. Eftersom grundtanken i dagens betygssystem är att 

ämnets kunskapsmål ska tjäna som utgångspunkt för bedömningen, bör lärandeobjektet 

vara tydligt och väl känt för såväl lärare som elever. I den här delstudien riktades fokus mot 

hur lärare hanterar lärandeobjekten i undervisningspraktiken. Syftet var att undersöka hur 

lärare ramar in lektioner i termer av om, och i så fall på vilket sätt, de kommunicerar 

lektionens syfte till eleverna och vad det är tänkt att eleverna ska lära sig. 

Analysen visar att i vissa undervisningspraktiker är lärare tydliga med vad som är syftet med 

lektionen och vilka kunskaper eleverna ska utveckla, och de kommunicerar också detta till 

sina elever. I andra undervisningspraktiker kan lärare (på en direkt fråga från oss forskare 

strax innan lektionen börjar) redogöra för lektionens mål och vad eleverna förväntas lära sig. 

De kommunicerar dock sällan detta till sina elever. Istället läggs fokus på vad lektionen ska 

innehålla och på vad eleverna förväntas göra. I en tredje praktik har lärare svårt att sätta ord 

på syftet med lektionen och vad elever ska lära sig och följaktligen kommuniceras inte heller 

detta till eleverna under lektionen. Även här läggs fokus på själva görandet. Analysen visar, 

slutligen, att i de undervisningspraktiker där syfte och lärandemål kommunicerades till 

eleverna, hade eleverna lättare att redogöra för vad de förväntas lära sig och vad idrott och 

hälsa går ut på. 



Undervisningsmetoder 

En av Skolinspektionens slutsatser efter inspektionen av idrott och hälsa 2012 var att 

undervisningsmetoder och arbetsformer i ämnet är ensidiga. I synnerhet efterlystes 

elevaktiva metoder. Skolinspektionen menade att avsaknaden av variation hindrade 

eleverna från att nå målen med ämnet. En litteratursökning visade att det inte finns några 

svenska studier om undervisningsmetoder, dock finns det åtskilliga internationella studier 

som till exempel behandlar den amerikanske utbildningsforskaren Muska Mosstons 

Spektrum av undervisningsstilar utifrån olika aspekter. I Mosstons Spektrum är 

undervisningsstilarna indelade i två grupper: reproducerande lärarstyrda stilar och 

producerande elevstyrda. Forskningen visar, liksom Skolinspektionens granskning, att de 

reproducerande stilarna används oftare än de producerande. En intressant fråga är då: vilka 

sätt att undervisa är representerade i vårt material? Vilken koppling finns mellan mål, 

innehåll och undervisningssätt? Den skotske idrottspedagogen David Kirk (1996) har 

reducerat de ursprungligen elva undervisningsstilarna i Spektrum till fem 

undervisningsmetoder, tre reproduktiva och två produktiva, och dessa fem kategorier 

användes som analysinstrument i studien. 

Resultatet påvisar en övervikt av lärarstyrda metoder där kopplingen mellan syfte, innehåll 

och undervisningsmetod tycks oplanerad. En elevstyrd metod var representerad i materialet; 

problemlösningsmetoden. Den användes i samband med uppgifter där eleverna skulle 

planera och genomföra antingen ett musikprogram eller egen fysisk träning. En variant av 

den uppgiftsbaserade metoden (task based method) identifierades också, där läraren först 

visade aktiviteter som eleverna sedan fick arbeta med enskilt eller i grupp, ofta i 

stationssystem. Då eleverna inte fick klara direktiv om vad som skulle uppnås med 

aktiviteten eller någon tydlig feedback på sina ansträngningar, övergick eleverna snart till att 

göra något ”eget” av uppgiften. Slutsatsen blir att frågan om hur undervisning kan bedrivas 

inte är speciellt prioriterad bland lärarna, varken lärarstyrd undervisning eller elevstyrd. 

Bedömning 

Bedömning är en del av lärares professionella uppdrag och lärare skall bedöma olika 

aspekter av det eleverna gör – för lärande eller av lärande. Bedömning kommunicerar också 

värden och förväntningar. Utbildningssociologen Basil Bernstein (1975) har hävdat att skolan 

har tre meddelandesystem – läroplanen, pedagogiken och bedömningen – och att det är 

viktigt för undervisningens kvalité att dessa tre meddelandesystem sänder samma signaler. I 

en delstudie har vi studerat överensstämmelsen mellan de tre systemen och hur lärare och 

elever resonerar kring ämnets lärandeobjekt, undervisningens genomförande samt hur och 

vad som bedöms. 

Resultatet indikerar att bedömningsfrågor inte alltid betraktas i ljuset av syfte och mål med 

ämnet och att val av innehåll, metoder och bedömningsaspekter inte alltid relateras till 

målen. För eleverna verkade bedömning vara synonymt med betygsättning, men de föreföll 

osäkra på vad de egentligen bedömdes i och de uttryckte att lärarna sällan talade om dessa 



frågor. Eleverna framhöll också att det i ämnet handlar om att ha rätt inställning, rätt attityd, 

kämpa och göra sitt bästa och i mindre grad om att man skall uppnå angivna lärandemål. 

Lärarna, å sin sida, gav en mer varierad bild där både lärandemål, att visa intresse och attityd 

och att vara fysiskt aktiv, angavs som grund för bedömning. Lärarna tycks ha stor kunskap 

om läroplanens innehåll, vilket särskilt kom till uttryck då man resonerade kring 

betygskriterier och hur dessa skulle tolkas. Däremot framstår deras förståelse av de 

kunskapsmål man framhåller vara skild från vad de faktiskt betonar som viktigt att 

betygsätta. 

I vår studie föreligger det inte någon klar överensstämmelse mellan lärarnas syn på 

ämnesmålen, vad de betonar som viktigt att lära i ämnet och vad de framhåller som 

grundläggande vid bedömning och betygssättning. Ämnesmålen förefaller inte vara styrande 

för pedagogiken och bedömningen, varvid grunden för vad och hur man betygssätter blir 

godtycklig. Det föreligger ett uppenbart glapp mellan vad läroplanen stipulerar och vad som 

försiggår i praktiken. 

Grupparbete 

Grupparbete är en vanlig arbetsform i idrott och hälsa. Det är en undervisningsstrategi som 

passar praktiska faktorer som reglerar undervisningen i ämnet, såsom tid, utrymme och 

tillgång till utrustning. Bruket av grupparbete ligger också i linje med en önskan om elevaktiv 

undervisning. Trots omfattande forskning om grupparbete i undervisning i idrott och hälsa (t 

ex Sport Education och kooperativt lärande) vet vi lite om de lärprocesser som eleverna går 

igenom när de i grupp utför en specifik uppgift. I en av projektets delstudier har detta därför 

ägnats särskild uppmärksamhet. 

Viktiga frågor var: Hur tar olika elever tar på sig expert- respektive nybörjarroller i samband 

med grupparbete? Hur skiftar dessa roller under en aktivitet? Och hur introduceras 

nybörjare till ett nytt kunskapsområde av sina mer kunniga kamrater? Uppmärksamhet 

riktas också mot den oförutsägbarhet som präglar grupparbeten och den utmanande roll 

som lärare har när det gäller att iscensätta grupparbeten samtidigt som elevernas fokus 

måste vara riktat mot uppgiften. För att inkludera elevers kroppsliga interaktion, 

kompletterades analysen med frågor kring icke-verbal kommunikation. På så sätt kunde vi 

mera i detalj undersöka hur kunskap distribueras mellan medlemmar i olika grupper och hur 

denna kunskapsdistribution reflekteras i individers handlingar, tal och positionering i 

förhållande till gymnastiksalens rum och utrustning respektive medaktörer. 

Genus och heteronormer 

Flickor och pojkar var länge åtskilda i undervisningen i gymnastik. Så sent som 1980 

förordade dåvarande Skolöverstyrelsen samundervisning av könen, ett initiativ som knöts till 

den tidens jämställdhetssträvanden. Enligt forskningen präglas emellertid ämnet alltjämt av 

starka könsmönster (olika saker ”gäller” för och förväntas av flickor och pojkar) och, ibland, 

av starka könsstereotypier. Följden av stereotypa könsmönster blir att vissa pojkar, framför 

allt de som idrottar (läs: spelar ett lagbollspel), gynnas på bekostnad av andra elever. De 



stereotypier som har identifierats i forskningen präglas ofta av så kallad heteronormativitet, 

det vill säga antaganden om vad det innebär att vara heterosexuell – eller ”normal”. Det kan 

handla om hur flickor och pojkar förväntas se ut och vara klädda i samband med 

undervisning i idrott och hälsa, eller hur de beter sig under lektionen och, framför allt, vad 

de kan och klarar av. Lite förenklat kan man säga att elever i tonåren strävar efter att verka 

”normala”, det vill säga heterosexuella – och att många lärare hjälper dem att verka 

normala, istället för att gemensamt motverka stereotypa könsmönster och heteronormer. 

I ett av projektets delstudier undersökte vi en så kallad heterotopi, ett tillfälle vid en lektion 

då några elever ”kom ut” med att de kanske inte var heterosexuella. Eleverna verkade 

”komma ut” som en respons på att läraren tog deras heterosexualitet för given. Lärarens 

respons var i sin tur att bejaka elevernas ifrågasättande av hans heteronormativitet, vilket i 

förlängningen möjliggjorde att undervisningen kunde läggas upp på ett mindre 

könsstereotypt sätt. Exemplet visar, menar vi, vägen mot en undervisning som kan utmana, 

snarare än förstärka, stereotypa könsmönster och heteronormer. 

Diskussion 

Analysen av de dokumenterade lektionerna och intervjuerna ger vid handen att det, allmänt 

sett, är oklart vad elever ska lära sig i idrott och hälsa och hur lärare ska lägga upp 

undervisning som främjar lärande. Vår tolkning är att detta beror dels på svårigheter med att 

förstå de lärandemål och kunskapskrav som idag stipuleras av styrdokumenten, dels på att 

lärare och elever, i samband med lektionerna, förkroppsligar vissa värden som behöver 

utmanas för att undervisningen ska kunna skifta fokus mot lärande istället för ”att pröva på”, 

vilket i hög utsträckning står i fokus idag. Denna övergripande slutsats till trots, så påvisar 

våra analyser att lärande sker kontinuerligt på lektioner i idrott och hälsa, såväl av det som 

är avsett som av sådant som inte är avsett (enligt styrdokumenten). Med utgångspunkt i de 

didaktiska situationer som vi identifierat i undervisningen skapar resultaten från projektet 

goda möjligheter att diskutera vad som krävs för att skifta fokus från ”att pröva på”, eller 

”att vara fysiskt aktiv”, till att exempelvis utveckla allsidiga rörelseförmågor och lära sig 

planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter ur olika hälsoperspektiv på ett mer 

systematiskt sätt. 
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Inledning 

Social exklusion tillhör dagens och inte minst morgondagens utmaningar, när det gäller 

idrott utifrån ett såväl globalt som multikulturellt perspektiv - perspektiv som har 

ekonomiska, sociala, kulturella och politiska dimensioner.  Det handlar om att integrera eller 

inkludera kategorier människor, som kan ha svårt att finna sig tillrätta i dagens idrottsvärld 

och finna centrala mekanismer till idrottens sociala exklusion. Det kan handla om gender, 

etnicitet, religion, klass, sexuell läggning, ålder, missbruk, hemlöshet, arbetslöshet eller 

funktionshinder. Boken ställer tre huvudfrågor: 

-  hur påverkar social exklusion deltagandet i olika idrottsaktiviteter? 

-  hur reproduceras, hanteras, upplevs och motverkas social exklusion i idrott? 

-  hur kan idrott "användas"som ett medel att motverka social exkludering utanför idrotten? 

Bokens tre författare diskuterar och reflekterar kritiskt utifrån existerande kunskap och 

aktuella fallstudier med utgångspunkt från Europa. Australien, Afrika och Latinamerika. 

Dessa tre är: 

* Ramon Spaaij, som huvudsakligen är verksam som Associate Professor vid Victoria 

University, Australien, men även knuten till Sociology of Sport vid University of Amsterdam 

samt gästprofessor vid Utrecht University School. 

*  Jonathan Magee är universitetslektor i avdelningen för Sport, Turism och Uteaktiviteter 

vid University of Central Lancashire i England. Han har som specialitet social exkusion i sport, 

men även skrivit åtskilliga böcker kring bl.a. idrott och coaching.   

*  Ruth Jeanes är universitetslektor vid Faculty of Education vid Monash University, 

Australien. Hon har under lång tid forskat kring social exklusion ofta med inriktning mot 

gender och funktionshinder.  

Kort sammanfattning och egna reflektioner 

Vad har de tre författarna kommit fram till utifrån de tre nämnda huvudfrågorna, alla är 

överens om att social exklusion är en dynamisk och relationell process, där det egentligen 

inte finns några enkla svar. Nedan följer en kort sammanfattning mixat med en hel del egna 

reflektioner. 



På fråga ett - hur social exklusion påverkar påverkar deltagandet i olika idrottsaktiviteter - 

kommer forskarna (inte oväntat) fram till att deltagandet i idrottsaktiviteter inte per 

automatik innebär social inklusion. Det är inte ovanligt att idrottsdeltagare kan känna sig 

utanför trots ett till synes aktivt deltagande. Jag kan dra en parallell till kvinnliga 

styrelseledamöter, som bemöts negativt av manliga kolleger på grund av kulturellt knutna 

manliga härskarstrategier. Dessa kvinnor deltar till synes på lika villkor, men i realiteten blir 

de i många fall osynliggjorda. Ett exempel som kommer fram i boken är unga zambiska 

kvinnor som får delta i fotboll, men där deras aktiviteter kontrolleras av män. Konklusionen 

blir att manliga strukturer och normsystem fortfarande är förhärskande och att kvinnor har 

svårt att ta sin rättmätiga plats. Det som enligt forskarna erfordras är en förändring i 

samhället och därmed också inom idrotten.  

Inom dagens idrottssystem har det tveklöst hänt en hel del under de trettio åren. Kvinnor 

deltar idag i nästan alla idrottsdiscipliner även om förutsättningarna fortfarande är olika - 

framför allt när det gäller redskapens vikt inom friidrotten och distanser rörande t.ex skidor. 

Jag minns själv när jag i slutet av 1970-talet åkte Vasaloppet och i första backen gick sida vid 

sida med en skäggprydd fransk kvinna, som hade "smugglat" in sig i loppet. På bl.a. 

tävlingledaren Mora-Nisses inrådan ansågs det nämligen på den tiden farligt och oestetiskt 

(?) för kvinnor att åka ett så långt lopp. Detsamma gällde för friidrottens maratondistans. 

Idag kan man skratta åt det. Så visst har det hänt en del - åtminstone på elitnivå.  Däremot är 

relationen mellan mäns och kvinnors idrottande än idag långt ifrån jämställt - det är den 

manliga idrotten som står i fokus, har högst status och får mest ekonomiska resurser. 

Därmed är också reell social inkludering fortfarande en vision, som kan ta lång tid att 

genomföra. 

På fråga två - hur reproduceras, hanteras, upplevs och motverkas social exklusion i idrott - 

handlar det inte i första hand om att de exkluderade saknar ekonomiska resurser att delta i 

olika idrottsaktiviteter även om detta kan spela in. Vad som enligt forskarna är viktigare är 

att de exkluderade inte inbjuds att delta på sina egna villkor utan får medverka utifrån 

majoritetssamhällets normsystem. Man försöker påföra idrottsliga villkor uppifrån - från 

idrottssystemets makttoppar. Detta är enligt forskarna dömt att misslyckas. Reell inkludering 

innebär att mer hänsyn måste tas utifrån de exkluderades villkor - att förändringar sker 

nerifrån. Ett exempel som tas fram är det som år 2003 etablerades som hemlösas 

världsmästerskap (HVM) i fotboll - initierat "nerifrån" av några socialarbetare och deras 

kontakter med de hemlösa. HVM har sedan dess utvecklats och i förlängningen stärkt 

deltagarnas identitet och en vilja att tänka sig bort från bostads- och 

missbruksproblematiken. Inom parentes har jag själv tillsammans med en kollega på 

Socialhögskolan i Lund funderat på att driva ett projekt kring detta udda men intressanta 

idrottsliga fenomen. Utifrån mina erfarenheter som handikappidrottsforskare har försök 

gjorts att inkludera delar av handikappidrotten i den s.k. friskidrotten. Som exempel kan 

nämnas att bowling (1989), rullstolsbasket (1991) och bågskytte (1995) fördes över från 

Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) till respektive specialförbund (SF). Detta kan ses 



som ett steg i inklusionsriktning, men skapade det reell inkludering? De jag har talat med 

menar att detta är tveksamt. Reell inkludering avser att tävlandet sker på lika villkor. Sen ska 

det sägas att även om tävling utgör idrottens livsnerv, så har idrotten även andra 

dimensioner som t.ex. social gemenskap. Olof Palme lär vid något tillfälle ha sagt att hans 

regelbundna möten med Harry Schein på tennisbanan i första hand var av social natur, men 

att tävlingsmomentet utgjorde en nödvändig krydda. Jag känner igen det vid mina möten 

med kompisar på tennisbanan. Social gemenskap i första hand, men med tävlingen som en 

viktig krydda! 

På fråga tre - hur idrott kan "användas" som ett medel att motverka social exkludering 

utanför idrotten - finns inga tydliga svar. Lokala inkluderingsinitiativ utifrån ett 

nerifrånperspektiv kan lyckas på just lokal nivå, men det ska mycket till för att skapa mer 

genomgripande förändringar. Det gäller att skapa sociala idrottsliga arenor, där tävlandet 

har en underordnad betydelse - där alla kan vara med oavsett bakgrund. Det sägs ju att det 

finns tre saker som kan bota missbrukare från missbruket - idrotten, religionen och kärleken. 

Jag mötte under min tid lärare och studierektor på "Idrottspedddan" på Högskolan i 

Halmstad på 1980-talet just en missbrukare, som gick med i en friidrottsklubb och började 

spring maraton. Han hade talang för löpandet och kunde ersätta sitt missbruk med att varje 

år springa ett stort antal maratonlopp. Löpandet - träning och tävling tillsammans med 

likasinnade - blev hans nya liv. Ett exempel på idrottens "helande" kraft, där exkludering 

ersattes av inkludering. 

Avslutning    

Det är en intressant bok, som är välskriven kring ett aktuellt problem: social exkludering. I 

idrottens idéprogram "Idrotten vill" betonas att den svenska idrottsrörelsen är öppen för 

alla.  Men är detta en realitet idag? Och är det en realitet i andra idrottsförbund utanför 

Sveriges gränser? Forskarna menar i denna bok att detta är en vision att sträva mot, men att 

den ligger lång fram i tiden. Vad som krävs inför framtiden är samhällsförändringar, som i sin 

tur på ett positivt sätt påverkar idrotten. Här krävs mer forskning och framför allt mer 

långsiktig forskning - gärna av longitudinell natur. Forskarna erkänner själva att exemplen i 

denna bok framför allt ligger på lokal nivå. Här saknas exempel från den professionella 

elitidrotten. Hur ser exkluderingmekanismerna ut där?  

Den här studien kan ses som ett intresseväckande pilotprojekt inför större och mer krävande 

forskningsuppgifter. Den har gett en inblick i ett antal lokala projekt och ställt flera 

väsentliga frågor - en bok för alla intresserade av idrottssociologi och idrottens relation till 

människor, grupper och samhället i stort: forskare, lärare och studenter samt politiker inom 

och utanför idrottssystemet.  

Anders Östnäs 

Universitetslektor/idrottssociolog 

Lunds universitet 
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Inledning:  
Idrottens alla nivåer och stora bredd gör att frågor kring vad som är bäst för individen, 
gruppen, föreningen, andra intressenter och även samhället ständigt aktualiseras. Ur ett 
folkhälsoperspektiv så är idrotten en stor och angelägen del för att människor ska fungera i 
vardagen och på så sätt utgöra en viktig resurs i samhället. 
 
 
Bakgrund:  
Ur ett historiskt folkhälsoperspektiv fram till dagens stora förändringar så har idrott och sport 
setts som träningsverksamhet med inriktning på fysisk aktivitet. Med nutidens syn utifrån 
individen finns detta fortfarande kvar som en stark grund.  
 
Men det är också viktigt att poängtera att med alla olika träningsformer som ständigt kommer  
tas mer och mer hänsyn till den psykiska delen, och den mentala hälsan i form av ett må-bra 
perspektiv, där upplevelsen av aktiviteten (löpning, styrketräning, innebandy, simning, 
boxning, yoga, pilates mm) anses nog så viktig. Även i umgänget med andra, i form av t ex 
träningsgrupper sker också en personlig och social utveckling som bör ses som en viktig 
komponent. 
 
Elitidrott:  
Elitidrott utgör en procentuellt liten del av det totala, men tar mest utrymme i massmedia och 
utgör givetvis en viktig del i att skapa intresse, att medborgare får förebilder och blir 
underhållna på arenor och via radio, TV etc.  
 
Breddidrott: 
De allra flesta som har ett engagemang inom idrotten är de som verkar i det som i dagligt tal 
kallas breddidrott. Detta begrepp inkluderar seniorverksamhet, som exempel (elit) 
motionsidrott, olika former av tävlingar inom såväl lag- som individuella sporter. 
 
Men det är ändå barn- och ungdomsverksamheten som utgör den största delen och som är   
mest angeläget att utveckla både utifrån en hälsoaspekt och ett folkhälsoperspektiv. Utifrån 
samhällets utveckling och förändring så inser alla att den fysiska aktiviteten minskar och 
behovet av träning och rörelse i olika former är viktigt. Det finns också en social del att innan 
vuxen ålder bli insatt i en social kontext och lära sig ta hänsyn till och visa respekt för andra, 
att lära sig samarbeta mm. En koppling till detta blir också en mental del där individen ska 
utvecklas till att få ett sunt självförtroende, en stark självkänsla, ha ett starkt engagemang och 
lära sig ta ett eget ansvar. 
 
Med detta som en grund i mitt resonemang så skulle ”hälsopromotion” som begrepp utgöra en 
viktig resurs inom idrottsrörelsen både vad gäller elit- men framförallt breddidrott.  
 
Problem: 
Hinder på vägen är de ökande kraven på resultat på kort sikt, och som en följd av det en tidig 
selektering av aktiva i träning, vilken också resulterar i en toppning i tidig ålder i tävling. En 
sorts elitverksamhet, oftast i allt för tidiga åldrar. Detta medför i många fall en drop-out från 
idrotten i stort men också många med en negativ bild av tränings- och tävlingsverksamhet. 
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Ett annat problem anser jag vara bristen på ledare, speciellt då de aktiva kommer upp i åldern  
14-19 år. Dels saknas det ledare och det skulle även vara önskvärt med en bredare utbildning 
för befintliga ledare. Det är viktigt att ha utbildning inom sin ”idrott” men också se de aktiva i 
ett större sammanhang även utanför idrotten. Detta kan ju ses som både problem och 
möjlighet. Dåtidens ledare och tränare kanske bara skötte träningen två gånger i veckan och 
en tävling på helgen. Nutidens och framtidens ledare behöver ha ett engagemang utöver de 
rena träningarna, vilket skulle kunna skapa stora möjligheter att utveckla sitt ledarskap i både 
rollen som tränare, ledare, klubbmedlem och medmänniska. 
 
Kopplat till ovanstående så ställer jag mig frågan om det är föreningarnas ovana att rekrytera 
ledare och brist på kompetens till att skapa förutsättningar för att engagera fler in i sin 
verksamhet, som skapar problem.   
 
Ytterligare ett problem kan ses som rent ekonomiskt. Alla har helt enkelt inte råd att utöva sin 
idrott beroende på att statens, kommunens och föreningarnas ekonomi sätter käppar i hjulet 
för optimal verksamhet. Givetvis kan också familjernas och individens ekonomi påverka hur 
stor satsning på idrotten som  är realistisk.  
 
Möjligheter: 
Om man också vänder på resonemanget och ser möjligheter i ett framtida samhälle så är det 
uppenbart att många kommuner ändå bygger anläggningar för ungdomar att utöva sin idrott.  
Detta kan leda till att de traditionella lagsporterna såsom t ex fotboll, ishockey, handboll 
minskar i antalet deltagare medan individuella sporter ökar där personen i fråga vill idrotta på 
sina egna villkor. Som ett led i detta så ökar antalet motionärer i motionslopp, gruppträningar 
mm. 
 
Att skapa möjligheter för en verksamhet där ungdomar blir kvar längre i sin idrott, och också 
får med sig en positiv bild in i vuxenvärlden borde vara ett gemensamt ansvar på alla nivåer i 
samhället i stort. En del i detta skulle kunna vara att skapa en utbildningsplan med 
utgångspunkt i ett hälsopromotivt synsätt och använda hälsa som en resurs i den verksamhet 
som bedrivs i föreningar på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Ambitionen skulle vara att 
använda planen i ett mer systematiskt arbete i en organisation. Arbetet borde då genomsyra 
hela föreningen allt ifrån styrelse via olika utskott, arbetsgrupper, senior- och ungdomsledare, 
föräldragrupper till grupper av aktiva. 
 
            
Syfte:  
Att göra en utbildningsplan där hälsa används som en resurs i idrottslig verksamhet på olika 
systemnivåer. 
 
 
Metod: 
Metoden i sig blir att utifrån teorier beskriva hur jag tänker och därpå skapar en plan som 
anpassas till idrotten. De teoribildningar jag refererar till är mer generella och i slutet av 
denna del flyttar jag dom till den arena som jag använder, idrottsrörelsen.   
 
Teorier:  
Salutogenes-Patogenes: Aaron Antonovskys ideér och teorier är bärande i ett hälsopromotivt 
arbete vilket är klart för oss som jobbar med det. Att ta utgångspunkten i hälsa i stället för  
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ohälsa är angeläget. Vilka är friskfaktorerna i en organsation, vad utgör grunden för hälsa, vad 
är det unika hos varje individ, varför är ett holistiskt synsätt med ett helhetstänkande en viktig 
grund. Utifrån Antonovskys teorier har Winroth/Rydqvist lagt till ett antal begrepp som också 
utgör en viktig grund i ett hälsoarbetet. 
Förutom hälsopromotion, att främja hälsa, så används då delaktighet, empowerment, 
processarbete och arena. Arenan är den plats där verksamhet bedrivs och sätts in i en helhet 
och hälsan utgör en resurs för att ständigt förbättra verksamheten. 
 
En sak som är angelägen att påpeka, och som ofta faller bort, är att i Antonovskys tänkande så 
är salutogenes (hälsans ursprung) och patogenes (orsaker till att sjukdomar uppstår) synsätt 
som kompletterar varandra. Dessa synsätt ska alltså inte ställas emot varandra i ett dikotomt 
(antingen-eller) synsätt. 
    
Emotionell intelligens: Daniel Golemans teorier om begreppet emotionell intelligens är också 
en stor del i mina tankar om att arbeta med människor utifrån en positiv syn. Han hävdar, 
utifrån undersökningar som gjorts med arbetsgivare, att det som efterfrågas är bl a förmåga att 
lyssna och kommunicera, anpassningsförmåga och kreativa reaktioner på motgångar och 
hinder, personligt uppträdande, självförtroende, motivation att arbeta för vissa mål, vilja att 
utveckla den egna karriären och känna stolthet över prestation. Specifika tekniska kunskaper 
anses mindre viktiga än en grundläggande förmåga till att lära i arbetet. Av sju önskvärda 
faktorer var bara en akademisk: kompetens i fråga om läsning, skrivning och matematik. 
Goleman skriver vidare: ”Vår emotionella intelligens bestämmer vår potential för inlärning av 
de praktiska förmågor som bygger på dess fem beståndsdelar: självmedvetenhet, självstyrning, 
motivation, empati och skicklighet i relationer (social förmåga). Vår emotionella kompetens 
visar hur stor del av den potentialen vi har översatt till kompetens i arbetet”. Tabell 1 (bilaga 1) 
visar relationen mellan de fem dimensionerna av emotionell intelligens och de 25 emotionella 
kompetenserna.  
Han skriver vidare att dessa kompetenser är: 
Oberoende: Var och en ger ett unikt bidrag till arbetsprestationen.  
Ömsesidigt beroende: Var och en bygger i viss utsträckning på vissa andra, med många 
samverkande faktorer. 
Hierarkiska: De bygger på varandra. Till exempel är självinsikten avgörande för självstyrning  
och empatin.  
Personlig kompetens (självmedvetenhet, självstyrning och motivation) och social kompetens 
(empati och social förmåga) är också saker, hävdar Goleman, som ständigt kommer att 
utvecklas genom hela livet hos individen vilket gör att begreppet ”personliga utveckling” kan 
få en viktig och mer konkret innebörd.   
 
Coaching: Nästa ord som utgör en komponent i detta arbete är ”Coaching”. I boken ”Lärande 
i och för det nya arbetslivet” skriver Grankvist och Holmberg i kapitlet ”Coaching i det 
moderna arbetslivet” att det är en populär metod för personligt och organisatoriskt lärande 
inom arbetslivet. (Jarvis m fl 2006). Vidare säger författarna att ”Övergripande kan coaching 
ses som en process som strävar efter att frigöra olika potentialer hos människor för att öka 
deras förmåga och prestation inom olika områden”. (se t.ex Berg; 2007; Gjerde, 2004; Parsloe 
& Leedham, 2009) (sid 23). På ett personligt plan handlar coaching om att bidra med stöd till 
självlärande genom olika tekniker och förhållningssätt. En övergripande målsättning är att den 
coachade ska öka kontrollen över sig själv. Relationen mellan coachen och den coachade är 
centralt och ska ses som en ”relation mellan likar”.  En coach behöver alltså inte vara expert 
inom området utan har till uppgift att i en process leda individen framåt i sin utveckling.  
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Rollen som coach blir att fungera som katalysator och inte som expert eller lärare. Det blir då 
angeläget att som coach fokusera på den coachades situation och i sin roll vara neutral och 
objektiv, och arbeta med den coachades förutsättningar för att nå sina mål. Som ett slags 
mantra inom coaching-litteraturen poängteras vikten av att undvika ”att ge råd och ge 
lösningar”. Traditionen att hjälpa någon innefattar oftast detta och istället påpekas att träna sig  
i sitt coachande ledarskap, att hålla tillbaka den inlärda vanan att ge råd och förslag till 
lösningar. En kritisk granskning som görs är då huruvida coachingen görs på detta sätt. Det 
saknas forskning kring detta om coachingprocesser eller –situationer verkligen handlar om 
coaching eller är en kombination av coaching, mentorskap och traditionellt lärande. 
Forskningen kring coaching är långt ifrån i någon mogen fas, men beskrivs ändå så här långt 
som rudimentär, fragmenterad och impressionistisk, (Garvey, Stokes & Megginsson, 2009). 
 
Att coachen är objektiv är inte helt realistiskt. I sin ryggsäck som människa är coachen 
påverkad i stort och i smått av sina egna erfarenheter, värderingar och attityder, vilket i sin tur 
avgör hur coacher uppfattar och reagerar på olika situationer och individer.  
 
McGregors (1960) teori inom organisationspsykologin för motivation beskrivs som en 
utgångspunkt hur vi ser på människor. Teori Y kan beskrivas som att man har en större tilltro 
till anställda och att de vill arbeta, att skapa förutsättningar för att ta eget ansvar och att kunna 
utvecklas som människor genom sitt arbete. Teori X säger å andra sidan att anställda i regel är 
mindre benägna att arbeta och att övervakning, styrning och reglering är nödvändig för att få 
arbetet att fungera. En majoritet befinner sig någonstans mittemellan dessa ytterligheter. 
 
En frågaställning i kapitlet är om det finns några effekter av coaching. Då konstateras att om 
det gäller att skapa en positiv upplevelse av själva sessionen så uppnås målet. Det kan dock 
diskuteras om coachingen har andra positiva effekter t ex vad gäller självkännedom, själv- 
känsla och arbetseffektivitet. Coaching ses traditionellt också som en relativt ytlig metod där 
coachen ska arbeta utifrån sin kompetens och inte gå in på, som exempel, den 
patogena/kliniska sidan om den utbildningen och kunskapen saknas. 
 
Avslutningsvis så gäller det att klargöra vilka som är de förväntade effekterna av coachingen. 
Hur skiljer sig utvecklingen hos en person som coachats jämfört med en som inte blivit det.            
Här måste tidsaspekten vävas in på så sätt att det gäller att se förändring över tid, och inte 
förvänta sig en snabb lösning utifrån ett problem. Det räcker förmodligen inte med enstaka 
coaching utan en längre tids bearbetning är nödvändig.  
           
Systemteorin: En teori som kan ses som en viktig grund i ett hälsoarbete är systemteorin. 
Dess grundare anses vara den österrikiske biologen Ludvig von Bertalanffy som började 
forska kring detta redan på 1930-talet men det började inte spridas förrän in på 1950-talet. 
Grundtanken är att när ett fenomen undersöks så bör man se det som en del i en helhet och  
delarnas relationer till varandra är av avgörande betydelse för helhetens sätt att fungera och  
hantera förändringar. Hur del A påverkar del B blir i nästa steg avgörande för hur del B 
påverkar del A i fortgående feedbackslingor(feedbackloops). Begreppet ”feedback”, 
återföring, återkoppling är centralt i systemteorin. Det som tillförs i ett s k öppet system kallas 
input. (inflöde, inmatning). Output (utfall, ut-matning) är det resultat som systemet 
åstadkommer och lämnar till de system som det finns relation till i omvärlden. En viktig 
poäng med systemtänkandet är tyngdpunkten på det ömsesidiga beroendet mellan individ, 
organisation och omvärld.  
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I Oscar Öquists bok ”Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat” 
beskriver han att det ingår fyra centrala begrepp i ett systemteoretiskt sätt att tänka och arbeta. 
 

• helhetstänkandet 
• att tänka i nivåer 
• att tänka i termer av information och kommunikation 
• ett tänk i termer av konstans och variation 

Helhetstänkandet: En helhet består av flera delar, och varje del har en liten betydelse, men om 
de kombineras på rätt sätt har det skapats ett system. Varje individ såväl som funktioner i en 
organisation kan betraktas som en del i en större helhet och utgör en länk i ett större kretslopp. 
I ett systemtänkande handlar det om att se hela strukturen, och då inte bara logiska strukturer,  
som exempelvis ett organisationsschema. Även människors relationer i ett system påverkar 
beteenden, som i sin tur styr strukturen bland annat hur beslut fattas och hur normer och 
värderingar tolkas. Eftersom vi själva ingår i strukturen kan den aldrig frigöras från helheten, 
men en insikt om detta kan leda till nya lösningar, utveckling och förändring, både för indi- 
viden och organisationen. 
 
Att tänka i nivåer: I systemteorin är det viktigt att tänka i logiska nivåer oavsett om det 
handlar om att förstå hur organisationer är uppbyggda, som att förstå hur kommunikation 
mellan människor fungerar eller hur inlärning sker. Det finns alltid en hierarkisk uppbyggnad 
vilket innebär att de högre nivåerna alltid är överordnade i den meningen att de ”kalibrerar”  
verksamheten på lägre nivåer. Detta medför att gränserna mellan olika plan måste hållas för 
att helheten ska fungera. Olika roller och funktioner befinner sig på olika logiska nivåer i en 
organisation. På varje nivå finner vi olika spelregler och villkor, och naturligt så har männi 
skorna där oftast mindre insikt om villkoren på andra nivåer. Bertrand Russels teori om 
de  ”logiska typerna” ligger till grund för denna syn. Alla nivåer ska bevara sin autonomi och 
kommunikation mellan nivåerna i syfte att styra får endast ske utifrån de gränsvillkor som 
finns. Ett av problemen i systemen i dagens samhälle är att dessa villkor ständigt bryts, vilket 
medför svårigheter i organisationen. 
 
Att tänka i termer av information: Information är en grundmetafor för förändring i system- 
teorin, det vill säga hur information som sänds uppfattas och tolkas av mottagaren. Sändarens 
uppgift är att vara katalysator för förändring och det viktiga är vad som sker hos mottagaren. 
Systemteoretikerna menar att det inte alltid måste tillföras någon form av energi för att åstad- 
komma förändring, utan det avgörande är hur mottagaren uppfattar och tolkar informationen 
som följer med. 
 
Att tänka i termer av konstans och variation: Det pågår en ständig kamp mellan restriktion 
och frihet, stabilitet och förändring. Det som är säkert och förutsägbart kallas konstanter och 
är lika viktiga som variationerna för att ha ett bra liv. För att åstadkomma förändring, menar 
systemteoretikerna att vi tar ett steg ur den rådande ordningen med en lagom dos av oordning 
och störning. Efter att ha identifierat konstanterna i ett system så kan vi få en variation till 
stånd i kombination med rätt information. 
 
Organisatoriskt lärande för kvalitet och hälsa: I boken ”Lärande i och för det nya 
arbetslivet” finns ytterligare ett kapitel som utgör en grund för detta arbete. Lagrosen, Y & 
Winroth skriver om ”Organisatoriskt lärande för kvalitet och hälsa” att mycket har gjorts för 
att höja kvaliteten kring de metoder som används både i privat näringsliv och offentlig 
förvaltning. Det handlar om organisationens grundläggande värderingar och att dess  
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medlemmar tar del av och omfattas av dessa. Tidigare forskning visar sambandet mellan 
dessa värderingar och personalens hälsa. I de organisationer vilka genomträngs av 
kvalitetsvärderingarna är personalen friskare. I kapitlet tas det vidare upp sambandet mellan 
lärandebaserade förändringsprocesser och hälsopromotion och detta kopplas sedan till 
organisatoriskt lärande. Diskussionen som förs, utifrån deras egen forskning, gäller alltså hur 
ett organisatoriskt lärande kan integreras med kvalitetsutveckling och hälsopromotion i avsikt 
att skapa hälsa och kvalitet i organisationer. 
Organisatoriskt lärande: Avsikten med detta är att skapa mer långsiktig framgång i 
organisationer. Lärandet består av olika nivåer och att ett äkta och mer djupgående lärande 
skapar en förståelse för att en större helhet kan skapas, ett holistiskt tänkande i organisationen. 
Ett ytligt lärande kännetecknas av ”single-loop learning” medan ett mer avancerat ”double- 
loop learning” medför att de organisatoriska värderingarna involveras och är med i själva 
lärandet. Ledarnas lärande är viktigt för organisationens lärande. Här relateras till Goleman m 
fl (2002) som säger att ledarnas emotionella intelligens påverkar deras lärande på ett effektivt 
och smidigt sätt, genom sin höga kännedom om sina egna och andras känslor.  
 
Kännetecken för en lärande organisation är att medarbetarna lär tillsammans, vilket skapar  
mer expansiva sätt att tänka (Senge, 1990). Organisationen måste också genomsyras av 
förtroende (Senge m fl, 2005). Central begrepp i Senges teroier  är följande: 
 
Personligt mästerskap: Viktigt för individen att klargöra för sig själv vad som är viktigt i livet. 
Att försöka sträva mot högre ideal med ett kreativare arbete. 
 
Mentala modeller: Försöka ta bort omedvetna, djupt rotade förställningar av omvärlden för att 
på så sätt åstadkomma en verklig förändring.  
  
Delad vision: En gemensam vision för människorna i organisationen som ger kraft och även 
då skapar energi för lärande. Detta kan ta tid men om man lyckas är det en grogrund för 
organisatoriskt lärande. 
  
Teamlärande: Försöka få energierna hos medlemmarna i organsiationen att dra åt samma håll, 
vilket ger en väldig kraft. För detta kan också behövas tid och kräverdialog och verkligt 
lyssnande hos alla i organisationen. 
 
Systemtänkande: Den inbegriper att organisationen ses som ett öppet system där alla 
integrerar med varandra och omgivningen. En holistisk syn som gör det möjligt att nå fram till 
hållbara lösningar snarare än kortsiktigt tänkande. 
 
Den hälsopromotiva idén tar sin utgångspunkt i verksamheten i organisationen. Hälsa kan då  
ses som en resurs, tillgång till det som görs, vilket skapar möjligheter för att kvaliteten höjs i  
det vardagliga arbete som utförs. Den viktigast delen i företaget är de mänskliga resurserna 
och individerna kräver tillgång till kompetens och hälsa för att kunna åstadkomma en verk- 
samhet med hög kvalitet. Hälsopromotion definieras här som ”den process som möjliggör för 
individer, grupper, organisationer och samhällen – att öka kontrollen över de faktorer som 
påverkar hälsan- och därigenom förbättra den (Nordisk forskningskonferens i Hässelby, 1987). 
Vidare ”Hälsa är att må bra – och ha tillräckligt med resurser för att kunna klara vardagens 
krav- och för att kunna förverkliga personliga mål (Winroth/Rydqvist, 2003). 
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För att få en struktur för det organisatoriska lärandet kring ”hälsa” är steg ett att definiera 
innebörden i begreppet och sedan välja den definition man vill utgå ifrån. Nästa steg tydliggör 
vilka faktorer som påverkar hälsan inom organisationens ramar och vilka som ligger utanför. 
Modellen i figur 14.4 (bilaga 2) synliggör huruvida man vill arbeta med hälsa genom 
verksamhetsrelaterade frågor eller mer renodlade former av hälsoarbete (Winroth & Rydqvist, 
2008). 
 
Vid integrering av organisatoriskt lärande med kvalitetsutveckling och hälsopromotion så 
poängteras följande. 

• I organisatoriskt lärande är ledarnas lärande en viktig del. Angelägna mekanismer 
som i ledningens engagemang för hälsa visade sig vara integritet, empati och 
kommunikation. För att skapa en gynnsam kultur för lärande gäller det se 
individen och ha äkta empati. En bra dialog och genom att skapa delaktighet ges 
individerna möjligheterna att påverka själva och också har ett medansvar för att 
åstadkomma ett bra resultat. 

• Lärprocesser på olika nivåer behöver förstås om man vill åstadkomma ett 
organisatoriskt lärande. Det lärande som sker på individnivå påverkar det som sker 
på gruppnivå – det kollektiva lärandet. Om målet är hållbart arbetsliv är det 
salutogena sättet att tänka, en strävan mot att förbättra hälsan en viktig del. 

• Verksamheten är utgångspunkten eftersom den anger villkor och förutsättningar 
för ledare och medarbetare. Genom systemtänkandet kan vi beskriva och analysera 
olika hierarkiska nivåer i verksamheten. Man kan också identifiera om frågor ska 
behandlas på organisatorisk nivå eller på grupp- individnivå. Lärprocesserna är på 
grupp- och individnivå men utfallet utvärderas på organisationsnivå i ett organisa-
toriskt lärande. Hälsoläget och hur jag är mot andra påverkar på individnivå, vilket 
i sin tur också påverkar organisationshälsan. 

 
Hälsan utgör alltså ett viktigt kriterium för kvalitet. Det organisatoriska lärandet sker i ett 
processinriktat arbete med hög grad av dialog och delaktighet. Målet med systemtänkandet 
handlar om att skapa koherans, dvs samordning i organsiationen så att det organisatoriska 
lärandet går bortom individens lärande. 
 
En avslutande del kring lärprocessen är mötet mellan teori och praktik, och vidare koppling 
till det som hela boken ”Lärande i och för det nya arbetslivet” bygger på nämligen Arbets- 
Integrerat Lärande (AIL). 
 
Innan utbildningsplanen tar form så är det viktigt att kunna sammanfatta de olika teorierna  
och sätta dom i ett idrottsligt sammanhang. Baserat på min erfarenhet som ledare inom 
idrotten under många år på olika nivåer, såväl elit- som bredd, så är min uppfattning att 
behovet ökar av att utveckla individer, grupper och organisationer utifrån de förutsättningar 
som finns, och inte komma med snabba lösningar som oftast efterfrågas, utan i stället mer 
hållbara, långsiktiga verksamheter. Om man ser verksamheten i idrotten, i stället för på en 
arbetsplats, så är den ändå central för det är där träning bedrivs för de aktiva, det är där möten 
sker på olika nivåer, i styrelser, med olika ledare, på kanslier etc. Planering sker först och 
främst kring den rent idrottsliga verksamheten men också frågor om ekonomi, arrangemang 
mm. I en förening vore det viktigt att förstå vilken hierarki man befinner sig på så att 
information kommuniceras rätt till de olika nivåerna. Besluten tas ju oftast i styrelsen men alla 
berörda bör ju få ta del och veta hur dessa beslut ska bidra till att höja kvaliteten i  
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verksamheten. Besluten påverkar ju på olika sätt beroende på var medlemmarna befinner sig i 
organisationen. 
 
Den hälsopromotiva grunden kan ju kännas angelägen med sitt komplementära synsätt kring 
hälsa och ohälsa. I ett organisatoriskt lärande i en förening så kan ju grundidén vara att hålla 
de aktiva friska och att de mår bra. Men detta gäller väl även övriga personer som är kopplade 
till verksamheten på ett eller annat sätt. Hur mår övriga grupper som medlemmar i styrelsen, 
ledare, tränare, föräldragrupper m fl. Om man nu jobbar med ett organisatoriskt lärande så vet 
vi att vi måste ha kompetens från folk inom sjukvården, som läkare, sjuksköterskor, massörer, 
sjukgymnaster m fl. Uppstår en skada eller någon blir sjuk vill vi ha så snabbt 
omhändertagande som möjligt och en bra rehabilitering. En koppling från Golemans teorier 
om emotionell intelligens till idrottens värld så är den ju tydlig utifrån forskning, att 
ledare/tränare med hög kännedom om sina egna och andras känslor med största sannolikhet 
kan få idrottaren att utvecklas såväl på ett personligt som idrottsligt plan. 
Begreppet ”coaching” har börjat användas mer och mer i flera sammanhang. Nu finns det ju 
coacher inom bl a hälsa och på företag. Inom idrotten har det använts länge och då oftast i 
samband med tävlingar. Förhoppningen är att det ska användas mer utifrån teoribeskrivningen 
som ett stöd och inte alltid med råd och färdiga lösningar till de aktiva. 
 
Med detta resonemang som utgångspunkt så tycker jag mig se tydliga paralleller mellan 
arbetslivet och idrottslivet och där ett helhetstänkande bl a består i att idrotten och 
föreningslivet är en del i ett större sammanhang, vårt samhälle i stort. Att då koppla teori och 
praktik i ett Idrotts Integrerat Lärande (IIL) känns som en bra grund att stå på. 
 
Att skapa en utbildnings-, utvecklingsplan med hälsa blir som utgångspunkt på det teoretiska 
planet, men är givetvis tänkt att också implementeras och genomföras praktiskt. 
 
 
Resultat: 
 
Vad innehåller en utbildningsplan och hur ser planeringen ut. 
 
Följande frågeställningar har jag tagit som utgångspunkt: 

• Hur tränas och utbildas aktiva för att hålla sig friska så dom inte blir sjuka/skadade? 
• Hur tränas och utbildas aktiva om dom blir sjuka/skadade så dom blir friska igen? 
• Vilka andra i organisationen behöver utbildas och informeras? 

 
Utbildningplan: 
 
För vilka: 

• Planen ska kunna användas som en bas till såväl elit- som breddverksamhet.  
• Planen ska kunna användas på olika nivåer inom t ex en förening mot alla medlemmar 

i styrelsen, inom ledargruppen och mot aktiva. 
• Planen ska också kunna användas gentemot intressenter runt idrotten som en 

beskrivning av hur verksamheten bedrivs. 
 
Vad ska utbildningen innehålla: 

• Begrepp som belyser tankarna kring hälsa-ohälsa 
• Vad innebär helhetstänkande - ett holistiskt synsätt för vår organisation 
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• Hur skapar vi en gemensam värdegrund 
• Vad innebär begreppet ”Coaching” 
• Hur får vi verksamheten att utvecklas 
• Hur får vi våra medlemmar: aktiva, ledare, tränare, föräldrar att utvecklas 
• Hur lär vi av varandra och tar till vara varandras kompetenser          

                
Antalet träffar: 

• 4-8 st á 1-2 timmar 
 
 
 
 
Varför: 

• Öka medvetenheten om hälsa som en tillgång i verksamheten och också koppla detta 
till Riksidrottsförbundets övergripande mål kring utveckling (allas rätt att vara med, 
social fostran, personlig utveckling mm) av idrotten som en del av samhället. 

• Höja kvaliteten på organisationens verksamhet. 
• Skapa en långsiktighet i organisationen. 
• Höja kvaliteten på dom idrottsliga prestationerna. 

                                       
Hur:  

• En pedagogik som grundar sig på teorier att kunskap i huvudsak ska ses som en 
process och inte som en produkt. 

• Viktigt att anpassa nivån till den individ / grupp man arbetar med. 
• Skapa delaktighet 
• Ha en långsiktighet i sitt arbete och inte bara göra kortsiktiga insatser.  
• Eget ansvar/Individuella uppgifter och gruppuppgifter. 
• Empowerment/ta till vara individens/gruppens kompetens.  
• Koppla utbildningen till den verksamhet – idrott som bedrivs   

 
Träff 1: 
Diskutera begreppen hälsa-ohälsa och försöka hitta ett gemensamt språk som 
gör att vi känner en bekvämlighet tillsammans i språkbruket. 
Hur kan vi i vår organisation ta till vara de friskfaktorer/resurser som finns? 
Hur är vår beredskap i organisationen om ohälsa uppstår, vilka resurser har vi då? 
 
Träff 2: 
Försöka tydliggöra begreppen kring hälsopromotion utifrån vad som sades på första träffen. 
De aktiva ska ses i ett helhetsperspektiv och inte bara i sin roll som idrottare. Kan vi utifrån 
detta skapa en gemensam värdegrund där vi ser hälsa som en  tillgång för verksamheten. 
Jobbar vi med resultat i första hand, selekterar vi och toppar laget etc. 
 
Träff 3: 
Utifrån ett holistiskt tänkande så skapar vi ett förhållningssätt gentemot aktiva där coachning 
är centralt. Vad är Emotionell Intelligens? Vad innebär det att coacha någon annan? Måste 
ledare, tränare ha alla svaren? Kan vi ta tillvara friskfaktorer/resurser som är befintliga? 
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Träff 4: 
Hur får vi verksamheten att utvecklas? Vad innebär systemteorin? Är alla nivåer med så hela 
organisationen drar åt samma håll? Kan vi hitta nya vägar som gör att träningen håller högre 
kvalitet, att tävlingar blir positiva erfarenheter? Kan vi rekrytera fler ledare som behövs på 
alla nivåer i organisationen? 
 
Träff 5:  
Som en fortsättning på träff 4 så blir nästa fråga hur vi får våra medlemmar att utvecklas på 
individ- och gruppnivå. Vad innebär ett organisatoriskt lärande där vi lär av varandra och tar 
till vara varandras kompetenser? Vilka typer av utbildningar behöver våra aktiva, ledare, 
föräldrar och övriga medlemmar? Finns kompetens internt om att utbilda kring exempelvis 
idrottsskador och akut skadebehandling? 
  
 
 
Träff 6-8: 
Tidsaspekten kring träffarna kan diskuteras, men min synpunkt är att dessa och eventuella 
ytterligare träffar sker med lite längre mellanrum, just för att få distans, och också bearbeta 
och reflektera över sin roll. Kanske att man på de olika nivåerna i föreningen utarbetar och 
utvecklar nya idéer och också som en viktig del hittar nya vägar för att förbättra 
kommunikationen och ge information på ett tydligare sätt mellan dom olika nivåerna.  
 
Varje träff ska ses som svar på Hur-frågorna där  

• det inte finns några givna svar utan individen/gruppen formar sina egna svar i en 
process.   

• nivån alltid försöker anpassas till individen/gruppen.  
• alla ska känna sig delaktiga.  
• det inte blir ett snabbt svar utan en mer långsiktig och genomtänkt lösning. 
• man ger individen ett eget ansvar genom uppgifter mellan träffarna. 
• man försöker ta tillvara den kompetens som är befintlig. 
• vi ser kopplingen mellan hälsa och verksamheten, dvs den idrott som bedrivs.         

 
Diskussion:  
Jag tror att det är angeläget att det ska vara en utbildning att komma till och verkligen få 
känna att den tillför individen något att ta med sig till sin vardag exempelvis som tränare eller 
styrelsemedlem. Kan man på sikt göra en förändring och skapa ett bättre förhållningssätt till 
sina aktiva, våga coacha dem och vara ett stöd i stället för att vara den som är negativ och 
kritiserar sina aktiva och kollegor internt i föreningen på olika nivåer. Kan man se de 
hierarkiska nivåerna i organisationen och på sikt få till en bättre kommunikation exempelvis 
från styrelsen ner till olika utskott, vidare till ledare och aktiva, samt även till andra 
intressenter utanför själva föreningen. 
 
Implementeringen i organisationen är viktig på så sätt att, om man ska lyckas på sikt så ska 
tankarna och idéerna kring hälsa genomsyra hela föreningen. Jag menar att en styrgrupp med 
en sammansättning från de olika nivåerna, och med ett mandat från styrelsen, är goda 
förutsättningar. Utifrån bilaga 2 så bör det vara tydligt att begreppet ”hälsa” ska ses som en 
resurs till verksamheten, både vad gäller den långsiktiga strategin och i den vardagliga 
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träningen samt i tävlingssammanhang. Alltså ett stöd för styrelsen m fl på organisationsnivå, 
men också för ledare/tränare och aktiva på grupp- och individnivå. 
 
En annan sak som generellt missas är hur utvärderingen sker på kort och lång sikt. Denna bör 
ske kontinuerligt och med mer kvalitativa förtecken. Utvärdering utifrån kurser som görs 
exempelvis över en helg eller på en kväll, sker ofta kvantitativt med en enkät eller utvärderas 
inte över huvud taget. Enstaka kurser kan ha sitt värde, men är ofta fragmenterad och delarna 
sätts inte samman till en helhet. Det finns en risk att man ramlar tillbaka i sitt gamla arbetssätt 
och det sker ingen förändring och utveckling över tid. 
 
En del som ofta diskuteras på utbildningar för ledare/tränare, allt ifrån elitidrottare ner till 
dom allra yngsta, är den fysiska delen av träning och tävling. Vid uttagningar till distriktslag 
inom både  t ex ishockey och fotboll visar forskning att merparten av de uttagna är födda 
tidigt på året. Väldigt få är födda okt-dec, och den största orsaken vid selekteringen är den 
rent fysiska. En angelägen del skulle vara då att utifrån bl a ett hälsopromotivt tänkande 
behålla spelarna längre, idealet vore ändå upp till 19 år i de flesta idrotter. En kombination av 
för få ledare och en otydlig strategi från föreningarna gör att fler och fler lämnar idrotten från 
14-19 års ålder. En tanke skulle då vara att i föreningen ha en grupp med rekrytering som 
huvuduppgift. Forskning visar bl a i Inger Eliassons arbete i Umeå på tjejer inom innebandy, 
att vid ett avslut av sin idrottskarriär så är det en lång process tills beslutet tas. Oftast hör 
ingen av sig från föreningen och den aktive meddelar bara sin tränare/ledare och laget 
spelaren tillhör. Det blir ett abrupt slut och sedan görs inget mer. En rekryteringsgrupp skulle 
ha som uppgift att kontakta dessa spelare och försöka få in dom i verksamheten i andra roller. 
Skulle kunna vara som ledare, domare eller andra uppgifter i kommittéer, styrelsen etc. Om 
möjligheten finns skulle detta kunna göras parallellt med idrottskarriären, dvs erbjuda 
utbildningar utifrån individen. Individuella idrottare såväl som lagidrottare kan utifrån ett 
helhetsperspektiv få tid över för detta under delar av säsongen beroende på vilken idrott de 
håller på med. Det jag menar är att, utifrån forskningen, så kommer det alltid att finnas drop- 
out från idrotten vilket bl.a. kan bero på att individen har andra intressen som känns viktigare, 
man vill inte satsa så hårt som tränaren/föreningen vill. Om föreningen ändå lyckas behålla de 
aktiva ett tag kanske dessa får motivationen att vilja träna mer och satsa hårdare på sin idrott. 
Det finns många exempel på idrottare som tar steget in i eliten senare i sin karriär, s k late 
bloomers. Dessa har, även enligt forskning som gjorts, aktiverat sig för att det är kul och 
funnit glädje i gemenskapen samt varit aktiva inom fler idrotter utan att specialisera sig tidigt. 
Om nu ändå någon väljer att inte fortsätta bör föreningen göra ett värdigt avslut och ta reda på 
varför personen slutade och lära av detta inför framtiden, dels försöka då behålla personen i 
fråga för andra uppdrag. En ytterligare anledning borde vara att den aktive ska ha med sig en 
positiv bild efter avslutningen, och eventuellt då återkommer i en annan roll, t ex som förälder 
eller ledare. 
 
I dagarna (januari 2015) så visar undersökningar från Riksidrottsförbundet att just detta med 
drop-out ökar just i dessa åldrar och till och med så långt ner som i 10-11 års åldern. Att inte 
idrottsföreningarna har kvar ungdomar i sin verksamhet visas tydligt på att medlemskapet i 
Korpen har stigit markant. Stora problem att återkomma till är just bristen på ledare och den  
alltför tidiga selekteringen och uppdelningen i A- och B-trupp och därvid också toppningar 
vid matcher/tävlingar. Sportradion följde upp undersökningen och ett ytterligare problem som 
belystes i intervjuer, bl a med Svenne Olsson i Broberg Bandy, är att verksamheten i mindre 
klubbar utarmas. Hälsingland har väldigt liten aktivitet utanför Söderhamn som centralort. 
Detta gör att ungdomar som är kvar på landsbygden inte har någon förening att vända sig till, 
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och det medför också att arenor och anläggningar inte blir underhållna eftersom de inte kom- 
mer till användning.  
 
 
Dessa stora frågor och förändringar på samhällsnivå måste vävas in i ett helhetsperspektiv. 
Med ett hälsopromotivt synsätt och systemteorin som grund så tror jag att idrotten även i 
framtiden kommer att fylla en viktig funktion. Ur ett folkhälsoperspektiv så gäller det att 
skapa förutsättningar för att på alla nivåer inom idrotten kunna bedriva en verksamhet som 
gör att individen mår bra ur ett hälsoperpektiv. Samtidigt så tycker jag det är angeläget att 
Sverige som nation försöker få fram elitidrottare som förebilder och att stötta dom i en 
satsning där utveckling och prestation kommer först och resultat på toppnivå kommer när 
individen och gruppen är mogen för det.  
 
Min tanke med detta arbete är alltså att implementera det i någon förening och på ett 
systematiskt och kvalitetsmässigt sätt genomföra det. Hur det ska utvärderas och hur 
föreningen som organisationen efteråt ska gå vidare kommer att bli varierande beroende på 
hur det tas emot, vilka nyckelpersoner som finns, vilka mål som sätts upp både på kort och 
lång sikt mm. 
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Bilaga 1 
Systemet av emotionella kompetenser 
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Bilaga 2 
En arbetsmodell för "Hälsa på 
arbetsplatsen"
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