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Redaktören har ordet 

Det lackar mot jul och som en tidig julklapp kommer här årets tredje upplaga av Idrottsforskaren. 

Temat för detta nummer är "Idrott och IT" -  sammanställt av SVEBIs Ninitha Maivorsdotter. Här 

finns också information kring och en artikel om barn och idrott, som utgår från Hälsoakademikerna 

i Västra Götaland. Er redaktör har också som brukligt är reflekterat kring det senaste kring svensk 

tennis. Även SVEBIs ordförande - Lollo - har med tankar kring årets konferens i Örebro. Jim 

Öberg fortsätter serien om sina bästa idrottsminnen - nu fram till de två bästa. Dessa kommer i IF 

1/17. För kontinuitetens skull tar han upp minnen i rangordning från 10 till 3 i detta nummer.   

Men först något om vår forsknings- och utbildningskonferens i Örebro den 16-17 november. Vi 

trodde det skulle bli svårt att upprepa succén med förra årets konferens i Växjö, men vi hade fel. 

Det blev enligt samstämmiga uppgifter en alldeles utmärkt konferens även i Örebro. Alla jag 

informellt talade med under konferensen var helt överens att det var en kanonkonferens. Middagen, 

som ägde rum i Rikssalen på Örebro slott, var utmärkt och lokalen en höjdare. Dessutom dök 

Gustav Vasa upp i egen hög person under middagen - ett lyckat inslag. Jag vill här å SVEBIs 

vägnar passa på att tacka Örebro-gänget med Jan Mustell, Marie Öhman m.fl. i spetsen för allt 

nedlagt jobb! Med lite historiskt perspektiv kan man också notera att SVEBI bildades i just Örebro 

i november för 41 år sedan. Vi var alltså i viss mening tillbaka till rötterna.  

SVEBIs årsmöte innebar en del förändringar i styrelsen. Susanne Linnér och Ninitha 

Maivorsdotter lämnar och in kommer Henrik Gustafsson och Linn Håman. Henrik är docent i 

idrottsvetenskap vid Karlstad universitet och forskar i idrottspsykologi och undervisar på det 

idrottsvetenskapliga pdrogrammet. Han arbetar också som idrottspsykologisk rådgivare för 

individuella idrottare och lag sedan drygt tio är tillbaka. Linn är nybliven doktor i idrottsvetenskap 

och verksam på Högskolan i Halmstad. Hon intervjuades av Inger Eliasson i förra numret av 

Idrottsforskaren. Vi i SVEBI vill tacka Susanne och Ninitha för förtjänstfullt arbete och hälsar 

Henrik och Linn välkomna in i gemenskapen.  

Nästa års konferens kommer att äga rum på Högskolan i Halmstad den 22-23/11  2017 - denna 

gången i samarbete med, förutom Högskolan, SNAFA och SIPF. Det blir tredje gången som vi 

förlägger konferensen till Högskolan i Halmstad, där jag själv var anställd under nära femton år 

som lärare och studierektor för Idrottspedagoglinjen. Nuvarande förbundskaptenen i fotboll - Janne 



 

 

Andersson - ingick för övrigt i den första kullen av idrottspedagoger i Halmstad 1984-86. Han 

uppvisade redan då tydliga ledaregenskaper. SNAFA är kanske mindre känt - det står för Svenskt 

Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Det 

bildades 1997 och har liksom SVEBI genomfört konferenser på olika idrottsrelaterade universitet 

och högskolor. Nätverket består av drygt 400 medlemmar. Initiativtagare till SNAFA och 

fortfarande kontaktman är Lars Kristén, som är verksam på Högskolan i Halmstad /Akademin för 

hälsa och välfärd. Lars och jag var de första i landet som skrev avhandlingar utifrån 

handikappidrotten - idag parasport - på  1990-talet. SIPF eller Svensk Idrottspsykologisk Förening 

bildades i Lund år 2000. Konferensen kommer att föregås en mer avgränsad forskarträff den dagen 

för konferensen. Vi ser fram emot konferensen och samarbetet med övriga tre aktörer. Här finns 

redan nu en stor entusiasm hos Lars Kristén, Krister Hertting, Linn Håman m.fl. att genomföra 

konferensen tillsammans med oss i SVEBI. Så boka in konferenstiden redan nu!! Exakt 

konferenstid kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort. 

Har Du någon idrottsrelaterad information eller artikel är Du välkommen att kontakta mej (se 

nedan). Även om vi har temanummer är också andra bidrag välkomna. Nästa nummer planeras 

utkomma i början av april 2017 - deadline den 15/3. Just nu ger vi ut tre nummer per år, men antalet 

kan eventuellt förändras. Fortlöpande information om vad som händer inom SVEBI kan fås via vår 

hemsida www.svebi.se .  

Vi är nu inne i ett nytt verksamhetsår och det är dags för gamla, nygamla och nya medlemmar att 

betala in medlemsavgiften, som fortfarande är låg: 50 kronor för pensionärer och studerande, 150 

kronor för övriga samt 300 kronor för bibliotek/organisationer. Inbetalning till vårt plusgirokonto 

25 18 21 - 5. Observera att medlemskap i SVEBI för 2016 - 2017 ingår för dem som deltog i vår 

Örebro-konferens i november. Meddela alltid er adress, e-postadress och mobilnummer vid 

inbetalningen.  

Stöd svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI! 

Anders Östnäs /Lunds universitet/ 

redaktör/kassör 

kontakt: e-post ostnasanders@gmail.com  (mobil) 0729 – 635291 



 

 

Att lära sig hälsa och fysisk aktivitet genom mobilen 

Ninitha Maivorsdotter, 

Fil.dr. i idrott med inriktning mot didaktik 

Institutionen för hälsa och lärande 

Högskolan i Skövde 

ninitha.maivorsdotter@his.se 

 

Inledning 

Sett ur ett historiskt perspektiv har tiden vi lever i en individcentrerad syn på hälsa. Det är ingen 

överdrift att säga att hälsa numera inte bara är en individuell rättighet utan även en individuell 

skyldighet. Som medborgare i Sverige bör du ha intresset och kunnandet att ta hand om dig själv 

och din kropp så att en så god hälsa som möjligt uppnås och bibehålls. Detta individperspektiv är 

exempelvis synligt i skolans kursplaner för ämnet idrott och hälsa. Det finns därför fog för att säga 

att det individcentrerade perspektivet på hälsa är en rådande hälsodiskurs i samhället (Öhman, mf., 

2014). Oavsett personliga uppfattningar om hälsa eller individuella möjligheter att ta hand om den 

egna hälsan, så påverkas vi på olika sätt av den rådande normen om att individen ska kunna sköta 

och kontrollera sin hälsa. Idéhistorikern Karin Johannisson framhåller att hälsa numera har blivit 

en projektionsyta för människors drömmar om framgång (2016).  

 

Drömmen om hälsa kan bland annat länkas samman med den ökade möjligheten att genom 

mobilen ta del av och kommunicera med omvärlden på olika sätt. Mobilanvändningen ökar världen 

över och mobilen är numera det dominerande digitala verktyget framför, exempelvis, datorer (Rich 

& Miah, 2014). Tillgängligheten och det ökade utbudet av tjänster och möjligheter som mobilen 

erbjuder förändrar sättet som människor lär sig hälsa och fysisk aktivitet. I den här texten kommer 

jag att presentera några av de trender inom hälsa och fysisk aktivitet som forskare diskuterar i 

nuläget. Jag kommer att diskutera utifrån perspektivet att mobiler och tillgängligheten till s.k. 

hälsoappar och hälsoinformation kan förstås som ett offentligt lärande. Internet och den digitala 

tekniken har skapat förändrade möjligheter för information och kommunikation som innebär att 

lärandet av hälsa och fysisk aktivitet inte längre i huvudsak handlar om att bemästra sin kropp och 

dess rörelser. I allt högre grad handlar nu ”att lära sig hälsa och fysisk aktivitet” om att lära sig 

förstå och kunna dra slutsatser om information om kroppen och dess rörelser. I takt med att en 



 

 

större mängd personlig data kan registreras och analyseras med hjälp av exempelvis en hälsoapp 

som RunKeeper©, så behöver användare förstå hur de ska använda den här nya informationen. Till 

bilden hör också sociala medier där olika grupper av användare kan samlas och dela och diskutera 

personliga data om hälsa och fysisk aktivitet. Vad händer då? I texten kommer jag att tala om den 

här processen som en form av offentligt lärande som sker med stöd av digital teknik. 

 

Hälsa i mobilen 

Allt fler använder mobilen för att navigera på Internet och även – exempelvis med hjälp av appar – 

för att navigera sin väg till en bättre hälsa med hjälp av fysisk aktivitet. En trend som enligt Rich 

och Miah (2014) är märkbar är att människor i mindre utsträckning navigerar på nätet och i högre 

grad kanaliserar sin mobila användning genom appar, som de får tillgång till via exempelvis 

Google Play eller Apple App Store. För att förstå hur människor lär sig hälsa och fysisk aktivitet på 

2000-talet behöver vi därför förstå hur människor lär sig dessa fenomen genom sina mobiler. 

Digitalisering av samhället har bland annat resulterat i att formell utbildning – som exempelvis 

skolor och universitet – inte dominerar lärande på samma sätt som tidigare, och att människor 

numera deltar i informell utbildning som sker digitalt, exempelvis genom att titta på 

YouTube-klipp eller delta i Facebookgrupper. Att vi kanske inte tänker på detta i form av 

utbildning är att lärandet sker i situationer eller på platser som vi inte associerar med utbildning, 

men icke desto mindre är lärandet av hälsa och fysisk aktivitet via mobiler en aktivitet som 

involverar såväl politiska som ekonomiska intressen. Till skillnad mot tidigare användning av 

Internet – som var förhållandevis transparant vad gäller hur data lagras – så är registrerandet av 

personlig hälsodata via appar mycket mer abstrakt och svårtillgängligt. Det är helt enkelt svårt att 

få grepp om vem eller vilka som befinner sig i slutet på den informationskedja där mina personliga 

data – registrerade via appen i min mobil – utgör början.  

 

Vad är det då för typ av appar som vi talar om när vi talar om lärande av hälsa och fysisk aktivitet 

genom mobilen? Hälsoappar finns i varierande slag och sägs vara den snabbast växande typen av 

appar som erbjuds på marknaden (Fox & Duggan, 2014). Hälsoappar är en typ av app som 

registrerar – och mer eller mindre välgrundat – analyserar data som handlar om exempelvis träning, 

kaloriförbrukning och matvanor. Detta är en typ av personliga data som involverar kropp och 

identitet vilket reser kritiska frågor om integritet och privatliv. Forskning visar att innehållet i 



 

 

digital teknik, d.v.s. vilka budskap som förmedlas om exempelvis kroppen, ofta är instrumentellt 

och stereotypt – en smal kropp är detsamma som med en hälsosam kropp (Öhman, mfl., 2014). Via 

den här typen av digital teknik blir hälsa en arena där man kan lyckas eller misslyckas, något som 

kan ses som problematiskt i relation till människors självkänsla och välmående. Till detta kan 

läggas forskning som visar att de personliga data som genereras av digital teknik inte alltid 

stämmer eller håller den standard som utlovas. Icke desto mindre kan man se en förändring 

generellt i samhället mot en alltmer utvecklad form av digitaliserad hälsoinformation, exempelvis 

genom att människor får tillgång till sina journaler via Internet. Folkhälsoarbete bedrivs numera i 

högre grad i form av hälsoförebyggande arbete som fokuserar på livsstil och här har digital teknik 

kommit att involveras på olika sätt (Miah & Rich, 2008). Fysiska institutioner, så som exempelvis 

vårdcentraler eller sjukhus, är inte längre är de enda centrala platserna vad gäller hälsoinformation 

(Nettleton, 2004). Denna rörelse mot digital hälsoinformation har bidragit till att människor 

numera kan vara mer välinformerade patienter. De är mer vana att möta – och kanske även förstå – 

hälsoinformation, vilket också påverkar hur de förhåller sig till den egna hälsan i sina dagliga liv. 

Att använda mobilen för att navigera mot en mer hälsosam vardag blir alltmer tillgängligt. Det är 

en möjlighet och – utifrån en individcentrerad hälsodiskurs i samhället – kanske även något 

påbjudet. Finns möjligheten så finns kanske även förväntan att människor ska kunna styra, sköta 

och ”lyckas” med den egna hälsan. Denna utveckling sker i ljuset av en alltmer sofistikerad 

vårdapparat och också i ljuset av att vi lever allt längre och att kostnaderna för hälso- och sjukvård 

förväntas öka på ett alarmerande sätt i framtiden. För att möta denna utveckling, blir människors 

förmåga att ta hand om den egna hälsan en viktig faktor och digital teknik framförs ofta som en 

central komponent för att avlasta framtidens hälso- och sjukvård.   

 

Vi kan alltså tala om grupper i samhället som har utvecklat en vana att ha tillgång till information 

om sin hälsa via, exempelvis, mobilen. Dessa grupper, menar Rich och Miah (2014), behöver 

betraktas som lärande individer som inte förutsättningslöst, eller som ”tomma blad”, tar del av 

hälsoinformation och motståndslöst konsumerar den. Denna sista tanke, att lärande har betydelse 

när vi talar om digital hälsa, leder över till nästa stycke. I texten som följer kommer jag att utveckla 

några tankar kring hur man kan förstå digitalisering av hälsa och fysisk aktivitet utifrån 

perspektivet offentligt lärande.   

 



 

 

Offentligt lärande 

Vad händer då med hälsoinformationen som jag får ta del av via mobilen? Ett vardagligt scenario 

är att informationen inte stannar bara hos mig utan att jag delar den via olika sociala medier. Enkelt 

uttryckt kan man säga att tidigare var ”hälsa” och ”utbildning” två separata storheter i samhället. 

Hälsa och utbildning fanns inkapslade i sina respektive institutioner så som skola, universitet, 

vårdcentraler och sjukhus. Vad som hänt under det senaste decenniet är att hälsa och utbildning 

kommit att bli en mer publik aktivitet, vilket gör att gränserna mellan dem har luckrats upp. 

Hälsoinformation kan numera delas offentligt och vara en del av den digitala identiteten på sociala 

medier. Genom att dela sina prestationer på gymmet, i löparspåret, vad man äter eller hur man bäst 

tränar yoga hemma, så kan man säga att en publik arena har skapats där kunskap delas och 

praktiker utvecklas mellan människor som annars inte skulle ha träffats. Delandet av erfarenheter 

och dialogen runt det upplevda är en form av offentligt lärande som gör att hälsoinformation 

producerat i mobilen inte bara är ett innehåll utan även en handling. Information om hälsan är inte 

är någon objektiv eller neutral komponent i människors liv, utan något som omformuleras och 

hanteras i dialog med andra på olika sociala medier. Rich och Miah (2014) ser denna aktivitet – när 

människor via sociala medier delar, diskuterar och drar slutsatser kring hälsoinformation – som ett 

offentligt lärande. Det är en utveckling som enligt forskarna handlar om att människor går från att 

lära sig om hälsa genom kroppsliga erfarenheter, till att lära sig att registrera och förstå information 

om kropp och hälsa. Detta är en utveckling som i viss mån går från en kroppslig upplevelse till att 

registrera och tolka data om den egna kroppen, och alla ser inte denna utveckling som något 

positivt, men Rich och Miah (2014) framhåller att de inte ser ett ”antingen eller” utan ett ”både 

och”. Att lära sig hälsa och fysisk aktivitet i form av digital hälsoinformation blir ett komplement 

till tidigare former av lärande, som kanske mer var knutet till fysiska institutioner än till digitala 

nätverk.  

 

Big data 

I en text som handlar om hur människor lär sig hälsa och fysisk aktivitet genom sina mobiler är det 

omöjligt att inte säga något om s.k Big data. Big data har på kort tid blivit ett högintressant 

studieobjekt för samhällsvetenskaperna och har exempelvis genererat en ny tidskrift – Big Data 

and Society – och nya akademiska intuitioner runt om i välden, som Data and Society Institute i 

New York. Enkelt uttryckt kan man säga att Big data är en form av digital materialitet – en 



 

 

oöverskådlig mängd data som genereras som en påföljd av särskilda aktiviteter, som att exempelvis 

använda mobilen eller söka på Google (Kitchin, 2014; Kitchin & MacArdle, 2016). Big data 

framhålls ofta som ett löfte om oändlig kunskap som ger outtömliga möjligheter att kvalificera 

dagligt liv mot nya sofistikerade och kunskapsbaserade nivåer (Pink, mfl. 2016b). 

 

Samtidigt framhåller forskare som Sara Pink och Deborah Lupton att Big data behöver undersökas 

och problematiseras. Som forskare är det lätt att förföras av de mängder data som kan göras 

tillgängliga, data som är kopplat till människors vardagliga liv, och där forskare kan följa mycket 

stora grupper av människor i realtid. Denna utveckling ger forskare nya möjligheter att finna 

kunskaper som kan bidra till att förbättra människors liv. Samtidigt väcker – som tidigare nämnts i 

artikeln – Big data frågor om integritet och övervakning, och även övergripande frågor om vilket 

samhälle som är önskvärt. En grupp av forskare som diskuterar dessa frågor är Data Ethnographies 

Lab vars workshops finns tillgängliga på nätet (https://dataethnographies.com). Denna samling 

forskare framhåller bland annat värdet av att utifrån frågor kopplade Big data undersöka s.k. small 

data. Om vi som forskare inte studerar hur Big data används och uppfattas i människors dagliga liv 

genom kvalitativa studier så kan vi inte heller urskilja möjligheter och problem med att dagligt liv 

genererar en mängd data. I nästkommande avsnitt kommer jag därför att presentera några av de 

resultat som Pink mfl (2016b; 2016c) har kommit fram till när de studerat hur människor använder 

hälsoappar och andra digitala verktyg kopplat till hälsa och fysisk aktivitet i sin vardag.   

 

Hälsoinformation i det dagliga livet 

Sara Pink (2016a; 2016b; 2016c) har tillsammans med andra forskare studerat hur människor 

hanterar och förstår Big data i relation till det dagliga livet. I de allra flesta fall består de digitala 

verktygen av olika appar i mobilen, klockor eller armband. Deltagarna spänner från elit till 

motionär, och från individer som tidigt kommit att använda digital teknik s.k ”early adopters”, till 

nybörjare, till individer som samlat hälsoinformation om sig själva men som numera upphört med 

det, s.k. ”quitters”. Ett tydligt mönster i Pink och hennes kollegors resultat är att människor 

använder digital teknik och tolkar hälsodata på en mängd olika sätt, varav många inte är i linje med 

vad producenter och andra aktörer tror att de gör. Ett exempel är att många användare inte uppfattar 

det som ett problem att den information som genereras inte är korrekt. En förklaring kan vara att 



 

 

data samlas in i första hand för att presenteras på sociala medier, snarare än att användas för att få 

information om den egna hälsan. 

 

Människor använder den här typen av digitala verktyg som en del av sin dagliga rutin. Detta kan 

exempelvis få till följd att en användare fortsätter att ha på sig träningsarmbandet även efter det att 

armbandet har gått sönder. Det viktiga är den välbekanta känslan av att armbandet sitter där på 

armen, snarare än att sakna data som inte längre skapas (Pink mfl, 2016c). Detta är naturligvis inte 

den enda reaktionen när ett digitalt verktyg slutar att fungera, men säger ändå något om att det är 

viktigt att förstå hur människor lär sig hälsa och fysisk aktivitet i sina dagliga liv. Ett annat liknande 

fynd är kvinnan som har för vana att kontrollera hälsoappen som registrerar antalet avverkade 

träningspass, och som fortsätter att göra detta även när det under flera veckor inte registreras någon 

träning eftersom hon inte besökt gymmet. Att sitta och fingra på mobilen är en del av en daglig 

rutin som genomförs tillsammans med morgonkaffet (Pink, 2016a). Ett annat sätt att förhålla sig 

till hälsodata som produceras av digitala verktyg är att se data som stoff för det personliga 

narrativet på sociala medier. Det centrala här kan – för en del individer – bli att dela hälsodata och 

på så sätt delta i en social aktivitet, snarare än att data till alla delar behöver vara korrekt, eller vara 

den mest centrala ur träningssynpunkt. Grafen som visar var jag har sprungit och de kommentarer 

som andra löpare ger via sociala medier, kan upplevas som viktigare än löphastighet eller antalet 

förbrukade kalorier. Genom att dela hälsodata så visar jag att jag är någon som tränar, snarare än att 

jag analyserar mina personliga data som ett sätt att utveckla min träning.  

 

I de studier som Pink mfl. har genomfört så finns också individer som mycket aktivt och på ett 

kvalificerat sätt använder data om den egna kroppen i strävan att uppnå ett mer hälsosamt liv, eller 

kanske öka sina prestationer inom någon form av träning. Det finns användare som också är 

mycket medvetna om säkerhetsaspekterna vad gäller den här typen av data. Pink (2016a) berättar 

om en individ som fullt medvetet använder ett mycket stort antal appar från olika producenter för 

att sprida informationen om den egna kroppen på olika ställen, i stället för att ”lägga alla ägg i 

samma korg”. Den intervjuade framhåller att det bara är hon själv som kan överblicka detta och att 

det därför bara är hon som har den fullständiga informationen om sin den egna kroppen.  

 



 

 

En slutsats som kan dras av forskning som studerar människors användande av digitala verktyg 

som registrerar hälsodata är att mångfalden av vanor och beteenden är stort. Big data kommer helt 

säkert att påverka såväl samhällen som enskilda människors liv, men likväl finns det anledning att 

besinna att användandet av teknik i det dagliga livet inte är något nytt. Länken mellan Big data och 

människors liv är länken mellan hårdvara och mjukvara och denna länk handlar bland annat om 

människors vanor, känslor, kunskaper och önskningar.  

  

Diskussion 

Att lära sig hälsa och fysisk aktivitet genom mobilen är ett fenomen i samhället som tycks skärpa 

dualismen mellan det privata och det offentliga, mellan den fysiska verkligheten och den virtuella, 

och mellan formell och informell utbildning. För att förstå denna tendens i samtiden menar 

forskarna att man inte bör betrakta den i ljuset av tydliga dikotomier. Enligt Rich och Miah (2014) 

är det snarare så att digitaliseringen av hälsa och fysisk aktivitet är gränsupplösande och för att 

förstå denna flytande rörelse så kan man förstå fenomenet som ett slags offentligt lärande. Den 

enskilde individen bör vara medveten om att registrera hälsoinformation och analysera den via en 

app inte är en neutral verksamhet. Data i form av uppgifter om individers hälsa är inte något 

abstrakt som saknar ekonomiskt värde. Ändå kan digital hälsa inte reduceras till att bara handla om 

innehållet, exempelvis i form av vilka hälsobudskap som förmedlas via appar, även om denna 

kritik är relevant. Att bara se digital hälsa i termer av innehåll gör oss blinda för den pedagogiska 

dimension som finns i att människor delar kunskap och erfarenheter med varandra.  

 

I texten ”Broken data” diskuterar Pink mfl (2016b) ett antal områden som de bedömer som viktiga 

för att säkerställa en positiv utveckling av hälsa och fysisk aktivitet i det digitala samhället. Dessa 

områden kan beskrivas genom följande frågor: (1) Hur skapar vi digital teknik som säkerställer 

integritet, valfrihet och att makten över hälsodata hamnar hos användarna? (2) Vad är ”goda” 

algoritmer och hur kan dessa användas som ett led i att skapa, reparera och återställa data på sätt 

som generar etiskt hållbara samhällen för medborgare, konsumenter och organisationer? (3) Hur 

involveras Big data i människors liv och vad får det för effekter på samhället? (4) Hur kan kritisk 

teori och användarperspektiv involveras i beslutsprocesser som sker på en övergripande 

samhällsnivå, där teknisk utveckling, ekonomiska intressen och politiska ideologier i nuläget har 



 

 

tolkningsföreträde? (5) Och sist, men inte minst, vilken teori- och metodutveckling är nödvändig 

för att kunna analysera och tolka komplexa fenomen som Big data?  

 

Måhända symtomatiskt avslutas denna text med ett antal frågor som inte besvaras. Som helhet är 

texten att betrakta mer som en reflektion snarare än att den levererar ett antal uttömmande svar. Hur 

människor lär sig hälsa och fysisk aktivitet genom olika digitala verktyg är ett förhållandevis nytt 

och expansivt område där många frågor finns att ställa och där flera studier kommer att genomföras 

framöver. 
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Inledning 

Det är ingen överdrift att påstå att mätande har och har haft en central del inom idrotten. 

Möjligheten att mäta vem som vann? hur långt? hur högt? hur snabbt? är viktig för idrottens 

tävlingsmoment, men även mätningar som exempelvis vilken frekvens? vilken vinkel? vilken 

puls? har en central plats i träning på såväl elit- som motionärsnivå. Denna logik, att mätningar är 

en del av idrottsutövandet, är även en logik som har genomslag i skolämnet idrott och hälsa. Mot 

bakgrund av mätandets betydelse är det därför knappast förvånande att idrotten i stor utsträckning 

har anammat den digitala teknikens möjligheter. Det finns fog för att säga att idrotten, under det 

senaste decenniet, har kommit att bli allt mer digitaliserad. I texten som följer kommer jag att 

diskutera idrottens digitalisering genom att reflektera över mätandets betydelse i relation till digital 

teknik och skolämnet idrott och hälsa. Mätande av barns och ungas kroppar är inte den enda form 

av digitalisering som är värd att diskutera, men icke desto mindre är det mätningar och digital 

teknik, som främst kommer att behandlas i den här artikeln.  

 

Texten är strukturerad på följande sätt: jag inleder med att presentera resonemang från några 

forskare – Michael Gard, Deborah Lupton och Ben Williamson– som alla har ett kritiskt perspektiv 

på vad digitaliseringen i form av att mäta barns och ungas kroppar kan komma att innebära. Jag 

kommer sedan att presentera ett kontrasterande perspektiv – representerat av Ashley Casey, 

Victoria Goodyear och Kathleen Armour – som vill nyansera kritiken och framhålla ett 

pedagogiskt perspektiv på vad digital teknik kan ha för betydelse för hur man ser på 

konsekvenserna av att mäta idrott och hälsa. Avslutningsvis kommer jag att presentera några fall av 

mätningar som bygger på studier av ungdomar som spelar TV-spel i skolan. Texten avrundas sedan 

med några avslutande tankar.  



 

 

En viktig distinktion 

Digitaliseringen av idrotten är ett fenomen som studeras och diskuteras av forskare runt om i 

världen och en i sammanhanget relevant kritik är därför att ”digitalisering” ibland används utan att 

vara tydlig med vad som egentligen avses. Det är viktigt att hålla isär om man med digitalisering 

menar att samla in och göra tillgänglig en stor mängd data. På det här området har utvecklingen gått 

enormt framåt under ett stort antal år. Det handlar om mycket stora volymer data som kan lagras på 

allt mindre lagringsenheter och processas allt snabbare. En del av såväl den kritik som riktas mot 

att mäta människors kroppar, som de argument som handlar om att se möjligheter, utgår från den 

här typen av digitaliserad idrott.  

 

Den andra formen av digitalisering handlar om digitala processer. Ett exempel på digitala processer 

kan vara att mäta fotbollsspelares rörelser under såväl träning som match och baserat på dessa 

mätningar kunna dra slutsatser vilka som belastar kroppen fel, på vilket sätt, och också kunna 

bedöma vilka åtgärder som behöver tillföras för att hindra att skadan faktiskt uppstår. Till skillnad 

mot den snabba utvecklingen vad gäller mängden insamlad data och dess lagringsvolym så är 

området digitala processer fortfarande, enligt många aktörer på området, i sin linda (för en kort 

sammanfattning, se Ekman 2016). Även vad gäller den här typen av digitaliserad idrott kan man se 

såväl hot som möjligheter. Det är på det här området som olika aktörer inom idrotten behöver vara 

med och formulera behoven, och även utvärdera effekterna av olika digitala processer, för att inte 

aktörer inom teknikområdet ska bli de som formulerar behov och värden.    

 

Kritiska perspektiv på digitaliseringen av idrott och hälsa 

För att kunna diskutera digitaliseringen av ämnet idrott och hälsa med avseende på möjligheten att 

mäta kroppen ur ett kritiskt perspektiv, är det nödvändigt att koppla frågan om digitalisering till 

frågan om kommersialisering och ekonomisering av skolan. Digital teknik är en kommersiell 

produkt och inte ett neutralt objekt. Detta är en fråga som såväl Gard (2014) som Lupton (2015) 

lyfter i sin kritik av den pågående digitaliseringen av skolämnet idrott och hälsa. Skolan är en 

betydelsefull institution i samhället och produkter som används där får stor spridning, ett faktum 

som lägger grunden för ett kommersiellt intresse av att göra digitala produkter tillgängliga för 

skolan. Därutöver generar mätningar av kroppen inte bara sålda mätinstrument. Den insamlade 



 

 

datamängden har också ett ekonomiskt värde i sig, något man som användare inte alltid är 

medveten om när personliga uppgifter registreras och lagras och görs tillgängligt för flera.  

 

Gard (2014) formulerar en hotbild där den digitala tekniken skapar en logik i undervisningen som 

innebär att hälsa alltid är tydligt mätbart. Att mäta kropp och prestation är ju, som tidigare nämnts i 

texten, något som är centralt inom idrottsutövande och möjligheten att lättare, med större precision 

och i större omfattning mäta kroppen – vilket ju digital teknik möjliggör – förstärker en utveckling 

mot mer instrumentella synsätt på kropp och hälsa inom skolämnet. Gard menar att instrumentella 

synsätt redan dominerar idrott och hälsa och att en förstärkning i den riktningen vore synnerligen 

olycklig. Om elever och lärare fokuserar på mätbara data i stor omfattning, förstärks också tanken 

på att varje individ har ett personligt ansvar för den egna hälsan. Ett ansvar som i och för sig kan 

vara rimligt och är att betrakta som användbar kunskap, men som icke desto mindre suddar ut 

samhällsnivån vad gäller ansvar för medborgarnas hälsa. Strukturella ojämlikheter vad gäller hälsa 

hos befolkningen blir förpassade till enskilda individers ansvar. Digital teknik genererar skenbart 

objektiva mått på hälsa som gör att hälsa som prestation blir något som inte går att problematisera. 

Att ha ett högt BMI blir då alltid något ohälsosamt och denna fysiologiska måttbestämning bidrar 

till att en standardiserad kropp växer fram som en idealbild av hur en kropp ska vara. Detta är en 

idealbild som få elever kan leva upp till. En möjlig konsekvens av att mätningar och digital teknik 

blir något frekvent inom skolämnet är också, enligt Gard, att lärarens roll i undervisningen tonas 

ner (eller utgår helt) till förmån för digitala mätningar, digital information och elevers egenkontroll 

av kropp och hälsa. 

   

Lupton (2015) framhåller i sin artikel (som är formulerad som en respons till Gard) att hon 

välkomnar en mer kritisk diskussion om digitaliseringen av skolämnet idrott och hälsa. 

Diskussionen har fram tills nu, menar hon, främst varit inriktad på ett instrumentellt och tillämpat 

synsätt där digital teknik har presenterats som lösningen på en rad problem. I stället pekar Lupton 

på att mätningar av kroppen med hjälp av digital teknik måste ses i sin kontext och analyseras 

utifrån sina konsekvenser. Digitala mätinstrument lagrar data på ett sätt som är oöverskådligt för 

den genomsnittliga läraren eller eleven. Oavsiktligt riskerar skolundervisningen att mata den 

kommersiella hälsoindustrin med data, data som är av stort ekonomiskt intresse, och där frågor om 

personlig integritet ställs på sin spets och utmanas. Lupton säger att vare sig man 



 

 

är ”teknik-optimist” eller ”teknik-pessimist” eller något mitt emellan, så gäller det att i grunden 

förstå den digitala tekniken och vilken påverkan den har på såväl undervisningen i skolan som 

samhället i stort. 

 

Om bärbar och mobil teknik, exempelvis i form av biosensorer och appar som analyserar 

personliga data, kommer att användas i skolans undervisning, framhåller Williamson (2015) att då 

kommer också algoritmer att få en stor inverkan på hur elever lär sig hälsa i skolan. I sin artikel 

uttrycker William oro för den omfattning med vilken digital teknik – designad för att mäta kroppen 

på olika sätt – nu utvecklas i avsikt att användas just i skolan. 

  

Ovanstående kritiska röster från forskare visar att mätningar av barns och ungas kroppar inom 

ramen för skolans verksamhet inte är oproblematiskt. Om vi talar om digitalisering såväl i form av 

insamlad data som tillgängliggörs, eller i form av digitala processer som involveras i 

undervisningen, så finns det en mängd kritiska aspekter som bland annat rör sociala och etiska 

implikationer vad gäller användandet av digital teknik. Detta är aspekter som berör elever, lärare 

och föräldrar och som behöver diskuteras på bred front inom skolan. 

 

Pedagogiska möjligheter med digital teknik i idrott och hälsa 

I en artikel framför Casey, Goodyear och Armour (2016) att forskarna, som jag presenterat i 

tidigare avsnitt, är alltför pessimistiska vad gäller vilka negativa konsekvenser som användandet av 

digital teknik i skolämnet idrott och hälsa kan medföra. Forskarna resonerar utifrån bredare 

perspektiv än bara digitala mätningar av barns och ungas kroppar, men mätningar är ett av de 

områden som betraktas som centrala. Det största felet med de kritiska perspektivet – sådant det 

hitintills varit formulerat – enligt Casey mfl. är att kritiken inte inkluderar ett pedagogiskt 

perspektiv i tillräckligt hög grad. Gards (2014) argument – att digitaliserad idrott och hälsa i skolan 

kommer att innebära ett intensifierat fokus på mätbarhet, ansvarstagande och prestation – 

utmynnar till slut i ett scenario där lärarens roll blir alltmer nedtonad till förmån för digital teknik. 

Detta menar Casey mfl. är ett alltför pessimistiskt scenario. Digital teknik är bara ett medel för att 

exempelvis kunna mäta kroppen men det är det pedagogiska syftet med undervisningen som är det 

överordnade. Syftet med undervisningen är lärarens ansvar, i dialog med eleverna, och läraren 

fyller således en central roll även i undervisning där digital teknik kommer till användning. Enligt 



 

 

Casey mfl. är utmaningen att inte hamna i fällan att genomföra undervisning utifrån vad tekniken 

kan erbjuda, utan i stället genomföra undervisning utifrån pedagogiskt motiverade mål.  

 

I linje med argumenten ovan, tycker Casey mfl. även att såväl Lupton (2015) som Williamson 

(2015) är alltför dystra vad gäller mätandet av barns och ungas kroppar och vilka konsekvenser 

detta kan komma att få. Att det finns risker med att okritiskt använda digital teknik håller Casey mfl. 

med om, men dessa risker kan minska om man lyfter fram lärarens roll och kunnande. Ett stort 

problem med kritiken som riktas mot digitaliseringen av skolämnet är att den utmålar lärare som 

passiva offer för (kommersiella) krafter som kommer utifrån. Detta behöver inte alls vara fallet. 

Lärare kan mycket väl vara skickade att hantera baksidorna med att involvera digital teknik i 

undervisningen. Det som behöver utvecklas är, enligt forskarna, fortbildning vad gäller lärares 

kunskaper i att hantera digital teknik i undervisningen.  

 

I sin artikel framför Casey mfl. att de ser möjligheter med att genomföra digitala mätningar av 

barns och ungas kroppar under förutsättning att mätandet är en komponent i en kvalificerad, 

pedagogisk idé om vad undervisningen syftar till. De menar att digital teknik är en naturlig del i 

barn och ungas vardag och att användningen av denna kan knyta an till de unga och involvera dem 

i undervisningen på sätt som kan utmana traditionella sätt att arbeta. Dessa traditionella sätt har 

såväl forskare som praktiker försökt att utmana under längre tid inom skolämnet idrott och hälsa, 

men i och med den transformation av innehåll och arbetssätt som digital teknik kan medföra – men 

inte med automatik kommer att medföra – så kan en nyttig förändring av ämnet ske. Vad som 

behövs är ett nytänkande vad gäller innehåll och arbetsformer och Casey mfl. ger exempel på hur 

elever kan mäta olika aspekter av den egna kroppen och sedan arbeta vidare med dessa personliga 

data i till exempel naturkunskapen. Man kan också i en förlängning tänka sig att ett ämne som 

samhällskunskap skulle kunna involveras för att uppmärksamma eleverna på hur data lagras via 

digital teknik och vilka som har tillgång till denna data (kanske till och med äger den). 

Sammanfattningsvis kan sägas att Casey mfl. bemöter och försöker nyansera kritiken vad gäller 

digitaliseringen av skolämnet idrott och hälsa genom att framhålla lärarens betydelse och det 

pedagogiska perspektivet på digital teknik.   

 

Unga spelar TV-spel i skolan – ett exempel på digitala mätningar 



 

 

I de två föregående avsnitten har jag presenterat forskning som grundar sig i teoretiska resonemang. 

Jag kommer därför i den följande texten att diskutera såväl hotbilder som möjligheter med digitala 

mätningar av barns och ungas kroppar genom att presentera och diskutera tre empiriska studier. 

Studierna är gjorda inom ramen för forskningsprojektet ”TV-spel som hälsofostran”, ett 3-årigt 

projekt som genomfördes med finansiering från Vetenskapsrådet och avslutades 2015. 

 

I en studie undersöker Öhman mfl. (2014) TV-spelet Wii Fit©. Generellt kan sägas att den här 

typen av spel sker genom att spelarna använder handkontroller och/eller balansplattor för att styra 

rörelsen hos avatarer på TV-skärmen. Ofta styrs logiken i spelandet genom poängsättning och/eller 

att spelaren når en ny nivå i spelet. Diverse meddelande på skärmen, symboler och musikjinglar ger 

återkoppling till spelaren om hen är på väg i positiv eller negativ riktning i spelandet. 

Undersökningen var inriktad mot innehållet i spelet och vad detta innehåll kommunicerar för 

budskap vad gäller kropp och hälsa. Studiens resultat visar att det är i huvudsak stereotypa 

uppfattningar om kropp och hälsa som förmedlas. Mätningar av BMI och prestationer är frekventa 

och det är tydligt att det är den slanka kroppen som också är den mest hälsosamma kroppen. Hälsa 

framställs som något som kan styras av en välmotiverad och välinformerad individ. Att vara 

hälsosam är också synonymt med att vara framgångsrik, eller som det sägs i spelet ”a better you”. 

Med utgångspunkt från Öhmans mfl.s studie kan man dra slutsatsen att det finns fog för de 

hotbilder som tecknas av Gard (2014), Lupton (2015) och Williamson (2015). Kvantifieringen av 

kroppen som sker genom digitala mätningar av de barn och unga som spelar Wii Fit© är 

problematisk på många sätt, inte minst i relation till att lära sig hälsa i skolan.    

 

I Öhmans mfl. (2014) studie så är de forskarna som undersöker innehållet i spelet, bland annat 

genom att spela själva. Men vad händer om det är ungdomarna som spelar utan ledning av någon 

vuxen? I en undersökning genomförd av Maivorsdotter, Quennerstedt och Öhman (2015) visar 

resultaten att de unga – när de får bestämma själva – är skeptiska till inslaget att mäta BMI. Över en 

period av tio veckors TV-spelande så spelar ungdomarna BMI-testet vid ett tillfälle och väljer 

därefter andra delar av spelet. Även i andra delar av spelen förekommer mätningar av kroppen, 

men då i form av mätningar av prestationer, exempelvis i form av lyckade rörelser eller för att visa 

vem som vann. Det mest centrala inslaget i spelandet, när de unga spelar på egen hand, är det 

sociala samspelet ungdomarna emellan. Mätandet av prestationer är ett inslag i aktiviteten, men det 



 

 

viktigaste är att ha roligt tillsammans, inte att betona vinster eller förluster. Tävlandet är i huvudsak 

ett spänningsmoment som skänker krydda åt umgänget.   

 

Vad händer då med de ungas spelande av TV-spel om vi tillför en lärare? Vikten av läraren betonas 

ju av Casey mfl. (2016)? Gibbs, Quennerstedt och Larsson (2016) har genomför en undersökning 

där dansspelet Just Dance© användes i skolämnet idrott och hälsa. I studien undersöks olika sätt 

som dansspelen kan användas i undervisningen och ett särskilt fokus riktas mot elevers lärande. 

Studien visar att eleverna lär genom att imitera, repetera, kommunicera, förhandla, instruera, 

modellera och genom att använda metaforer. I undersökningen blir spelet en form av ”lärare” som 

får fungera som instruktör, handledare eller inspiratör. I och med att spelet får rollen som 

exempelvis ”instruktör” så skapas möjligheter för läraren att uppmärksamma och stödja elevernas 

lärande på ett annat sätt än tidigare. Läraren är inte upptagen med att instruera rörelserna för hela 

gruppen – eftersom spelet gör detta – utan kan lägga mer fokus på hur aktiviteten kan utvecklas, 

dokumenteras och bedömas. Denna studie är i linje med Caseys mfl. förhoppningar om att läraren, 

med stöd av den digitala tekniken, får stärkta möjligheter att genomföra sitt arbete på ett mer 

kvalificerat sätt.  

 

Några avlutande tankar 

Den långa traditionen av att mäta kropp, prestationer och – i förlängningen – att mäta hälsa som 

finns inom skolämnet idrott och hälsa kommer, på ett eller annat sätt, att påverkas av 

digitaliseringen av skolämnet. I vilken utsträckning denna digitalisering sker i nuläget är forskarna 

från det kritiska perspektivet (Gard, 2014; Lupton, 2015; Williamson, 2015) och det pedagogiska 

perspektivet (Casey, Goodyear och Armour, 2016) oense om. Enligt de förstnämnda är digital 

teknik på snabb frammarsch i ämnet, medan de sistnämnda anser att användningen snarare är 

eftersatt. Hur det förhåller sig i praktiken kan vara svårt att veta och det skiftar säkert såväl mellan 

länder, som mellan skolor inom samma land. Vad som däremot är tydligt är att diskussionen om 

digitalisering av skolämnet och dess konsekvenser måste kvalificeras. Detta görs dels genom att 

göra tydligt vilken form av digitalisering man vill diskutera och dels genom att föra en diskussion 

där olika perspektiv och framtidsbilder möts och går i dialog med varandra. Jag har i den här texten 

velat visa hur olika perspektiv kan se ut och hoppas genom detta inspirera till fortsatta 

diskussioner.   
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Bakgrund 

Som nyantagen doktorand i Idrottsvetenskap vid Örebro Universitet har jag reflekterat över mina 

egna erfarenheter av skolämnet Idrott och hälsa i svensk grundskola på 1970-talet. Det var inte mitt 

favoritämne och jag identifierade mig inte med någon som ”var bra på sport” även om jag tyckte 

det var roligt med bollspel ibland. I en avhandling av Nyberg (2014) formuleras det i 

bakgrundsavsnittet. Forskning visar att det som många lärare kallar ’den idrottsliga förmågan’ är 

underförstådd, tagen för given och blir därmed inte heller tydliggjord så att den kan bli föremål för 

diskussion och eventuell förändring. Föreställningen om vad det innebär att ”vara bra” i idrott 

påverkas av olika idrotters inneboende ”standards of excellence”, vilket kan få konsekvenser för 

hur elever uppfattar sig som ”ägare” av idrottslig förmåga, eller inte (Nyberg, 2014). Precis så 

kände jag i skolan – jag var ingen ägare av idrottslig förmåga hur jag än försökte och jag påmindes 

om det varje gång vi tävlade mot varandra och mina egna prestationer framstod som klena i 

jämförelse med de som ägde idrottslig förmåga – varje missad passning, varje förlorat 

60-meterslopp sved. Lektionerna i idrott och hälsa riskerade därmed att ytterliga försvaga intresset 

för fysisk aktivitet. När jag själv utbildade mig till mellanstadielärare och tvingades välja mellan 

musik och idrott som inriktning var det självklart för mig att välja musik eftersom jag jämförde mig 

med mina kursare som valt idrott och såg mig inte platsa bland de sportiga. 

 

På 1990-talet upprepar sig historien när mina egna barn gör liknande idrottserfarenheter i skolan. 

Den stora skillnaden för min son är att när han i 12-årsåldern, kommer hem från skolan efter att ha 

blivit vald bland de sista till fotbollslaget på lektionen i Idrott och hälsa, så sätter han sig framför 

familjens dator och startar FIFA98 © EA Games. Där spelar han med sina favoritspelare i de 

europeiska cuplagen och han gör flera mål. Den som tidigare inte kunnat hävda sig fysiskt inom 

Idrott och hälsa kan tack vare datorspelskulturen få uppleva precis vilka sportsliga äventyr som 



 

 

helst framför skärmen istället. Men, du blir inte svettig och du får inte bättre kondition. Det räknas 

inte heller som något idrottsutövande i traditionell mening. Denna berättelse om mig och min son 

kan illustrera en utveckling som har skett under de senaste decennierna. Tidigare var eget utövande 

av sport synonymt med allt man gjorde med den egna kroppen, men idag kan sport även handla om 

digitala verktyg och avatarers digitala kroppar. I den här artikeln kommer jag att introducera några 

relativt nya begrepp såsom gaming, gamification och esport. Dessa begrepp kommer att relateras 

till den eventuella relevans de skulle kunna ha för skolämnet Idrott och Hälsa i en alltmer 

digitaliserad skolverksamhet.  

 

Gaming 

Ett centralt begrepp i en digitaliserad kultur är ”gaming” vilket kan beskrivas som utövandet av 

digitala spel framför någon slags videoskärm. Den som utövar gaming kallas ofta för en ”gamer” 

och i den generation som växte upp under 90- och 00-talet definierar sig många som just gamers. 

De använder en stor del av sin fritid till att spela digitala spel, och det är inte ovanligt att man köper 

särskilda gaming-tangentbord, gaming-mus och en extra bekväm gaming-stol, eftersom man 

tillbringar många timmar tillsammans med sin datorutrustning. 

 

Hur definierar vi vad som är ett (dator)spel?  I boken ”Reality is broken” av spelforskaren Jane 

McGonigal läser jag den här definitionen: Alla spel delar fyra grundläggande delar: ett mål, regler, 

ett system för feedback och frivilligt deltagande. (McGonigal, 2011, s. 21). Eklund (2012) 

problematiserar jämförelsen mellan gaming och spel eftersom begreppet spel ofta kopplas till lek, 

frihet från arbete och ansvar, medan gaming kan innebära så mycket mer. Vad som är sant för alla 

spel, digitala eller analoga, är att det är skapat ur spelutvecklarnas engagemang och dessutom ska 

varje spel förstås som beroende av ämnet, spelaren och i vilken social kontext spelet är skapat. 

1983 publicerades i USA en bok som handlade om hur forskaren David Sudnow först kom i 

kontakt med Ataris TV-spel Breakout och hans ansträngningar att bemästra spelets utmaningar. 

Sudnow var ingen speltokig tonåring utan en 43-årig sociologiprofessor och jazzmusiker som 

under tre månaders tid ägnade sig på heltid åt att spela spelet Breakout. Han beskriver sin 

upplevelse av att spela spelet så här: This was a whole different business, nothing like I’d ever 

known, like night and day. Thirty seconds of play, and I’m on a whole new plane of being, all my 

synapses wailing. A description of the neurochemical activation – intensly focused, highly 



 

 

motivated, creatively charged and working at the very limits of my abilities. Flow was fast and 

virtually guaranteed (Sudnow, 1983). Hur kan vi egentligen avgöra vilken aktivitet som ligger 

bakom upplevelsen som beskrivs i citatet? Vi förstår i alla fall att utövaren upplever en intensiv 

koncentration, inbyggd motivation att fortsätta, kreativitet och fokusering på gränsen till vad man 

klarar av och djup tillfredsställelse när man är klar. Pulsen kan säkert öka avsevärt under spelet 

men som regel blir man inte svettig och röd i ansiktet av aktiviteten. 

 

De senaste decenniernas utveckling av datorspel har ökat antalet spelare som lägger många timmar 

av sin fritid på att spela ensamma och tillsammans på Internet. Det finns en dragningskraft i spelen 

som verkligheten har svårt att konkurrera med. Hundratals miljoner människor över hela världen 

identifierar sig som ”gamers” och har helt eller delvis valt att tillbringa sin fritid i spelens värld för 

att exempelvis lösa problem, besegra motståndare, rädda sina hjältar/hjältinnor eller dansa hiphop. 

Gaming är en social aktivitet som t.ex. när en spelmanöver inriktas på att förändra spelbeteendet 

hos andra spelare, vare sig de sitter fysiskt nära eller på avstånd, antingen de är kända för oss 

personligen eller inte. När vi deltar i gaming med andra spelare, skapas sociala relationer runt 

aktiviteten och dessa relationer kan vara livslånga och djupa eller bara upprätthållas under några 

minuter (Eklund, 2012). 

 

Datorspel kan delas in i ett antal olika kategorier:  

Fig.1 1. (McGonigal, 2011) 

Kategori Exempel på datorspel 

High-stakes work Gran Turismo 

Busywork FarmVille 

Mental work Age of Empires 

Physical work / Exercise games Just Dance 

Discovery work BioShock 



 

 

Teamwork World of Warcraft 

Creative work SIMs, Singstar, GuitarHero 

 

Som vi ser ovan finns det en gren av datorspel som räknas som fysiskt aktiva och det bedrivs 

forskning på hur dessa exercise games kan komma till användning inom skolämnet Idrott och 

Hälsa. Exergames används redan idag i undervisningen i Idrott och Hälsa och forskning visar att 

det digitala gränssnittet medger för nya elevkategorier att lyckas (Vetenskapsrådet, 2015). Det spel 

som undersökts i ovanstående forskning är Nintendo®Wii fit och Wii sports – exergames som lär 

ut bl.a. rörelse, aktivitet, koordination, tävling och rangordning. Resultaten visar att även om det 

digitala gränssnittet medgav fördelar för både elever och lärare, så framstod innehållet i spelen som 

problematiskt då de bl.a. definierar BMI som det centrala mätinstrumentet för definition av god 

hälsa (Vetenskapsrådet, 2015).  När vi vänder blicken åter till definitionen av (dator)spel så kan vi 

konstatera att både exergames och traditionell idrott delar inslagen av mål, regler, typer av 

feedback och frivillighet. 

Gamifiering 

Första gången jag stötte på något som liknade gamifiering i skolan var 2011 när jag genomförde 

datainsamling om välbefinnande och flow i en 6: eklass. Flera intervjuade elever berättade om sin 

upplevelse av att lösa ”mattekluringar” tillsammans i smågrupper – rent praktiskt gick det till så att 

man hade en liten papperskartong med lock och i kartongen fanns en papperslapp med ett 

matteproblem skrivet på. Det framstod som en av veckans riktiga höjdpunkter att få arbeta 

tillsammans med kompisar och det verkade vara just kombinationen av samarbete och utmaningen 

i att försöka ”knäcka koden” som gjorde att en flicka beskrev att: ”man vill alltid hålla på med det 

längre”. Den här ”funktionsmaskinen” var byggd av pedagogen som undervisade klassen i 

Matematik och byggde på några klassiska, tidigare nämnda spelingredienser såsom: ett mål, regler, 

ett system för feedback och frivilligt deltagande (McGonigal, 2011). En definition av begreppet 

gamifiering är: Gamifiering är när faktorer och begrepp från speldesign används i annan kontext 

för att öka deltagarens engagemang (Attali & Arieli-Attali, 2015).  

 



 

 

I New York City startade 2009 en kommunal grundskola som introducerade game-based learning 

som pedagogiskt fundament för undervisningen i klasserna 6 – 12. Bakom den ekonomiska 

satsningen låg the Mac Arthur Foundation som en stor privat forskningsfinansiär i USA. I boken 

”Quest to Learn: Developing the school for Digital Kids” presenteras hur man med nya grepp 

introducerar eleverna för undersökningsbaserade, komplexa problemområden som är 

specialkonstruerade för att hjälpa eleverna/spelarna förstå hur det går för dem, vad de behöver 

förbättra och vart de ska ta vägen härnäst. Kursinnehåll är inte behandlat som enbart 

faktainformation utan som levande resurser som uppmuntrar eleverna att interagera med världen på 

sätt som känns relevant, spännande och utvecklande (Salen et.al., 2011). I skolan som populärt 

kallas för ”Quest” undervisar man i skolämnet ”Wellness” och för År 6 beskrivs veckans aktiviteter 

i följande citat: ”Wellness: A holistic approach to health involving physical education and sports 

in the gym three times per week, and classroom work two times per week focused on topics 

including nutrition and social and emotional health (http://www.q2l.org/middle-school/ 2016). 

Att följa forskningsresultat från projekt som ”Quest” blir intressant för att kunna utvärdera och 

hitta lämpliga digitala verktyg och former för att utveckla undervisningen i Idrott och Hälsa. I 

projektet ”Quest” har även framtagits en social arena där både elever och lärare kan publicera ord 

och bilder samt kommunicera kring hälsa och välbefinnande – detta egenutvecklade sociala media 

heter ”Being Me” och den första rapporten om användningen av Being Me visar att eleverna sällan 

behöver någon hjälp att använda själva tekniken men däremot behöver de ofta stöd från lärare och 

mentorer för att lära sig sociala färdigheter i att kommunicera respektfullt med varandra på nätet. 

Det verkar även gynna tystlåtna elever att kunna kommunicera via nätet då de visar sig ta mer plats 

på den digitala arenan än i verkligheten (RWJF Program Results Report, 2011). 

Esport 

För att kunna skriva detta avsnitt har jag intervjuat en ung kvinna som har gaming och esport som 

sitt stora intresse. Hennes kunnande bygger på erfarenheter hon gjort över de senaste tio åren då 

gaming-kulturen expanderat i hela världen, men kanske främst i Sydkorea, Kina och USA. Hon har 

besökt stora esport-konvent i Berlin, Los Angeles och Paris där hon sett sina favoritspelare 

utkämpa hårda turneringar på storbildskärmar som visat matcher i spelet League of Legends© Riot 

Games.  
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Professionella e-sportsspelare världen över lever och tränar vanligtvis i femmannalag, majoriteten 

av populära esporter är lagbaserade, vanligtvis bestående av unga män i 20-årsåldern – i USA 

kallas denna generation för ”millenials”, unga vuxna som växt upp från 1982 och fram till 

millenieskiftet (Howe & Strauss, 2000). Lagen bor ofta tillsammans med sin manager, och det är 

mycket vanligt att spelare, antingen av egen vilja eller efter uppmuntran från sin coach, tränar 

regelbundet på gym. Ett av de mest populära esport-spelen är League of Legends © Riot Games, 

och ett av topplagen i den här sporten heter ”Team Liquid” och består av sex spelare som bor och 

tränar i Santa Monica, Kalifornien. I detta lag är ett par av spelarna uppköpta från Korea och 

tillsammans med några amerikanska lagmedlemmar bildar de ett av esport-världens mest populära 

lag. Team Liquids medlemmar spelar League of Legends ca 50 timmar i veckan och hinner även 

med att livesända en del av sina träningsmatcher i arrangemang med någon sponsor. Det finns ett 

stort intresse från storföretag som CocaCola, Nike och förstås företag som tillverkar spelen, att 

synas i esport-sammanhang då det är konstaterat att det är den överlägset effektivaste vägen att nå 

generationen millenials med sina reklambudskap. Svenska spelare har visat sig vara mycket 

framgångsrika i några av de mest populära spelen Counter Strike, Dota, World of Warcraft och 

League of Legends. Några av de mest framgångsrika lagen är ”G2”, ”Fnatic” och ”H2K” som 

hittills har spelat ihop mångmiljonbelopp i prispengar. 

Här i Sverige har spelhobbyförbundet SVEROK tagit emot förslag från en av de professionella 

Counter Strike-spelarna, Emil ”HeatoN” Christensen om att SVEROK borde söka medlemskap i 

Riksidrottsförbundet (RF). När Tidningarnas Telegrambyrå kontaktar RF och talar med dess 

ordförande Björn Eriksson uttalar han sig inte helt negativt om chanserna för SVEROK att bli 

invalda, trots att esport saknar det fysiska inslag som brukar krävas för att klassas som en idrott, 

eftersom RF just (2016) håller på att se över sitt regelverk för sina krav på ansökan om medlemskap. 

Antalet utövare av esport växer hela tiden och trenden verkar gå emot att vi även lyfter fram esport 

som ett ämne i gymnasieskolan. I Sverige finns det nu minst ett tiotal gymnasieskolor som erbjuder 

program med esport-inriktning. Det är dock fortfarande inom ramen för något av de klassiska 

teoretiska gymnasieprogrammen. Man ägnar några pass i veckan åt esport och förutom att spela 

tillsammans bearbetar man olika teman som ergonomi, spelberoende och fysträning i relation till 

esport. Det är förstås inte meningen att alla elever ska bli professionella spelare men man försöker 

ta tillvara på det intresse som esport utgör hos många ”millenials” även i Sverige och inkludera 

elever som är intresserade av esport. 



 

 

Sammanfattning 

I den här artikeln har jag introducerat några begrepp som får anses vara relativt nya inom 

idrottsforskning i Sverige. Intresset för både gaming, gamification och esport har exploderat bland 

unga över hela världen och det är därför spännande att börja utforska vilken påverkan detta skulle 

kunna få på utvecklingen av skolämnet Idrott och Hälsa. Forskning har hittills visat att exemplet 

exercise games har en relevans för ämnet och att idrottslärare faktiskt kan använda spelet som en 

instruktör av själva momenten, medan läraren själv kan fokusera mer på att uppmärksamma och 

stödja elevernas lärande på ett annat sätt än tidigare. Läraren är inte upptagen med att instruera 

rörelserna för hela gruppen utan kan lägga mer fokus på hur aktiviteten kan utvecklas, 

dokumenteras och bedömas och ge stöd till enskilda elever (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

För att återknyta till min idag vuxne son så har han behållit sitt gaming-intresse, arbetar inom 

sjukvården och håller fotbollsintresset igång genom att spela korpfotboll på helgerna. Han får nog 

ses som en god representant för hur många unga vuxna kombinerar arbete, gaming och fysisk 

aktivitet i sina liv. Själv har jag en bit kvar innan jag kan kalla mig en gamer, men jag har fått tips 

på vilka spel som jag troligen skulle gilla som medelålders kvinna, där hänsyn tagits till bristande 

snabbhet och avsaknad av ”gaming skills” i allmänhet och det gör att jag kanske ska ge 

spelet ”Skyrim” en ärlig chans under julhelgerna 2016. 
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Spring för livet 

Människor har i alla tider förflyttat sig med hjälp av sina egna ben. Beroende på människans 

fysiska styrka och uthållighet har förmågan att springa varit betydelsefull i olika sammanhang. Att 

springa kan ses, av vissa personer, som en naturlig fysisk rörelse som på olika sätt ges både 

individuella och kollektiva uttryck med utgångspunkter i sociala, kulturella och historiska 

dimensioner. I tidigare jakt- och bondesamhällen har förmågan att springa varit fullständigt 

avgörande för hushållens tillgång till mat och deras överlevnad. Att kunna springa snabbt och 

under långa stunder var förknippad med effektiv jakt i vilken jägare kunde forcera i en 

svårframkomlig terräng. I jämförelse med vårt nuvarande informationssamhälle uppmärksammas 

istället människors allt mer stillasittande (Rey-López, Vicente-Rodríguez, Biosca & Moreno, 

2008). Samtidigt utgör datoranvändning i sig ingen ökad risk för övervikt, men att ett högre 

energiintag under en längre inaktivitet kan förklara förhållandet mellan stillasittandet och den 

ökade fetman hos människor i västvärlden (Rey-López m.fl., 2008). Levnadsförhållanden har 

ändrats drastiskt när försörjning inte längre kräver ett vinnande löpsteg för att ställa mat på bordet. 

Numera erbjuder företag hemleverans av matvaror genom sina webbaserade tjänster. Det innebär 

att människor kan välja bort frekventa besök i mataffären. Fysiska aktiviteter såsom jämförs med 

våra förfäder får oss att verka lata. Frågan om när du sprang senast blir för många människor högst 

besvärande. Kanske väcker det minnet av en missad buss med en sen ankomst som följd. Samtidigt 

finns det troligtvis läsare av denna artikel som stolt kan berätta om ett personligt rekord på en 

distans som en annan person inte ens avverkar med bil under en hel dag. På senare år har människor 

utvecklat motionsformer där löpning kommit att bli en folkrörelse som attraherar en mängd olika 

personer att vilja springa av en rad olika anledningar. Löpning som kulturyttring glöms bort i tider 

då skilda företrädare i informationssamhället ständigt varnar för att en ökad datoranvändning. 
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Hotet om människors passivisering framför datorer och digitala verktyg ges en allt förenklad 

förklaring till varför människor inte längre rör på sig (Kautiainen, Koivusilta, Lintonen, Virtanen & 

Rimpelä, 2005). I västvärlden handlar mänsklig överlevnad om hårt arbete framför datorn snarare 

än att hantera det skarpladdade geväret; i en samtid där genomtänkta sökstrategier på webben ersatt 

jakten på föda i skog och mark, i form av pricksäkra sökträffar för att effektivt genomföra 

arbetsuppgifter på kontoret. 

  

Den akademiska berättelsen nedan ger en kompletterande bild till den befintliga som vanligtvis 

rapporteras i nyhetsmedia när fysisk aktivitet och datorer nämns i en och samma mening. Genom 

att förstå löpares digitala kompetens i sociala praktiker kan vi bättre undersöka hur dessa 

människor skapar kulturer som grundas i användningen av digitala verktyg, och hur deras 

nätbaserade deltagande kan fostra till kontinuerlig rörelse i jakten på prestationer och 

upprätthållande av hälsa, men också en social samvaro. I artikeln argumenteras för en förändrad 

löparkultur vilken innebär att villkoren för löpare har förändrats i och med den pågående 

digitaliseringen. Utvecklingen av en löparkultur bedrivs i stor utsträckning av löparna själva som 

numera utmanar den instrumentella idén om vad som sker framför datorerna. Därför måste även 

bilden om vad en löpare är omförhandlas för att snarare studeras utifrån vad som sägs och görs i 

användningen av digitala verktyg och nätbaserat deltagande. Syftet med artikeln är således att 

påvisa hur en förändrad löparkultur utvecklas av löparna själva, snarare än de teknologier som 

skapats för deras aktiviteter. 

 

Om texten 

I denna populärvetenskapliga text kommer löpning som fysisk aktivitet att diskuteras och 

problematiseras utifrån vad som händer när allt fler löpare väljer att använda digitala verktyg och 

deltar i nätbaserade miljöer. Artikeln består av fyra sammanhängande avsnitt om löpningens 

sociala, kulturella och historiska dimensioner, användningen av sociala medier och internet, som 

en del i utvecklingen av en löparkultur, och som avslutas med egna reflektioner om den förändring 

som pågår i ett digitaliserat samhälle. 

 

Det inledande avsnittet presenterar centrala aspekter om svenskar som springer baserat på den 

aktuella årsberättelsen från Svensk Friidrott. Därefter följer en redogörelse om kategorier av löpare 



 

 

och deras skilda förutsättningar och villkor att springa. Det andra avsnittet redogör för svenskarnas 

ökade användning av sociala medier och internet, för att därefter problematisera löpares digitala 

kompetens, och vad som bidrar till löpningens digitalisering. Vidare diskuteras hur data blir till 

information som sedan blir till kunskap som ett led i att öka förståelsen om de sociotekniska 

processer som digitaliseringen för med sig, och om kommunikationen mellan människor som 

framkommer i den textbaserade samtalsstrukturen över internet. Det tredje avsnittet belyser 

externa aktörer och relevanta perspektiv på teknologier och dess utveckling. Avslutningsvis, i det 

fjärde avsnittet, diskuteras villkoren för deltagande i en samtida löparkultur i vilken framgår att 

löpare i allt större utsträckning driver digitaliseringen utifrån sina egna villkor genom deltagande i 

sociala praktiker. 

 

Allt fler svenskar springer 

För många människor är löpning mer än bara en fysisk aktivitet om en förbättrad hälsa. 

Målmedvetenheten hos många löpare framkommer i form av deras personliga rekord dvs. ”du är 

din tid” på en viss distans, och där deltagandet i extrema utmaningar, exempelvis öken-maraton, 

konstituerar ett kollektiv av löpare som inte är som andra löpare. Individen omges av och ingår i en 

mängd olika sociala praktiker i vilken denne lär sig hur man agerar i olika situationer, hur man 

uttrycker sig, och tillägnar sig en rad olika kunskaper och färdigheter genom kommunikation med 

andra (Säljö, 2005). För att springa i öknen krävs en hel del kunskaper som måste inkluderas i 

dennes förberedelser och träning inför ett sådant krävande lopp. Därför blir det relevant att studera 

löpning som livsstil vilken utgörs av enskilda löpares deltagande i olika sociala praktiker med 

andra löpare för att förstå de aktiviteter som skapas, såväl under löpning som i andra sammanhang. 

 

Löpare kan antingen välja att springa ensamma och/eller i grupp efter sin fysiska förmåga och 

önskemål. Numera förekommer varianter av klubbtillhörighet som uppstått när löpare kan 

organisera sig bortom registrerade friidrottsklubbar. Förbundet Svensk friidrott kategoriserar 

samtliga löpare i motionslopp som friidrottare, medan endast 21-28 procent av löpare själva 

instämmer i deras klassificering. Enligt Svensk friidrott (2015) gjorde löpare totalt 687 502 starter 

i 410 sanktionerade tävlingar förra året vilket innebär en knapp minskning mot föregående år. Med 

tanke på Sveriges totala population av cirka 9.9 miljoner medborgare så tycks antalet löpare som 

tävlar vara i underkant. Samtidigt påstår Svensk friidrott (2015) att över två miljoner svenskar har 



 

 

löpning som motionsform, utan att egentligen tävla. Enkelheten i att snöra på sig ett par löparskor 

möjliggör en hög siffra av friidrottande löpare, men samtidigt består löpning av en kontinuitet i 

träningen som innebär en sådan tillhörighet. Dock ökar bevisligen intresset för löpning och har så 

gjort med över 70 procent sett under en tioårsperiod (se friidrott.se). Det gör möjligt att tala om en 

livsstil som allt fler svenska medborgare formar till ett gemensamt intresse. Exempelvis väljer 

löpare själva att bilda gemenskaper som påminner om folkrörelser än just idrottsklubbar. Sådana 

klubbar är inte anslutna till Svensk friidrott. Löpare har istället valt att organisera sig tillsammans 

med stöd av sociala medier för att upprätthålla kontinuitet i sina träningsrutiner. Exempelvis träffas 

närmare 200 löpare regelbundet i Slottskogen i Göteborg, på en bestämd veckodag, året runt, för att 

träna löpning tillsammans. Med olika löpaktiviteter såsom intervaller, fartlek, backträning och 

styrketräning, organiseras de av löpare som precis som de själva vill utveckla sin löpteknik och 

löpstyrka, men också skapa en ökad samvaro med andra löpare som tränar utan klubbtillhörighet. I 

kontrast till att träna tillsammans förekommer även andra mänskliga uttryck, som att vissa löpare 

väljer att springa ensamma, dvs. efter sin egen förmåga och utan andras inblandning, för att utöva 

sin livsstil som löpare. 

 

Kategorier av löpare 

Som nämnts ovan så tar sig löpningen ett antal uttryck och träningsformer vilka fördjupas nedan. 

En löpare blir till genom mötet med andra löpare. Löpning är förvisso en individuell kroppslig 

aktivitet genom löparens säregna löpsteg och kroppshållning vilken avspeglas i deras fysiska 

förmåga att springa olika snabbt och/eller långt i relation till en viss distans. Distansen är vanligtvis 

uppmätt i meter eller kilometer i vilken löparen utmanas att avverka under en viss tid. 

Målsättningen med löpningen formas antingen av löparen själv och/eller av andra, mer eller mindre 

medvetet, såsom av deras tränare och löparcoacher, men också beroende av andra löpare som 

agerar konkurrenter, klubbkamrater och medlöpare, möjligen inverkar sponsorer för mer 

framstående löpare. Nedanstående kategorier är hämtade ur löparkulturen såsom den framträder 

genom sina skilda aktiviteter och distanser. 

 

De mest extrema löparna kallas för ultralöpare. De tränar och tävlar på distanser bortom ett 

maraton, det vill säga längre än 42 195 meter, vilket gör att tempot som de springer i blir något 

lägre beroende av välplanerade pauser för intag av vätska och föda (Mueller 2012). Särskilt viktigt 



 

 

blir planeringen när ultralöpare genomför sanktionerade tävlingar som är längre än 6 mil, eller när 

de tävlar i hur långt de kan springa under 24 timmar runt en friidrottarena eller ett kortare löpspår. 

Maratonlöpare tränar och tävlar inför den klassiska distansen. Myten om maratondistansen 

uppstod med budbäraren Feidippides som sprang något längre, mellan staden Marathon och Athen 

år 490 f. Kr., för att kungöra att atenarna vunnit mot de mer överlägsna perserna, varpå löparen 

sedan heroiskt föll ner död av utmattning (Murakami, 2010). Med viss skeptiskhet till berättelsens 

sanningshalt så behöver människor inte längre spinga särskilt långa sträckor för att lämna 

meddelanden. Med distansens korrekta metermått och återkommande banläggning vid 

tävlingslopp, i främst städer, så väljer många löpare att återkomma för att årligen utmana sig 

genom att utmana och jämföra sina tidigare prestationer och personliga rekord. Beroende av den 

extrema påfrestningen som dessa tävlingsdistanser innebär så är det fler löpare som springer 

maraton än ultramaraton. Antalet tävlingar på ett år blir därför något mindre till antalet jämfört med 

andra löpare som tävlar på kortare distanser. 

 

Träningen för långdistanslöpning utformas efter den tänkta distansens påfrestningar, vilket även 

gäller för all annan löpning. Samtidigt förekommer kortare distanser vid långdistanslopp vilka 

benämns som stadslopp. Många långdistanstävlingar genomförs på asfalt, medan terränglopp 

genomförs på tillrättalagda motionsspår i skog och mark, samt trail som genomförs efter snitslad 

bana i skogens mest extrema natur och som påminner närmast om orientering, fast utan karta och 

kompass. På så vis kan själva underlaget avgöra vilken kategori som en löpare ingår. Detta innebär 

att utrustningen hos löparna skiljer sig, exempelvis genom val av löparskor. Distanser kortare än en 

mil kategoriseras ofta som motionslopp, men att starter erbjuds även till elitlöpare och 

elitmotionärer indelade beroende på löparnas ålderskategori. 

  

Elitlöpare som springer mindre än en mil tävlar allt som ofta på friidrottsarenor med andra 

förutsättningar gällande underlag såsom tartanbanor och med spikskor (anm. 6 mm. långa spik) på 

fötterna. Vad som skiljer elitlöpare från motionärer är deras prestationer i att springa olika snabbt 

och långt. En elitlöpare väljer ofta att specialisera sig på en specifik distans, medan en motionär gör 

andra målmedvetna val. Dock hindrar det inga löpare att ingå i flera kategorier då de flesta 

friidrottare väljer att springa terränglopp under vinterhalvåret. Beroende på deras fysiska förmåga 

och målmedvetenhet med löpningen tränar och tävlar friidrottare antingen som medeldistanslöpare 



 

 

(800 meter och 1500 meter, samt 3000 meter hinderlöpning) eller långdistanslöpare (5000 meter 

och 10 000 meter). Kvinnor och Män, Flickor och Pojkar indelas i olika tävlingsklasser och efter 

åldersgrupper (ungdom, junior och senior), men att olika grupper av löpare startar ofta samtidigt, 

särskilt vid ultra- och maratonlopp, terräng- och stadslopp. På friidrottsarenan är löpare mer tydligt 

indelade i olika startfält, beroende av att färre antal löpare ges möjlighet att starta i ett och samma 

heat, då det endast finns åtta banor på en friidrottsarena, samtidigt som färre antal löpare väljer att 

satsa på friidrott som idrottsgren jämfört med antalet maratonlöpare. De löpare som tävlar på 

elitnivå representerar vanligtvis en idrottsklubb. Enligt Svensk Friidrott (2015) fanns 1 017 

medlemsföreningar registrerade förra året. De löpare som vanligtvis springer utanför 

friidrottsarenan är utan klubbtillhörighet och representerar istället sig själva, eller den 

träningsgrupp, eller företag som de arbetar hos, när de deltar i löpartävlingar. 

  

Att det förekommer sanktionerade tävlingar i Sverige och utomlands innebär inte automatiskt att 

alla löpare tävlar. Löpare har olika personliga målsättning vilket medför att de antingen väljer att 

springa ensamma och/eller i grupper när de tränar. Vissa människor använder löpningen som ett 

sätt att leva ett mer hälsosamt liv genom kontinuerlig motion. Kaloriförbränning kan vara för 

många löpare ett större mål än själva distansen och hastigheten. Incitamenten för att springa 

varierar därför mellan löpare och kan bero på vilken mening som de skapar med löpningen i form 

av uppsatta mål. Att tävla kan innebära att ”ta sig runt” banan, slå sitt personliga rekord eller vinna 

tävlingen et cetera. Beroende på hur de utvecklas som löpare kan de närma sig en annan kategori av 

löpare, men även representera flera än enbart en specifik kategori, vilket blir i sammanhanget 

viktigt att förstå. 

 

Samtidigt ska understrykas att tid och distans är avgörande för hur löpare väljer att förstå vilka 

löpare de är bland andra löpare. Exempelvis är det skillnad på maratonlöpare beroende på om de 

springer på världsrekordtider (för män 2:02:57 och kvinnor 2:15:25), eller svenskt rekord (för män 

2:10:38 och kvinnor 2:23:41), eller på personliga rekord – löparen blir sin bästa tid på en viss 

distans. Det förekommer även outtalade kategoriseringar mellan löpare såsom att ”de som springer 

under 4 minuter på kilometern är löpare, medan alla andra joggar”. Av förklarliga skäl väcker 

sådana påståenden starka känslor hos löparna själva beroende på deras fysiska förmåga och synsätt 

på löpningen som aktivitet, utifrån sin målsättning och avverkade distanser, för vem har och kan ta 



 

 

sig rätten att uttrycka sig om löpningens inkludering och exkludering inom sociala praktiker som 

löpare konstituerar? Oavsett uttalade eller outtalade kategoriseringar så kan alla människor 

inkluderas i en löparkultur om de så själva önskar, vilket är vad Svensk friidrott avser att förmedla 

(Svensk friidrott, 2015). Frihetskänslan som det innebär att kunna springa delas av alla löpare. Ett 

gemensamt kulturellt uttryck delas även i deras samtal om löpning vid skilda arrangemang av och 

för löpare. Vad som enar samtliga löpares är deras önskan om att uppnå känslan av den egna 

kroppens rörelse och hastighet i en outtröttlig framfart trots smärtan som kan och vill troligen 

infinna sig på något vis. Om detta kroppsliga tillstånd kan endast löpare själva beskriva och 

förklara, samt hantera det på sitt egna vis när det ”plötsligt” uppkommer (Murakami, 2010; 

McDougall, 2009). Under maratonlöpning kan ett sådant kroppsligt tillstånd uppstå runt 31-33 km, 

och liknas vid att ”gå in i väggen”, vilket är en metafor för kroppens försvarsmekanismer vid fysisk 

ansträngning vid långdistanslöpning. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kategoriseringar så har flera av dessa tillkommit på senare år när 

löpare testat sin yttersta förmåga och med kreativitet valt att uttrycka sig som löpare. Även om 

löpare ingår i samma kategori så är varje löpare inte den andre lik. Detta blir allt mer tydligt när de 

väljer att använda digitala verktyg och deltar i nätbaserade forum. Med detta resonemang 

framskrivet är det betydelsefullt att förstå att det inte enbart är digitaliseringen som medfört en 

förändrad löparkultur, men att införandet av sociala medier och deltagande på nätet bidragit stort 

till att attrahera fler människor att börja löpträna. Nedan belyses relevanta sociotekniska processer 

som grund för att förstå vad som bidrar till en förändrad löparkultur. 

 

Svenskar använder sociala medier och digitala verktyg 

Hur löpare blir till är inte enbart en fråga om deras prestationer, personliga rekord och 

klubbtillhörighet. Med införandet av sociala medier skapas ytterligare möjligheter för löpare att 

uttrycka sig på andra sätt än sitt löpsteg. Sociala medier utgörs av en heterogen grupp av medier 

som kan delas in i subgrupper såsom bloggar och mikrobloggar (t.ex. Twitter©) med 

kommentatorsfält för ’följare’, olika nätbaserade diskussionsforum (s.k. ’communities’), men 

också e-postlistor kring ett specifikt innehåll, sociala nätverkssidor (såsom Facebook-grupper©), 

men också bildforum för stillbilder och videoklipp (t.ex. Instagram© och YouTube©), samt en 



 

 

mängd andra medier och verktyg som utvecklas i en rask takt, men som också troligtvis kommer 

försvinna med tiden. 

  

I Sverige är användningen av internet bland befolkningen närmast unik i sin omfattning (Findahl & 

Davidsson, 2016). Vad gäller internetanvändning så utmärker sig svenskarna på tredje plats, efter 

Singapore och Finland, i världsrankningen över bäst uppkopplade länder (World Economic 

Forum’s Network, 2015). Inte enbart har svenskarna tillgång till trådlösa nätverk i en allt större 

utsträckning, dvs. 90 procent, utan hela 92 procent av dem äger dessutom en dator, vilket är alltså 

fler än de som har tillgång till internet. Att hela 97 procent av befolkningen äger en mobiltelefon 

med uppkoppling till internet gör det möjligt för svenskar att delta i olika nätbaserade aktiviteter 

som rör såväl arbetsliv, som studier, men också vardagligt liv (Findahl & Davidsson, 2015). I 

genomsnitt använder svenskarna internet totalt 21 timmar i veckan, varav drygt 8 timmar spenderas 

på internet i mobilen. Det innebär att svenskarma, oavsett åldrar, interagerar och kommunicerar på 

nätet. Hela 70 procent av internetanvändarna använder Facebook åtminstone någon gång. 

Bildforum får allt större spridning, särskilt bland yngre svenskar. 40 procent av internetanvändarna 

använder Instagram. Twitter används av en av fem internetanvändare. Traditionell e-post och korta 

snabbmeddelanden dominerar ändå svenskarnas dagliga kommunikation på internet. Samtidigt är 

det inte alla som har tillgång till internet som faktiskt använder det. Findahl och Davidsson (2015) 

uppskattar att ungefär 200 000 personer som har internet hemma använder det inte. 

 

I internetanvändningen avspeglas människors personliga intressen genom de aktiviteter som 

bedrivs och skapas tillsammans med andra. Det är på så vis som även många löpare möts i 

nätbaserade aktiviteter främst genom sociala nätverk såsom Facebook-grupper. Dock vet vi ännu 

inte i vilken utsträckning och omfattning som löpare i Sverige deltar i nätbaserade aktiviteter. 

Samtliga sociala medier utgörs av ett egenproducerat innehåll som användaren själv skapar genom 

textbaserad kommunikation, och med stöd av still- och rörliga bilder (se Bild 1 nedan). 

 

 

 

 

 



 

 

Bild 1: Stillbild över löparens digitalklocka som visar numeriska värden. 

 

På bilden syns löparens löparklocka som visar sluttid, avverkade km, genomsnittslig hastighet samt 

kaloriförbrukning. Ytterligare innehåll kan bestå av visuella grafer som vissa löpare genererar med 

stöd av sina digitala verktyg och tillhörande ’appar’ (se Bild 2 nedan över visuell graf). 

 

Bild 2: Visuell graf över geografisk löptur skapad med GPS. 

 

På bilden visas en kartbild över avverkad löptur i ett geografiskt område, med numeriska värden 

såsom totaldistans, sluttid, genomsnittslig hastighet, samt kaloriförbrukning. Det förekommer 

olika avancerade digitala representationer beroende av löparens val av applikation och 

löparklocka. 

En app, eller applikation som det är en förkortning av, är ett program som installeras av användaren 

på sin mobiltelefon. Med appen kan användaren utföra olika handlingar beroende av 



 

 

applikationens funktionalitet. Vissa appar kategoriseras inom området för hälsa och ’fitness’ vilket 

tilltalar en viss typ av användare. Med vissa inställningar i de digitala verktygens GPS (eng. global 

positioning system) kan löpturens bansträckning återskapas genom en karta över den avverkade 

löpsträckan efter löparens förflyttning i alla riktningar såsom longitud, latitud och altitud. Kartan 

blir en digital representation över löpturen som genomförts i ett geografiskt område. Digitala 

verktyg såsom sportklockor och mobila enheter (t.ex. smartphones) med installerade appar (t.ex. 

Runkeeper© och Strava©), eller mikrochips som kan bäras under löpturen, fastspänt antingen på 

handled, överarmen eller på skon, utan större inverkan på löpsteget. En smartphone har dessutom 

en video/kamera som innebär att löpare kan gestalta sina erfarenheter under löpturen med 

subjektiva still- och rörliga bilder som inbjuder andra att ta del av löparens upplevelser. 

 

Löpares digitala kompetens  

Vad som utmärker löpningens digitalisering är de olika aktiviteter i vilka löpare genererar data om 

sin prestation och hälsotillstånd. Tidigare var detta endast genomförbart av experter i laboratorier 

inom området för fysioterapi och träningslära (se exempelvis Saunders, m.fl., 2004). Därmed blir 

det relevant att veta mer om löpares förmåga att använda IT, men också hur de klarar av att tillägna 

sig data som har genererats under löpningen och som i efterhand kan tolkas och tillämpas för att 

utvecklas som löpare. Deras digitala kompetens sträcker sig bortom själva knapptryckandet och 

handhavandet av digitala verktyg och sociala medier. Den tekniska kompetensen handlar om 

förmågan och med förtrogenhet använda IT för planering av löpning, under löpturen, men också 

efter avslutad träning, i vilken insamlad data kan tolkas och bidra till löparens progression. På så 

vis handlar deras digitala kompetens om att förstå praktiskt om när, var, vad och hur 

informationsteknologier (IT) används som stöd för deras löpning och där den teoretiska kompetens 

handlar snarare om hur deras digitala kompetens kan anknytas till andra kunskaper såsom 

träningslära. Vi ska ha klart för oss att när kollektiv av löpare skapar mening i användningen av 

digitala verktyg och nätbaserat deltagande så kan det ta sig andra uttryck än deras strävan i att vilja 

springa fortare eller ännu längre (jmf. Saunders, 2004). Deras digitala kompetens handlar även om 

deltagande, dvs. att som kollektiv skapa former av aktiviteter. Möjligheten att mötas i löparspåret 

och över nätet är inte alltid så kategorisk, utan kan snarare ses som en ökad flexibilitet hos löparen 

själv avgöra genom sitt deltagande. 

 



 

 

Digitalisering och digital representation 

I detta avsnitt fördjupas kunskapen om digitaliseringen och digital representation som två parallella 

processer för att förstå vad som bidrar till att det numera går att tala om löpningens digitalisering. 

 

Digitalisering kan sägas vara ett politiskt begrepp som beskriver den ökade tillgången och 

användning av internet och digitala verktyg inom ett specifikt område. Vanligt förekommande är 

att tala om digitaliseringen inom vården (Socialdepartementet, 2005) eller skolan (Hylén, 2011) 

som genom teknisk innovation och med införandet av datorer, digitala verktyg och trådlösa nätverk 

genomgår en radikal förändring. Den ökade tillgängligheten och användningen av IT bland olika 

grupper av människor, vilka genomför specifika aktiviteter på en organisatorisk och samhällelig 

nivå, som synliggör digitaliseringen i form av deras observerbara handlingar. Det bidrar till att 

forskare gärna undersöker en rad olika vetenskapliga frågor som utmanar skilda aktörer att fundera 

kring sätt att utföra aktiviteter med stöd av IT jämfört med vad som gjordes tidigare. Beroende av 

skilda ändamål och syften förändras villkoren och sätt att utföra aktiviteter, såsom sker genom 

journalföring och undervisningsstrategier. När aktiviteter som genomförs med stöd av IT i något 

avseende anammas av deltagarna själva och dessutom blir till en kollektiv angelägenhet är det 

möjligt att tala om den pågående förändringen som en digitalisering. Därför kan digitalisering ses i 

perspektiv som en social och kulturell företeelse som bär historiska förtecken inom en viss 

verksamhet såsom vård, skola, politik eller idrott med mera. Det betyder också att alla löpare inte är 

en självklar del av en sådan digitalisering, men kommer ändå behöva förhålla sig till sina 

löparkompisar. Former av såväl exkludering som inkludering sker beroende av den enskilde 

deltagarens villkor och beslut om tillförighet och möjligheter att delta i olika sociala praktiker. 

 

Digitaliseringen inom löpning kan observeras som en synbar förändring hos vissa löpares 

kollektiva uttryck i sätten att kommunicera och interagera när allt fler löpare använder digitala 

verktyg och deltar på nätet tillsammans. När så sker utmanas föreställningen om hur löpning 

bedrivs och vad som ingår som kunnande inom löparnas praktik. I samklang med digitalisering 

skapas en parallell process genom digital representation (eng. digitizing) när löparens fysiska 

prestation går att omvandla från analoga värden, exempelvis genom att känna pulsen med fingrarna 

och räkna, till att representeras digitalt med stöd av avancerade verktyg, vilka mäter och visar 

numeriska värden, exempelvis genom sportklockans pulsmätare som känner av pulsen med 



 

 

sensorer, och summerar därefter värdet för vidare tolkning av kroppens hälsotillstånd. Därefter 

tillkommer möjligheter till olika val av aktiviteter och beslut hos löparen i användning av digitala 

verktyg som är intressant att förstå bättre. 

  

I samspelet mellan löpare traderas kunskaper och erfarenheter som ingår bland de funktioner som 

används i och med de digitala verktygen och som gör att vissa löpare konstituerar en social praktik 

av digitalt kompetenta löpare. Det innebär att ytterligare en kategori av löpare kan placeras till de 

övriga nämnda i avsnittet ovan. 

 

Båda processerna om digitalisering och digital representation kan och bör studeras parallellt för att 

förstå vilken roll som digitala verktyg bidrar med när löpare skapar mening av användargenererad 

data genom att delta tillsammans med andra löpare på nätet (se Carlén & Maivorsdotter, 2016). 

Vidare handlar digitaliseringen om att förstå samspelet mellan löpare som konstituerar en 

löparkultur genom deltagande i nya arenor för att uttrycka sin löparförmåga. Tillsammans 

utvecklar de former av deltagande bland löpare genom att förhandla om vad som ingår som 

kunskaper bland löpare. På så vis är globaliseringen möjlig att tolka bland löpare när de kan mötas 

under andra villkor än enbart de fysiska, dvs. ansikte-mot-ansikte, vid startlinjen på löpartävlingar 

eller träningsarenor runt om i världen. Deras kollektiva digitala kompetens ställs jämte en rad andra 

kunskaper som förknippas med löpning. Att de visar sin digitala kompetens i handling tillsammans 

med och inför andra löpare bidrar även till att andra löpare kan låta sig influeras eller, kanske till 

och med, avskräckas i att använda sådana verktyg. Viktigt är att poängtera, i tider om löpningens 

digitalisering, att det finns även löpare som hellre tar avstånd från att använda digitala verktyg och 

annan modern utrustning. Dessa löpare söker sig till vad som kan benämnas som löpningens 

naturliga kärna som utgör en social praktik bestående av anspråkslösa löpare med ’analog’ 

löparutrustning och om ens med bekväma löparskor på fötterna (McDougall, 2009). 

 

Data blir till information som blir till kunskap 

De tre begreppen, data, information och kunskap, utgör ett nära samband och består av olika 

former av mänsklig aktivitet, fast på olika nivåer. Med införandet och användningen av digitala 

verktyg ges löpare möjligheten att samla främst två typer av data, nämligen om prestation och 

hälsotillstånd. Data består av objektiv fakta. Prestationsdata handlar om löparens totaldistans, 



 

 

medelhastighet, geografiska positioner medan hälsotillstånd kan innebära data om puls, 

syresupptagningsförmåga och kaloriförbrukning som i sin tur följer löparens prestation under 

löpning. Sådan data uppkommer i form av numeriska värden som representerar löparens fysiska 

aktivitet. I ett sådant sammanhang skapas information vilket innebär att data blir möjlig att 

kommunicera med andra. Exempelvis kan löpare använda data för att skapa inlägg i sociala medier, 

som visar insamlad data med stöd av en framskriven text för andra deltagare att läsa och 

kommentera. Kunskap uppkommer genom människors förmåga och förståelse av information 

genom att tolka denna med ett gemensamt språk och tala om de digitala verktygen som ingår i den 

sociala praktiken (Säljö, 2005). Kunskap kan sägas vara distribuerat mellan människor (Andrews 

& Haythornthwaite, 2007; Rogers & Ellis, 1994). Det betyder att varje löpare har kunskaper om 

löpning och närliggande teman som vid olika möten mellan dem bidrar till utbyten av information. 

Sedan internets uppkomst och utveckling har textbaserad kommunikation blivit än mer vanligt, 

främst genom e-post, diskussionsforum och sms (eng. short message service) (Findahl & 

Davidsson, 2016). Kunskapsdelning inom sociala praktiker är en förutsättning för människor att 

utvecklas tillsammans. Genom nätbaserat deltagande kan löpare dela kunskaper och erfarenheter 

mellan varandra vilket annars enbart hade varit möjligt vid fysiska träffar. 

 

Strukturen för nätbaserad kommunikation 

Främst förekommer två sätt av textbaserad kommunikation, antingen synkront eller synkront, men 

även en blandning av båda (Hrastinski & Keller, 2007). Asynkron kommunikation sker obundet i 

tid och rum vilket bidrar till icke omedelbarhet i samtalet (Andrews & Haythornthwaite, 2007). 

Vissa löpare postar inlägg asynkront vilket gör att de andra deltagarna i det sociala nätverket kan 

välja att kommentera när de väl är inloggade i forumet och läser varandras meddelanden. Att 

deltagarna inte alltid är inloggade samtidigt medför att tråden med kommentarer växer fram i en 

lägre samtalshastighet än vad som kan ske i synkront. Det synkrona och andra sättet att 

kommunicera sker när deltagarna befinner sig i realtid och samtidigt inloggade medan de skriver 

sina inlägg, vilket dessutom påskyndar hastigheten i deras svar. Huruvida ett socialt media främjar 

båda kommunikativa formerna beror på hur människor väljer att organisera sig med stöd av sådana 

textbaserade forum (Hrastinski & Keller, 2007). Oavsett vilken kommunikativ sätt som samtalet 

utgår från, så kan deltagarna välja själva att läsa och besvara de inlägg som de känner för och när de 

anser att de själva har tid och lust beroende på eget engagemang. Vissa deltagare väljer att enbart 



 

 

läsa vad andra skriver i forumet vilket är helt i sin ordning beroende på vad deltagarna själva 

bestämmer ska gälla som deltagarregler på nätet. 

  

En diskussionstråd startar genom att en deltagare väljer att posta ett inledande inlägg med en rubrik 

som löparen vill behandla som ämne. Kreativiteten i att utforma rubriker för att diskutera ett ämne 

skiljer sig åt beroende av vad deltagaren själv önskar att få för kommentarer på sitt innehållsliga 

inlägg. Det kan vara en rubrik i form av en specifik fråga eller ett känslosamt uttryck som väcker de 

andra deltagarnas sympati och nyfikenhet osv. Uppfinnerika deltagare medför att den ena rubriken 

inte blir den andra lik, vilket sedan innebär att kommentarerna utvecklas olika även om temana är 

återkommande, exempelvis inbjudningar till löpartävlingar som är ett frekvent postat tema. Det 

initiala inlägget kan bli allt längre och längre beroende av flera anledningar. Exempelvis mellan 

flera deltagare som väljer att ge sin syn på ämnet som diskuteras eller mellan två deltagare som 

tycker olika. Hur lång en tråd blir till slut är omöjligt att säga, då vissa trådar kan attrahera nya 

deltagare att kommentera i ett senare skede jämfört med när den startade. Vidare kan det vara som 

så att vissa initiala inlägg inte besvaras alls beroende av olika anledningar som rör löparnas 

intressen för skilda ämnen och sociala relationer till de övriga deltagare, men också utifrån dess 

relevans. Genom ett obesvarat inlägg kan deltagarna outtalat uttrycka både sitt missnöje, men 

också att det är i sin ordning att inte besvara inlägget, eftersom det enbart är av informerande 

karaktär och behövs således inte kommenteras alls. 

 

Med ovanstående avsnitt kan en förändrad löparkultur förstås efter helt andra villkor än tidigare, 

särskilt beträffande löparnas engagemang och digitala kompetens utifrån vad teknologierna 

erbjuder dem att göra och vad de ämnar förmedla. När löpare med digital kompetens använder 

sociala medier och digitala verktyg i andra sammanhang än vid löpning, exempelvis genom sitt 

arbete eller vid studier, så influeras deras deltagande av hur aktiviteter genomförs i andra sociala 

praktiker. 

 

Utveckling av löparkulturen 

Sportindustrin har sedan länge uppmärksammat intresset bland löpare och därmed 

kommersialiserat löpningen som företeelse och idrott, vilket även hänt inom gymkulturen 

(Johansson & Andreasson, 2016). Välkända skomärken har producerat högteknologiska löparskor 



 

 

och utvecklat funktionella kläder för olika väderlek. Livsmedelsindustrin har tillverkat kosttillskott 

och sportnutrition i form av energihöjande födoämnen. IT-företagen har utvecklat digitala verktyg 

med tillhörande applikationer och upprättat nätbaserade mötesplatser för enbart löpare. Även 

Svensk Friidrott har lanserat ett webbaserat stöd för människor som är nyfikna på att börja löpträna 

med incitament om att fostra framtidens svenska löpare [https://svenskalopare.se]. På webbplatsen 

har de samlat sanktionerade motionslopp, friidrottsföreningarnas löpargrupper och träningstips för 

nyfikna löpare som ett sätt att inspirera människor till att börja löpträna. 

  

Intresset för motion och hälsa har även medfört förändringar i stadsparkers utformning i vilka flera 

svenska kommuner valt att bygga utomhusgym där löpare och andra fysiskt aktiva personer kan 

träna styrketräning och stretcha sin ömma kropp. Både nationella som internationella 

idrottsklubbar och organisationer inbjuder olika löpare att delta i former av löpartävlingar och 

motionslopp. På så vis bidrar olika aktörer till att främja löpning som livsstil och gör det möjligt för 

löpare att uttrycka sig tillsammans och inför varandra. Löpningen blir på så vis en del av den 

globalisering i vilken löpare runt om på jorden kan upprätthålla och känna samhörighet med andra 

löpare. Detta skulle inte ha varit möjligt utan en mängd samarbeten mellan andra aktörer, då de 

innehar andra och mer specifika kunskaper och intressen i att utveckla och kommersialisera 

löpningen. 

 

Sitta vid datorn – Springa med digitala verktyg 

Kunskapen om hur sociala medier och digitala verktyg används av löpare är högst begränsad 

(Lupton, 2014; Mahan, Seo, Jordan & Funk, 2014). Som forskare med inriktning mot tillämpad IT 

blir införandet och användningen av sportklockor och allehanda digitala verktyg ett relevant 

vetenskapligt kunskapsprojekt med behov av en utökad design för lärande. Särskilt viktigt blir 

detta pedagogiska projekt med tanke på att det nyligen skett en förskjutning till löparnas eget 

ansvar att analysera data om prestation och hälsa. Huruvida löpare kan tolka de numeriska siffrorna 

på ett sådant sätt som innebär viss progression och nya kunskaper om träningslära och sin 

kroppsfunktion, såsom anpassning till dagsform och variation i träningen, blir därmed avgörande i 

samtalen med andra löpare som också använder digitala verktyg och har digital kompetens. Utifrån 

deras kunskaper blir det relevant att förstå löpares aktiviteter som situerat lärande (Lave & Wenger, 

1991), dvs. vad som gäller för en löpargrupp på nätet eller i löparspåret gäller inte nödvändigtvis 



 

 

för andra grupperingar bara för att de råkar vara löpare som deltar. Att sitta vid datorn och uttrycka 

sig som löpare utmanar våra kunskaper om löpning, men också synsätt på teknologier för löpning. 

 

Teknikdeterministiskt synsätt 

Internet har sedan länge möjliggjort sociala interaktioner mellan människor men som också 

inneburit ifrågasättanden om vad som anses vara naturligt som mänskliga beteenden (Castells, 

2002). När allt fler människor deltar på nätet uppstår nya former av aktiviteter. Villkoren för hur 

människor samtalar och möts i skilda sammanhang, och under olika tidsepoker, har utvecklats 

under alla tider (Cuban, 2001). Olika mötesformer ställs mot varandra med föreställningen om att 

det är alltid bättre att träffas ansikte-mot-ansikte. Teknikdeterminism handlar om att 

samhällsutvecklingen är fullständigt styrd av förändringar i samhällets materiella strukturer, där 

det är teknologier som driver på utvecklingen av sociala mönster och kulturella värden, inte 

människorna själva. Människor delar sin ängslan genom att uttrycka idéer om hur de bäst ska 

lyckas bevara tidigare sätt att kommunicera och interagera, när teknologier utgör hot om hur deras 

tidigare uppgifter och möten genomförts. 

  

Många löpare som står inför valet att inhandla digitala verktyg, såsom löparklockor och appar, 

möter reklam som avser att motivera inköpet med att användningen kommer att skapa och 

upprätthålla rutiner för dem att röra på sig när de väl har klockan på sin handled. Förhoppningen 

om vad digitala verktyg ska göra för löpträningen är därmed högt ställda. Retoriken om 

teknikanvändning uttrycks vanligtvis i termer av vad digitala verktyg kan göra för löparen snarare 

än hur funktionerna faktiskt används av löparna. För användningen av digitala verktyg stämmer 

inte alltid med de funktioner som erbjuds dem (Lupton, 2014). Vi kan själva ställa oss frågan om 

vilka funktioner som vi använder i mobiltelefonen. Troligen är det fler funktioner och inställningar 

som inte används då endast en mindre del av våra aktiviteter utförs i relation till vad som de facto 

går att utföra med mobiltelefonen. Termen affordances utgör en distinktion mellan verktygens 

funktioner och vad dessa tillåter användaren att utföra (Gaver, 1996). Med teknologier 

framkommer såväl erbjudanden som begränsningar vilka innebär både förutsägelser och 

möjligheter till att utforska den tekniska infrastrukturen genom användarnas sociala interaktioner 

(Gaver, 1996). Användarnas sociala interaktioner kan ses som inbäddade i sociala praktiker och 

formas utefter vad som deltagarna finner relevant för dem. Det innebär att utformningen av de 



 

 

digitala verktygens samspelar med de övriga aktiviteter som löpare sedan utför, inte enbart under 

löpturen utan även före och efter själva löpningen. Utformningen av funktionerna erbjuder löpare 

ett antal olika val av aktiviteter, vilket även innebär att de kan välja att använda funktionerna på ett 

sätt som egentligen inte var avsett. Ett sätt att förstå användningen av teknologier och dess 

erbjudanden är att undersöka hur löpare tillägnar sig digitala verktyg i sociala praktiker. 

 

Avslutande reflektioner 

I artikeln framgick att intresset för löpning ökar för varje år, liksom användningen av sociala 

medier, internet och digitala verktyg i Sverige. Samtidigt kan den sparsamma forskningen om 

användning av IT, inte bara bland löpare utan bland skilda idrottsutövande, bero på att 

idrottsforskare själva saknar digital kompetens för att utföra sådan forskning. Därför är det viktigt 

att poängtera att endast villkoren skiljer sådan forskning från den som idrottsforskare vanligtvis är 

bekanta med. Allt fler löpare som väljer att kombinera sin digitala kompetens med att springa 

medför att fler löpare kan öka sitt kunnande i att använda digitala verktyg, särskilt när de väl 

samtalar och interagerar tillsammans genom de nätbaserade arenorna. Det samma gäller för 

forskare. Frågan om löpningens digitalisering är nödvändig att besvaras av olika kategorier av 

löpare som möts under olika former dvs. motionären som förbrukar kalorier, elitlöparens som 

närmar sig världseliten, den ensamma trail-löparens täckning som avgörande för säkerheten i den 

yttersta terrängen, löpargruppen som ska springa ett motionslopp tillsammans osv. Löpare i olika 

sociala praktiker, oavsett antal av deltagare, använder teknologier när de genomför löpning på 

olika sätt vilket är en fascinerande upptäckt för en forskare. 

 

I sociala praktiker där digitaliseringen sker är det relevant att förstå vilken förändring som 

uppkommer i deltagarnas sociala interaktioner. En relevant fråga handlar om hur användningen av 

digitala verktygen sker i relation till träningen, men också hur den bidrar till samtal om löpning 

mellan löpare, särskilt när fler löpare väljer att delta i sociala nätverk över internet. Därför är det 

även nödvändigt att ställa frågan om vad för vetenskaplig kunskap som de facto behövs och varför, 

det vill säga vad kunskapen ska bidra med? 

 

Syftet med artikeln var att påvisa hur en förändrad löparkultur utvecklas av löparna själva. Genom 

att bidra med ett antal olika sociotekniska begrepp och koncept kan artikeln ge ett stöd till 



 

 

inmarschen av forskare i fältet för idrott och hälsa. För genom att peka på centrala aspekter i en 

förändrad löparkultur kan distansen minska mellan forskarna och de presumtiva respondenterna 

som troligtvis gärna berättar mer om sitt idrottutövande. 

 

Löpning har annars setts som en löparkultur bestående av naturliga former, dvs. avskalad från alla 

teknologier som, förutom löparskor, kännetecknat den rena fysiska aktiviteten hos människor. Att 

då föra in sociala medier, internet och internet väcker känslor hos människor, som med sina 

föreställningar om vad löpning handlar om, måste revidera sin uppfattning av en löpare. Varje 

enskild löpare gör val inom ramen för sin löpning. Röster som för eller emot digitaliseringen av 

löpning konstituerar ändå den frihet som löparen själv söker, utan att egentligen bemästra varandra. 

Den normativa frågan om huruvida löpare blir bättre av att sitta vid datorn och dessutom springa 

med digitala verktyg ställs troligtvis av löparna själva, men att i tolkningen av de numeriska 

värdena som framkommer i löpning krävs en av dem att omtolkas och skapas i ett nytt 

sammanhang, vilket i sin tur är en större utmaning för många löpare. Därför är behovet av 

kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten mellan löpare avgörande, eftersom sådana aktiviteter kan 

fostra till ökad analytiskt förmåga inom sociala praktiker bestående av digitalt kompetenta löpare. 

 

Varför vi numera kan tala om en förändrad löparkultur går att knyta till löpningens digitalisering 

genom att löparna själva organiserar sig i social praktiker med stöd av digitala verktyg och 

nätbaserade aktiviteter, vilka blir fullt synbara för andra än löparna själva. Rådet till idrottsforskare 

blir att ta en förutsättningslös ansats i studier om vad idrottutövare gör med stöd av sociala medier, 

internet och digitala verktyg. På så vis öppnas möjligheter att se vad de utför i sina aktiviteter och 

vad de talar om när de talar om sitt idrottsutövande (se Murakami, 2010), för att besvara 

forskningsfrågor som formulerats och uppkommer vid vetenskapliga studier. Vad gäller 

löpningens digitalisering, så kvarstår att besvara frågor om meningskapande i användningen av 

digitala verktyg och nätbaserat deltagande vilket fördjupas i nästkommande kapitel. 

 

Referenser 

Andrews, R. & Haythornthwaite, C. (2007). Introductions to E-learning. I R. Andrews & C. 

Haythornthwaite (Eds.), The SAGE handbook of e-learning research. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE Publications. 



 

 

Carlén, U. & Maivorsdotter, N. (2016). Exploring the role of digital tools in running: the 

meaning-making of user-generated data in a social networking site. Qualitative Research in Sport, 

Exercise and Health, 8(5).  

Castells, M. (2002). Internetgalaxen: Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. Göteborg 

Daidalos. 

Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Findahl, O. & Davidsson, P. (2015). Svenskarna och internet: 2015 års undersökning av svenska 

folkets internetvanor. Stockholm: iiS (Internetstiftelsen i Sverige). Tillgänglig över Internet: 

http://www.soi2015.se/ [2016-11-21]. 

Gaver, W. (1996). Affordances for interaction: The social is material for design. Ecological 

Psychology, 8(2), 111-129. 

Gibson, J. J. (1986). The ecological apporach to visual perception. Hillsdale, N.J.: Lea. 

Hrastinski, S. & Keller, C. (2007). Computer-mediated communication in education: A review of 

recent research. Educational Media International, 44(1), 61-77. 

Hylén, J. (2011). Digitaliseringen av skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, T. & Andreasson, J. (2016). The Gym and the Beach – globalization, situated bodies, 

and Australian fitness. Journal of Contemporary Ethnography, 45, 143-167. 

Kautiainen, S., Koivusilta, L., Lintonen, T., Virtanen, S. M., & Rimpelä, A. (2005). Use of 

information and communication technology and prevalence of overweight and obesity among 

adolescents. International Journal of Obesity, 29, 925-933. 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, 

MA: Cambridge University Press. 

Lupton, D. (2014). Critical perspectives on digital health technologies. Sociology compass, 8 (12), 

1344-1359. 

Mahan, J.E. III, Seo, W.J., Jordan, J.S. & Funk, D. (2014). Exploring the impact of social 

networking sites on running involvement, running behavior, and social life satisfaction. Sport 

Management Review, 18, 182–192. 

Mueller, T. (2012). Involvement of ultramarathon runners: understanding intention, behavior, and 

perceived skill of the ‘Absolute Unitary Being’. ICHPER-SD journal of research, 7 (1), 17-22. 

McDougall, C. (2009). Born to run: Jakten på löpningens själ. Stockholm: Offside press. 

http://www.soi2015.se/


 

 

Murakami, H. (2010). Vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Stockholm: Norstedts. 

Socialdepartementet (2005). Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Regeringskansliet 

2005/06:139. Tillgänglig över internet [2016-11-30]: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2006/03/skr.-200506139/ 

Rey-López, J. P., Vicente-Rodríguez, G., Biosca, M. & Moreno, L. A. (2008). Sedentary behaviour 

and obesity development in children and adolescents. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular 

Diseases. 18, 242-251. 

Rogers, Y. & Ellis, J. (1994). Distributed Cognition: an alternative framework for analysing and 

explaining collaborative working. Journal of Information Technology, 9(2), 119-128. 

Saunders, P.U., Pyne, D.B., Telford, R.D. & Hawley, J.A. (2004). Factors affecting running 

economy in trained distance runners. Sports Medicine, 34(7), 465-485. 

Svensk friidrott. (2015). Verksamhetsberättelse 2015 med årsredovisning. Redaktör: Fredrik 

Trahn. Stockholm: Arkitektkopia. Tillgänglig över internet: 

http://www.friidrott.se/docs/arsberattelse15.pdf.[2016-11-21]. 

Säljö, R. (2005). Lärande & kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Falun: 

Nordstedts akademiska förlag. 

World Economic Forum’s Network (2015). The Global Information Technology Report 2015: 

ICTs for Inclusive Growth. Tillgänglig över internet: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf. [2016-11-16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2006/03/skr.-200506139/
http://www.friidrott.se/docs/arsberattelse15.pdf.%5b2016-11-21
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf


 

 

Den ensamma löparens kollektiva meningsskapande på nätet 

 

Urban Carlén, 

Fil.dr. i tillämpad informationsteknologi 

Institutionen för individ och samhälle 

Högskolan Väst  

urban.carlen@hv.se 

 

Löpare genererar data om sin prestation och hälsa 

Det är uppenbart i miljöer där löpare springer att allt fler av dem, oavsett kategori av löpare, 

använder digitala verktyg under sin löptur (Lupton, 2015). Utvecklingen av digitala verktyg, såsom 

sportklockor (se Bild 1 i föregående artikel), smartphones och mikrochip, gör att löpare kan bära 

med sig dessa mobila enheter bekvämt under löprundan utan större problem. Verktygens storlek 

och funktionalitet innebär att allt fler löpare inhandlar sådana verktyg för att generera data om sin 

prestation och hälsotillstånd. Efter avslutad aktivitet kan de erhålla visuella grafer (se Bild 2 i 

föregående artikel) som representerar den avverkade löpturens totala distans, med i vissa fall den 

kuperade bansträckning som synbar i diagram, genom en kartbild som återskapas över det 

geografiska området som löparen har sprungit med löparens genomsnittsliga fart, totala 

tidförbrukning, samt hälsoinformation såsom puls, syresupptagningsförmåga och 

kaloriförbrukning som representeras genom ett antal numeriska värden. På så vis har löparen ett 

avancerat underlag att analysera efter att ha avslutat sitt löppass. Vidare kan löparen välja att med 

sin mobiltelefon fotografera och skapa videoklipp av sig själv som löpare i den omgivande naturen, 

vilket blir ett komplement till all annan data. Med tanke på omfattningen av data som genereras i 

användningen av digitala verktyg av löparen blir det intressant att veta vad de gör med detta 

material, och hur de numeriska värdena blir en del av deras löpning tillsammans med andra löpare. 

 

Löpare organiserar sig på nätet 

Lupton (2015) förklarar att när digitala verktyg introduceras och används av löpare ökar deras 

självkontroll, eftersom insamlad data får betydelse för deras beteendeförändring genom att den 

avspeglar vilka de är som löpare. På så vis sker en förskjutning från den personliga sfären till den 
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publika arenan när löpare väljer att uttrycka sig inför varandra med stöd av data som de samlat in 

under löpturen. Studier om hur och vad människor lär om den in/aktiva kroppen såsom den kan 

gestaltas genom digitala verktyg och diskuteras genom deltagande på nätet skapar en pedagogisk 

nivå i vilken människor utbyter kunskap och erfarenheter. Förståelsen för hur digitala verktyg och 

användargenererad data får sin ökade betydelse kan ske genom att undersöka nätbaserat deltagande, 

särskilt eftersom informationen från andra deltagare kan kommenteras, vilket bidrar till 

kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten. Det går att tala om två former av aktiviteter som innebär 

både individuella och kollektiva samspel med stöd av digitala verktyg. Den första individuella 

aktiviteten sker mellan löparen och det digitala verktyget när löparen genererar data om sin 

prestation och sitt hälsotillstånd. Den andra aktiviteten uppstår inom kollektivet av löpare när de 

väljer att publicera data och samtalar om löpning i sociala medier såsom bloggar, Twitter och 

sociala nätverk et cetera. Båda formerna av aktiviteter kan sägas utgöra grund för de parallella 

processer som bidrar till en förändrad löparkultur genom löpningens digitalisering och med stöd av 

digital representation, som nämndes i föregående artikel. I en studie om de bakomliggande 

faktorerna till löpares engagemang, deras sociala beteenden samt tillfredställelse, hävdar Mahan 

m.fl. (2014) att deltagande i sociala nätverk kan skapa ett sammanhang och en katalysator som ökar 

motivationen till att springa. 

 

Ensamma löpare deltar tillsammans på nätet 

Såväl individuella som kollektiva aspekter av mänskliga handlingar betraktas som viktiga i 

sociokulturella studier (Säljö 2010). En sådan handling kan innebära att det som en löpare kan göra 

tillsammans på nätet med andra löpare, kan denne sedan utföra på egen hand då kunskaper kan ses 

som distribuerande mellan deltagarna (Andrews & Haythornthwaite, 2007). Med utgångspunkt i 

deras data som genererats under löpturen väljer vissa löpare att visa andra löpare var och hur 

löpningen gick genom att med stöd av sådan data skapa ett inlägg i ett socialt nätverk för och med 

andra löpare. I dagsläget förekommer en mängd olika nätbaserade forum där människor möts i 

diskussioner, samt delar kunskaper och erfarenheter genom textbaserad kommunikation. Vad som 

karaktäriserar den empiriska studien nedan är att vissa löpare väljer att generera data om sin 

löpning i vilken de sedan omskapar till inlägg med möjligheten för andra deltagare att kommentera 

i det sociala nätverket. Vad som sedan framkommer i samtalen avser artikeln att utreda mer i detalj. 

Syftet är att visa på hur en viss typ av löpare organiserar sig i nätbaserade aktiviteter, med stöd av 



 

 

genererad data om sin prestation och sitt hälsotillstånd, genom att delta tillsammans i ett socialt 

nätverk över internet. 

 

Om texten 

Denna populärvetenskapliga text har utvecklats från den vetenskapliga artikeln ”Exploring the role 

of digital tools in running: the meaning-making of user-generated data in a social networking site” 

som är publicerad 2016 i Qualitative Research in Sport, Exercise and Health tillsammans med 

Ninitha Maivorsdotter vid Högskolan i Skövde. Då föregående artikel, i detta temanummer, tog en 

ansats i att undervisa läsarna om löpningens digitaliseringen genom att peka på en synbar förändrad 

löparkultur, så blir denna text ett sätt att konkretisera vad som faktiskt sker i användningen av 

digitala verktyg såsom det framkommer i ett socialt nätverk för ensamma löpare. Vilken roll som 

digitala verktyg och nätbaserat deltagande får för meningskapandet bland löpare har ännu inte 

beforskats vilket studien avser att fylla en kunskapslucka. 

 

Artikeln är indelad i tre övergripande avsnitt. Det första avsnittet är baserad på teorier om löpning 

utifrån skilda vetenskapliga studier om löpare och deras sociala praktiker med eller utan digitala 

verktyg, sociala medier och internet, samt hur forskning om löpare genomförts tidigare. Vidare 

presenteras den empiriska studiens inplacering som en social praktik bestående av ensamma löpare 

som deltar med stöd av ett socialt nätverk. Därefter följer ett andra avsnitt om resultatet från den 

empiriska studien vilken presenteras i form av övergripande berättelser om de tre teman som 

framkom i undersökningen. Artikeln avslutas med ett tredje avsnitt vilken utgör egna reflektioner. 

 

Forskning om löpning 

Redan i föregående artikel kunde konstateras att vetenskapliga studier behandlat löpares 

erfarenheter av att vara långdistanslöpare samt deras tillhörighet till en social praktik, medan deras 

användning av digitala verktyg och nätbaserade deltagare är ytterst begränsad (Lupton 2014; 

Mahan et al. 2014). Forskning om långdistanslöpare undersöker deras identitetsskapande, 

exempelvis genom estetiska upplevelser för att förstå hur kroppsrörelser, såsom att springa, kan 

uttryckas i ord (Maivorsdotter & Quennerstedt, 2012), och hur löpare omformar sin identitet under 

en längre ’skadeperiod’ genom att konfrontera sina skador och erfarenheter vid läkning (Allen 

Collinson, 2003). Vidare undersöks hur träning och löpares förberedelser inför löpning bidrar till 



 

 

deras identitetsskapande. Griffin (2010) menar att det är av betydelse för löpare att gruppera sig 

tillsammans med andra för att kunna uttrycka sig inom ramen för en kategori av löpare, exempelvis 

"sann nybörjare", som i sin tur knyter an till deras kroppsuppfattning, men också genus. Att 

identifiera sig som löpare uttrycks i form av en ’löparidentitet’ vilken uppkommer genom 

meningskapande som en varaktig process. Inom temat för meningsskapande framkommer löparens 

förberedelser, den hårda ansträngningen att springa med smärta, och deras lidanden vid löpning, 

uthålligheten och utformningen av sitt individuella träningsprogram, samt konfrontationen med 

skador (Shipway 2010). Bland löpare som tävlar förekommer motstridiga känslor av misslyckande 

och ära som autentiska erfarenheter av långdistanslöpning (Shipway, 2010; Maivorsdotter & 

Quennerstedt, 2012). Flyktbeteenden möjliggör för löpare att utforska långdistanslöpning som en 

"tredje plats", dvs. platsen bortom hemmet och arbetsmiljön, och där resor blir betydelsefulla i 

äventyret som långdistanslöpare. Löpares önskan om att anamma en hälsosam livsstil är en central 

aspekt inom forskningen, men handlar mer om att utforska löpares självförtroenden, samt hur de lär 

sig att hantera negativa aspekter i samband med missbruk, dvs. träningsberoende och överträning, i 

syfte med att förstå löparkroppens fysisk och rörelsebehov (Shipway, 2010). Vidare utrycker 

löparen en grad av ‘tomhet’ som ett tillstånd som kan uppstå hos den enskilda löparen 

(Maivorsdotter & Quennerstedt, 2012) eller som den ‘zon’ vilken utgör uppfattningen av tid och 

plats för när och hur träningen kan bedrivas (Hockey & Collinson, 2006; 2007), eller ’löpkänslan’ 

som består av de metakognitiva och självreglerade strategier som är avgörande för hur löpare klarar 

av att kontrollera sin uthållighet och prestation (Brick, MacIntyre & Campbell, 2015). På så vis är 

meningsskapande inom långdistanslöpning väl beforskat utifrån en rad olika dimensioner. 

 

Att forska om löpning 

I föregående artikel uppmärksammades sambandet mellan forskares eventuella avsaknad av digital 

kompetens och fåtalet vetenskapliga studier om idrottsutövares användning av digitala verktyg och 

internet. I ovan nämnda empiriska studier, under föregående rubrik, bedrevs datainsamling med 

stöd av främst kvalitativa metoder, såsom intervju, observation och textanalys. Samtidigt 

förekommer vetenskapliga studier där idrottsforskare utmanat sig i att lära sig använda digitala 

verktyg för datainsamling. Palmer (2016) samlade videodata under ett välgörenhetslopp genom att 

använda en bärbar digital videokamera under sin medverkan i en löpartävling. Samtidigt 

förekommer forskningsstudier där löpare getts tillgång till digitala verktyg för att låta tillföra 



 

 

datamaterial till teknisk innovation. Bell m.fl. (2015) lät en grupp människor bära en GPS-enhet, 

som registrerade vardagliga rörelser för att öka kunskapen om rekreation genom deras digitala 

representationer. Nielsen m.fl. (2013) tog ett experimentellt angreppssätt i sin studie och lät 

nybörjare använda GPS i syfte att förhindra skador genom att skapa en anpassad utveckling i 

träningsprogrammet för löparnas veckovisa träningsdos. I en deltagarcentrerad 

aktionsforskningsstudie introducerade Hansson och Jobe (2014) ’smartphones’ för kenyanska 

elitlöpare som avsåg att utveckla deras träning, men också skapa former för informellt lärande, och 

forma ekonomiska förutsättningar i deras leverne. Ett annat sätt kan vara att samla data i form av 

inlägg och kommentarer som har postats av deltagare i sociala medier (Carlén & Maivorsdotter, 

2016). Oavsett om forskningsdesignen är utformad av forskaren själv eller existerar som ett inslag 

i all annan aktivitet på nätet erbjuds en hel del möjligheter att bidra med vetenskaplig kunskap om 

löpningens digitalisering. 

 

I den empiriska studien nedan är datamaterialet genererat av löparna själva. De använder sina egna 

digitala verktyg och installerade appar som genom sitt deltagande i ett socialt nätverk skapar 

publika inlägg för andra att kommentera om de så önskar för att visa på sin insamlade data med 

stöd av textbaserad kommunikation. På internet uppstår andra villkor för datainsamling som 

innebär att forskarens ges möjligheter att ha mindre inverkan på deltagarnas pågående aktiviteter. 

Därför kan datamaterialet ses som ’naturligt’ i vissa avseenden och därmed närmast ’autentiskt’. 

Som forskare tillhandahöll vi alltså inga digitala verktyg eller appar, inte heller upprätthölls det 

nätbaserade forumet som användes, utan detta existerar redan. Med denna utgångspunkt samlades 

data i form av postade inlägg som enbart visar på deras användning av digitala verktyg och som 

sedan de själva väljer att diskutera genom kommentarer. Vad som postas i det sociala nätverket är 

därför en förhandling mellan deltagande löpare i vilken vi inte är inblandade överhuvudtaget. I den 

empiriska studien framkom även att löparna inte enbart postade inlägg med stöd av 

användargenererad data, utan även andra teman, såsom naturupplevelser som löpning kan bidra 

med, frågor kring skador och krämpor, utrustning för olika utmaningar, samt förslag på tävlingar 

med mera som ingår i löparnas sociala praktik. Det innebär alltså att vi som forskare inte föreslog 

några samtalsämnen åt dem; inte heller valde vi att intervjua dem i det nätbaserade forumet inför 

allas beskådan; inte heller avsågs att använda videokonferens eller telefonintervju. Dock kan detta 

vara en relevant och lärorik fortsättning på studier om löpares digitala kompetens och 



 

 

meningskapande med stöd av digitala verktyg, i de fall då resor inte kan genomföras för intervjuer. 

Ett beslut togs om att endast samla datamaterial såsom det visar sig genom deltagarnas postade 

visuella grafer och fotografier i vilka de använt digitala verktyg och för samtal i relation till dessa 

inlägg. 

 

Ensamma löpare söker ensamheten tillsammans på nätet 

Ensamheten är ett meditativt tillstånd som vissa löpare avser att skapa genom sin löpning 

(Murakami, 2010; McDougall, 2009). Det sociala nätverk som undersöks i studien är skapad av 

och för löpare som definierar sig själva som "ensamma” löpare. Det är därmed inte ett forum för 

löpare som vill skaffa sig träningspartners. Det aktuella sociala nätverket bildades i juli 2009 av två 

vänner som ville erbjuda ett nätbaserat forum för löpare, som likt dem själva, föredrar att springa 

ensamma. I kontakten med andra ensamma löpare skapas villkor för deltagande som skiljer sig från 

andra sociala nätverk som ofta har en underliggande idé om att senare mötas utanför den 

textbaserade kommunikationen på internet. Deltagande handlar i huvudsak om att ge och få stöd av 

andra ensamma löpare. Tanken med det sociala nätverket uttrycks som att: 

 

”Vi tävlar mot/för oss själva, mer än mot/för någon annan. Vi är mer en ständig rörelse än en klubb, 

men när vi vill är vi en klubb som kan tävla mot andra klubbar”. 

 

Många av löparna bor nära varandra. När data för denna studie samlades under sensommaren 2014 

hade totalt 4758 löpare lagts till medlemslistan, men att det i skrivande stund uppgår till närmare 

12 000 löpare, vilket gjort att det uppstått olika kluster med löpare beroende av deras geografiska 

närhet. Löparen begär medlemskap till det sociala nätverket genom att skicka en förfrågan till 

någon av moderatorerna. Sveningsson Elm (2009) förklarar att även om den presumtive deltagare 

begär tillträde så kan dessa forum ses som tillgängliga för vem som helst, även om det krävs 

medlemskap och registrering. Det är inom denna kategori av nätbaserade forum som de flesta 

sociala nätverk går att finna. Moderatorerna på detta sociala nätverk tillåter alla potentiella 

deltagare att läggas till i medlemslistan vilket i det närmaste kan ses som ett ’öppet’ forum. Genom 

mitt egna intresse för löpning valde jag att delta som en ordinarie medlem ett par månader under 

2013 innan studien iscensattes. I kontakten med moderatorerna förklarades forskningsdesignen och 

de villkor som det innebär att forskare studerar människors interaktioner på nätet. Samtidigt är det 



 

 

viktigt att vara lyhörd för de premisser som ställs av moderatorerna på oss forskare som vill ha 

tillträde till nätbaserade forum. 

 

Efter att ha avslutat första avsnittet i artikeln bestående av vetenskapliga teorier och tidigare 

forskning, med viss metoddiskussion, samt beskrivning av det sociala nätverket, fortsätter artikeln 

nedan med att utveckla den empiriska studien i ett andra avsnitt. 

 

Studiens resultat 

Tre stycken teman identifierades i den empiriska studien som förklarar hur ensamma löpare skapar 

mening av digitala verktyg i relation till löpning utifrån dialogerna som uppstår i det sociala 

nätverket. Ensamma löpare (1) delar information om sina prestationer, (2) visar sig närvarande i det 

sociala nätverket, och (3) planerar löpturer. Genom att deltagarna publicerar visuella grafer och 

fotografier visar de även på sin digitala kompetens och kunnande i textbaserad kommunikation 

vilket framgår i de tre temana nedan. 

 

Delar information om sina prestationer 

Informationen i inläggen blir relevanta för andra deltagare när de kan förstå vad som uppnåtts i den 

enskilde löparens träning och under vilka omständigheter som så skett med avseende på prestation 

och hälsotillstånd. Bland deltagare i det sociala nätverket är tonen uteslutande positiv och artig 

vilket främjar att andra löpare vill dela med sig av sin prestation. Denna typ av inlägg sker som en 

återkommande publicering vilket visar att det är flera deltagare som använder digitala verktyg. Vad 

som utmärker denna typ av inlägg är att utformningen påminner starkt om varandra gällande dess 

framställan där den visuella grafen eller fotografiet framgår tydligt med en mindre författad text 

som vägleder övriga deltagare att kommentera innehållet. Tonen är sällan blygsam hos deltagarna 

som postar sådana inlägg. Det är med stolthet som löparen vill visa på sin prestation, vilket inte är 

något konstigt att göra. Övriga deltagare ifrågasätter aldrig; inte heller analyserar eller kritiserar de 

varandras prestationer, utan kommentarerna som ges sådana inlägg blir övergripande besvarade 

med omdömen som ”Bra”, ”Duktigt” eller ”Heja dej!”. Den digitala informationen som inlägget 

konstituerar är snarare ett bevis en genomförd aktivitet som löpare. De positiva kommentarerna ger 

stöd åt goda resultat bland ensamma löpare.  

 



 

 

När deltagare visar sin information för varandra tar sig kommentarer allt som ofta en annan väg än 

att diskutera de numeriska värdena som visas i fotografiet på löparens handled med fullt synlig 

information i inlägget. Istället väcks frågor om löparklockans märke, design och funktionalitet, 

samt om den anses prisvärd. När de visar på sina genomförda prestationer så är det betydelsefullt 

för deltagarna att generera korrekt information vilket ställer krav på att klockan kan hitta satelliten 

som styr GPS-funktionen i den digitala klockan. Frågor om klockans möjligheter knyts parallellt 

till att berömma löparens för en bra prestation vilket framkommer genom att löparen stolt berättar 

om sin löpning i termer av att summera sin löparvecka. Inlägget sätter därmed välmenad press på 

övriga löpare, som i tidigare samtal, nu kan jämföra sin träningsmängd.  

 

Endast när det framgår att den digitala informationen är missvisande och felaktig samtalar de om 

de numeriska värden som visas i den visuella grafen som de publicerat. Vad som kännetecknar 

dessa inlägg är att samtalen uteslutande handlar om att förstå vad som gått fel i användningen av 

digitala verktyg under löpturen för att reducera att nya felberäkningar uppstår. Samtalen visar på en 

delad digital kompetens i vilken samtliga ges möjlighet att utveckla sitt kunnande om digitala 

verktyg, exempelvis hur specifika funktioner kan bli korrekt installerade.  

 

Ibland vet användaren själv om hur felet uppkommit, men väljer ändå att publicera den felaktiga 

informationen, vilket ger utrymme för humoristiska kommentarer om den felaktiga informationen. 

Vid ett tillfälle användes felaktig information för att skämta om deras prestation som om de vore 

elitlöpare, vilket framkom att så inte var fallet, eftersom de var bekanta sedan tidigare med 

varandra i det sociala nätverket. Mellan de deltagare som använder digitala verktyg mer 

regelbundet uppstår en känsla av kamratskap genom stödet de får av varandra. Det innebär att de 

kan även diskutera felberäkningar gällande sin allt för höga puls. På vad sätt pulsmätaren genererat 

korrekt data uppkommer genom att de andra kan bidra med följdfrågor som rör kroppsstorlek och 

eventuella sjukdomar för att sedan ge förslag om var problemet kan ligga. Förklaringarna handlar 

ofta om att pulsmätaren inte har kalibrerats på rätt sätt. Korrekt information är nödvändig om 

löpare ska visa på sina goda prestationer. Med distribuerad kunskap tydliggörs den enskilde 

löparens behov av digital kompetens som ges av kollektivet av ensamma löpare. 

 

Visar sig närvarande i det sociala nätverket  



 

 

Det gemensamma intresset för deltagarna i det sociala nätverket är deras lust att springa ensamma 

snarare än tillsammans med andra i ett team. Vanligtvis när människor använder internet så handlar 

kommunikationen om hur människor från skilda håll kan lära känna varandra för att därefter mötas 

ansikte-mot-ansikte. Därför är det sociala nätverket för ensamma löpare unikt på så vis att 

deltagarna i stor utsträckning bor nära varandra, alltså ibland i samma bostadsområde, men väljer 

ändå att springa ensamma. Ensamma löpare i studien uppskattar kontakten med andra löpare i ett 

nätbaserat deltagande, särskilt med tanke på det stöd som kamratskapen ger dem. Att posta inlägg 

om sin prestation som löpare är ett sätt att vara närvarande i det sociala nätverket och att visa på sin 

tillhörighet. Nätbaserat deltagande blir ett komplement till deras val om att springa ensamma som 

avspeglas i deras aktiviteter och som förklarar vad det innebär att vara en löpare bland andra 

liksinnade ensamma löpare. Nätbaserat deltagande är en aktivitet i vilken de ensamma löparna 

formar och upprätthåller identiteter tillsammans med andra i det sociala nätverket. I själva verket 

överbryggar ett nätbaserat deltagande gapet mellan vad som annars benämns antingen som ’online’ 

eller ’offline’. Dessa metaforer används i det svenska språket och skapar ett dualistiskt förhållande 

i vilken människor går in och ut ur det sociala nätverket. Genom att använda data överbryggas 

deras skilda geografiska platser och upplevelser som ensamma löpare med hjälp av visuella grafer 

och fotografier som representerar deras löpturer. På detta sätt skapar löparna mening av digitala 

verktyg genom att använda dem för att sedan med stöd av den digitala informationen skapa inlägg 

som kan signalera deras närvaro, men också sin tillhörighet, i det sociala nätverket. 

 

När löpare publicerar sitt första inlägg väljer de att positionera sig själva inom en kategori av löpare 

vilken konstrueras genom kommentarer från övriga deltagare. Till exempel kan en löpare som 

springer ultra-intervaller välja att kontinuerligt publicera visuella grafer under sin pågående träning 

för andra deltagare att läsa och följa, och som visar deras omedelbara närvaro i det sociala 

nätverket medan träningen pågår. På så vis får ultralöparen en publik bestående av påhejande 

deltagare som följer dennes prestation på nätet medan den pågår. Samspelet mellan dem består i att 

andra deltagarna gärna vill veta hur träningen kommer att utvecklas och på vad sätt det är 

genomförbart. Deras ensamhet upphör genom att använda digitala verktyg för att visa på 

information som bidrar till att andra kan förstå vilken typ av löpare som deltagaren är, dvs. de 

kategoriserar deltagaren som ’ultralöpare’ genom att denna publicerar bevis på sin löparförmåga. 

Genom att ultralöparen visar med stöd av flera visuella grafer ifrågasätts inte heller löparens 



 

 

förmåga. Dennes följare av intervallerna bildar en publik som stöd för målet att springa åtta 

stycken mil-lopp under ett och samma dygn. Med ultra-intervaller inspireras de andra ensamma 

löparna att vilja testa en sådan träning vilket kommenteras genom alla uppmuntran. Att flera 

liknande visuella grafer publiceras i en och samma diskussionstråd visar på en progression med 

utgångspunkten i deltagarens första intervall, och som sedan fortsätter som jämförelse mellan 

samtliga åtta intervaller. Sättet att kommunicera genom det sociala nätverket medför att den 

asynkrona textformen kan omförhandlas eftersom samtliga påhejande deltagare befinner sig i ett 

synkront tillstånd i sitt sätt att följa ultra-löparen. Det innebär att de andra deltagarnas närvaro blir 

avgörande för hur användningen av det sociala nätverket bidrar till att använda digitala verktyg. 

 

Planerar löpturer 

Eftersom många av deltagarna i det sociala nätverket bor i närheten av varandra, så avslöjar löparna 

var någonstans de springer, deras rutiner och löparförmåga genom användningen av visuella grafer 

och fotografier. Bilden på kartan över deras avverkade distans gör klart att flera av dem är väl 

förtrogna med terrängen och bansträckning. När deltagare dessutom ser vilken löparkapacitet som 

löparen har, genom det postade inlägget, ges denne ibland förslag om att springa tillsammans. En 

förhandling uppstår mellan deltagarna med medvetenheten om forumets incitament för ensamma 

löpare. Skälen till varför de inte vill springa tillsammans är inte alltid kommenterade i 

meddelandena. Flera liknande förfrågningar avvisas utan några helst problem. När löpare delar 

med sig av sina löpturer så får även andra löpare inspiration att vilja testa löpturen som visas på 

kartan, och kan därefter planera sin träning efter bansträckningen, för att sedan förstå prestationen 

utifrån egna erfarenheter av att ha sprungit samma löptur. Vissa löpturer på motionsslingor blir till 

en kollektiv förståelse när de samtalar om ”Skatås-åttan”, men att även vägbroars uppförsbackar 

utgör en gemensam förståelse av vad det innebär att ha sprungit där. Ibland korsas deltagarnas väg 

och de får syn på varandra under löpturen. När de senare postar sitt inlägg, i form av en visuell graf 

över den avverkade löpturen, ges de möjligheten att kontakta varandra i det sociala nätverket för att 

konstatera att det möttes tidigare under dagen. Planeringen av löpturer sker med stöd av visuella 

grafer och fotografier som visar på naturupplevelser, men också bansträckningen i form av dess 

kuperade terräng. På så vis blir informationen relevant för andra deltagare som bor inom samma 

bostadsområde och stad. 

 



 

 

Avslutande reflektioner 

I denna studie har deltagares meningskapande av digitala verktyg såsom det uttrycks i 

diskussionstrådar och med stöd av visuella grafer och fotografier publicerade i ett socialt nätverk 

för ensamma löpare, undersökts som en del av löpningens digitalisering. På så vis bidrar studien till 

en ökad förståelse om hur en förändrad löparkultur utvecklas när en viss kategori av löpare deltar 

tillsammans i ett socialt nätverk. Meningskapande såsom det framkommer i resultatet gör att 

identitetsskapande bland löpare fyller en central funktion i deras deltagande. Resultatet visar 

därmed likheter med tidigare forskning genom att löpare formar identiteter utanför internet (Allen 

Collinson, 2003; Maivorsdotter & Quennerstedt, 2012). med stöd av visuella grafer och fotografier 

bidrar de till en kategorisering av såväl dem själva som deras prestation, samt deras hälsa. Med 

andra ord, genom att publicera visuella grafer och fotografier berättar de för andra deltagare att de 

är också ensamma löpare när de deltar i det sociala nätverket. Resultatet visar att användningen av 

digitala verktyg ger ensamma löpare ett stöd i att uttrycka sig på nätet. Användningen av digitala 

verktyg såsom det framkommer i det sociala nätverket, inspirerar även andra deltagare att prova 

nya löpturer, vilket får dem att vilja omförhandla vilken typ av löpare de vill vara, såsom framstod 

i scenariot med ultra-intervallerna. Genom sättet som deltagarna använder forumet med de 

återkommande inläggen visar det sig att löparna tränar på olika sätt med skilda målsättningar, men 

planerar samtidigt upplevelser i vilka ensamma löpare får stöd och beundran av de andra. Detta 

visar att identitetsskapande bland de ensamma löparna är en kontinuerlig och öppen process som 

stöds av andra deltagare på nätet. Studien ger bevis för att löparna själva bidrar till löpningens 

digitalisering, främst genom deras användning av digitala verktyg och nätbaserade deltagande, sett 

utifrån en kollektiv digital kompetens, och att meningskapande tar sig uttryck som knyter an till 

deltagarens löparidentitet. 

 

Förberedelser inför löpturen är en viktig del av en löpares praxis (Allen Collinson, 2003; 

Maivorsdotter & Quennerstedt, 2012) som i studien uttrycks när deltagarna talar med varandra i en 

textbaserad kommunikation om sin prestation med stöd visuella grafer och fotografier. Den 

digitala informationen bidrar till att löpare förhandlar om sin ensamhet som löpare genom att 

jämföra varandras digitala kompetens och löparförmåga. När löpare avslöjar var i det geografiska 

närområdet som de springer, såsom sker med grafiska kartor över avverkade löpturer, så inbjuds 



 

 

andra deltagare att uppvakta varandra med viljan att springa tillsammans, trots att villkoren om 

ensamhet är uttalade i det sociala nätverket.  

Nivån för deras träning och förbereder att springa blir tydliga när löparna uttrycker sin 

löparkapacitet och kan diskutera förhållandena inför löpturen med stöd av visuella grafer och 

fotografier. I linje med Mahan m.fl. (2014) så visar studien att nätbaserat deltagande i det sociala 

nätverket faktiskt utgör en katalysator som skapar engagemang och förändrade beteenden mellan 

löpare, men också gemensam tillfredställelse för enskilda löpare. 

 

I enlighet med Maivorsdotter och Quennerstedt (2012) och Griffin (2010), är identitetskapande en 

viktig del av löparens välbefinnande. Meningsskapande sker när deltagarna kan tillföra digital 

information som bidrar till att de kan tala om sig själva som löpare eftersom detta utgör bevis på 

deras löparförmåga. Prestationen handlar inte främst om personliga rekord. Snarare handlar 

prestationen om att ha uppnått personliga mål med löpningen och där har utmaningen avklarats. På 

så vis utgör det sociala nätverket en arena för prestationer bland ensamma löpare i vilken de blir 

sedda av andra likasinnande löpare genom att uttrycka sig som ensam löpare bland andra ensamma 

löpare. 

 

Vidare är det betydelsefullt att studera nätbaserat deltagande som aktiviteter vilka ingår som en del 

i de ensamma löparnas sociala praktik. Behovet av att särskilja mellan vad som sker i löparturen 

och nätet är inte nödvändigt för att förstå hur meningsskapande sker mellan löparna. Behållningen 

av ett sådant holistiskt perspektiv gör det möjligt för forskare att förstå de sammanhang som en 

löparkultur konstituerar och vad som sker i det sociala nätverket är en förlängning av vad ensamma 

löpare gör inom ramen för sin löpning. Ensamma löpare som publicerar digital information 

inbjuder andra deltagare i det sociala nätverket att bli en del av deras kollektiva löparpraktik. Detta 

ligger i linje med Shipway (2010), som hävdar att det är viktigt för långdistanslöpare att samarbeta 

med varandra i den ’sociala världen’. Shipway (2010) poängterar att löpares självkänsla följer med 

deras prestationer, men att i studien ovan samtalas sällan om egentliga misslyckanden. Istället 

används den digitala informationen för att förstå löparnas måluppfyllnad. I inläggen presenteras 

även felberäkningar som löparen själv uppmärksammat i sammanställningen av de numeriska 

värdena och i kartbilder över avverkade löpturer i det geografiska området. Detta utgör underlag 

för att lära mer om användningen av löparklockan och dess funktioner, samt förstå vad som skett 



 

 

när den inte representerar löparens prestation och hålsotillstånd korrekt. De ensamma löparna 

strävar efter att skapa en gemensam förståelse av vad som bidragit till felaktigheter i användningen 

av digitala verktyg.  

 

Viljan att skapa en hälsosam livsstil, som nämnts av Shipway (2010), är bara en liten del av denna 

studie. Snarare vill löparna hellre visa på goda prestationer när de postar digital information i det 

sociala nätverket. Ändå är det förvånande att de inte kommenterar insamlad data utifrån vad de 

sedan tänker göra med denna information för att utvecklas som löpare dvs. på vad sätt 

informationen bidrar till ökad och förbättrade resultat. Snarare väljer de att diskutera inköp av 

specifika löparklockor som en del av informationens dynamiska möjligheter. 

 

Med studien kan ställas relevanta forskningsfrågor då vi inte tillräckligt vet vad som sker i sociala 

nätverk för och med löpare, och på vad sätt deras deltagande bidrar till ökade kunskaper och 

erfarenheter om löpning (Carlén & Maivorsdotter, 2016). Vi vet att nätbaserade forum är 

upprättade och organiseras av löpare själva, men att den empiriska forskningen är ytterst sparsam. 

De är vår ambition att fylla denna kunskapslucka genom att besvara forskningsfrågor som rör 

meningsskapande och kunskapsdelning bland kategorier av löpare, och att någon av er läsare antar 

utmaningen att besvara kompletterande frågeställningar. 
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En framgångsrik idrottsprestation är alltid ett uttryck för ett framgångsrikt samarbete mellan ett 

antal personer förutom den aktive själv. Att det förhåller sig på det sättet har jag haft förmånen att 

få inblick i ”lite från sidan” genom min bror, Leif Larsson, som under ett långt yrkesliv varit 

involverad som tränare på olika nivåer och inom olika idrotter. I korta drag kan Leifs yrkesliv 

tecknas på följande sätt: Leif började sin bana som aktiv utövare genom att bland annat vara 

innehavare av ett antal svenska rekord i marklyft. Han började därefter vägen till tränarbanan 

genom att i mitten på 1970-talet gå sin första stegutbildning i Svenska Tyngdlyftningsförbundets 

regi. Leif framhåller att kunskaperna i idrottens grundläggande systematik, och inriktningen mot 

styrketräning i teori och praktik, var nyckeln till hans nuvarande yrke. Segling, längdskidor, 

simning, kanot och rodd är några av de idrotter som Leif varit fysansvarig för under sina år hos 

Sveriges Olympiska Kommitté. När styrketräningen under 1980-talet slog igenom på bred front 

inom idrotten så var Leifs kunskaper värdefulla och efterfrågade, och är så än idag. Många idrotter 

använder de s.k. olympiska lyften (frivändning, ryck, knäböjningar) i sin fysiska träning och 

många idrottsutövare – som exempelvis Charlotte Kalla, Mats Sundin, Sarah Sjöström och Lassi 

Karonen – har slipat dessa tekniker till fulländning under Leifs skarpa öga. 

 

Med utgångpunkt i Leifs långa yrkeskarriär i idrottens tjänst fann jag det intressant att intervjua 

honom om ett särskilt ämne. Till vardags är jag själv verksam som lärare och biträdande 

avdelningschef i folkhälsovetenskap på Högskolan i Skövde. Inom mitt ämne blir digitaliseringen 

av hälsa och fysisk aktivitet alltmer märkbar och, naturligtvis, måste samma sak gälla för min brors 

yrke. Utifrån Leifs erfarenhet av tränarskap nu och då följer nedan ett samtal som handlar om hur 

digital teknik kommit att bli involverad i elitidrott och hur Leif ser på detta. Texten är strukturerad 

så att varje nytt ämne inleds med min fråga och Leifs svar följer därpå med kursiverad text. Syftet 



 

 

med mina frågor har varit att få borra lite djupare i de kunskaper om träning som Leif har samlat på 

sig ur ett aktuellt perspektiv – idrott och digital teknik. 

 

Leif, vill du berätta vad du arbetar med idag? 

I mitt Olympiska uppdrag arbetar jag som träningsrådgivare och resursperson. Detta innebär att 

jag finns med i test och träningsarbetet vid sidan av respektive specialidrott, främst inom 

styrka/rörlighetsområdet. Mitt uppdrag innebär också föreläsningar och utbildningar för aktiva 

och tränare. Mina idrotter mot de senaste sommarspelen i Rio de Janiero har varit simning och 

kanot.    

 

Du föreläser och genomför utbildningar för aktiva tränare, vad är det du föreläser om då? 

Allt från fysiska tester, genomförande och utvärdering, till styrketräningens olika karaktärer och 

träning. Min roll som utbildare innebär också ofta praktiska genomgångar.  

 

Leif, vill du berätta för mig din väg fram till det du arbetar med idag? 

Jag väljer en kortare variant. Efter cirka 20 år som testledare och instruktör på 

Riksidrottsförbundets idrottsinstitut Bosön fick jag år 2005 ett jobberbjudande av Sveriges 

Olympiska Kommitté där jag började i mars 2006. Under åren på Bosön arbetade jag också som 

tränare i Djurgården Hockey under tio år och nästan lika länge med de dåvarande alpina 

landslagen. Ett antal träningsredskap har under åren sett dagens ljus på Bosön. Bromsman – 

Brutalbänken - Yoystick. Tillsammans med sjukgymnasten Pierre Johansson skapades en modell 

och progressivt synsätt på träning. Muscle Action Quality- Den bärande tanken i träningsmodellen 

är att åstadkomma ett minimum av begränsningar (rörlighet, stabilitet) och därmed skapa ett 

maximum av möjligheter. Modellen syftar till att på ett långsiktigt och systematiskt sätt utmana den 

mänskliga organismens fantastiska förmåga till anpassning. MAQ finns presenterad som både bok 

och DVD.  

 

 Du nämner träningsredskap som Bromsman – Brutalbänken – Yoystick- berätta vad dessa redskap 

har för syfte? 

Samtliga redskap syftar till att utveckla idrottarens styrkekapacitet. Med hjälp av Bromsman kan vi 

på ett säkert och kontrollerat sätt belasta idrottaren med extremt tunga vikter samt följa den 



 

 

aktives träningsinsats genom det avancerade vågsystem som mäter kraftinsatsen. Namnet 

Bromsman visar på hur idrottaren kan välja att enbart inrikta sin träning på den excentriska, 

bromsande fasen, vilket är av stor betydelse både inom rehabilitering och prestationsträning. 

Brutalbänken och Yoystick är utrustningar som syftar till att utveckla idrottarens bålstyrka.  

 

Du kommer i kontakt med allt från vardagsträning till elitutövande, vilka gemensamma drag finns, 

och vilka är skillnaderna? 

Grundprinciperna för fysisk träning är i stort samma oavsett nivå och ambition. Kroppen är gjord 

för rörelse och vi kommer förmodligen inom överskådlig framtid att behöva förhålla oss till den 

där gravitationen. Jag är väldigt medveten om att i en stressig vardag så är det inte alltid lätt att 

hinna eller orka med extra fysisk aktivitet för oss vardagshjältar men vi kan kanske få till den där 

raska promenaden och dessutom några enkla styrka/rörlighetsövningar om än inte varje dag så 

nästan, lite utav att inte behöva slå i taket, att försöka skapa lite marginal i tillvaron. För 

tävlingsidrottaren är ju kroppen redskapet som måste hållas i bästa trim. Här är utmaningen 

ibland den motsatta, att våga vila! Jag avrundar med en hemlighet som gäller oss alla. Dagliga 

goda vanor! 

 

Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserad, upplever du att detta också sker inom ditt 

arbetsområde? 

Javisst! Många av våra testutrustningar, träningsdagböcker och feedbacksystem är digitaliserade.  

 

På vilket sätt? 

Allt från onlinesystem för mätning av syrgasupptag till digitala mätutrustningar för dragstyrka i 

vatten bland simmarna. GPS utrustningar hos våra kanotister och mycket mer. 

  

Hur ser du på träning och digital teknik?  

Självklart skall vi använda oss av relevanta framsteg inom forskning och utveckling som ett stöd i 

träningsprocessen. Men heller aldrig glömma att vi också måste lära känna oss själva. Allting går 

inte att styra och bestämma med digitala värden. Vi talar ibland om den ”gyllene triangeln” där 

den objektiva, digitala siffran är ett svar, tränarens öga och den aktives känsla andra, subjektiva. 

Om dessa tre sammanfaller har en god situation uppstått. Den gyllene triangeln innebär att både 



 

 

objektiv och subjektiv information pekar i samma riktning vilket skapar tilltro och förstärker 

övertygelsen i träningsarbetet. Min hjälte löparen Dan Waern hade aldrig sett en pulsmätare ännu 

mindre en GPS. Trots detta innehade han svenska rekordet i mer än 50 år. Fram till sommaren 

2016 då det slogs med 13 hundradelar – Vi lekte sa han, men hårt! 

 

Med din långa erfarenhet, vilka tankar vill du delge vad gäller träning och digital teknik, ett 

hjälpmedel? Ett stjälpmedel? Eller annat? 

Min om än något ålderstigna erfarenhet säger att vi lätt bör kunna röra oss mellan ytterligheter. 

Det vill säga objektivitet vs det ”luddiga” begreppet känsla. Ja, jag måste erkänna att jag faktiskt 

har kört med blädderblockstekniken vid någon nutida insats. En av deltagarna beskrev efteråt att 

det var som att få ett handskrivet brev! Tekniska lösningar när detta bidrar till ökad förståelse, 

utveckling och framgång. Väl beprövad praktisk erfarenhet, intuition, närvaro och 

fingertoppskänsla när detta är rätt metod. Anfall - Försvar. Arbete - Vila.  

 

Väl beprövad praktisk erfarenhet, intuition, närvaro och fingertoppskänsla när detta är rätt metod. 

Anfall - Försvar. Arbete – Vila skriver du- utveckla gärna dina tankar kring detta. 

Inom idrotten finns det som ibland kallas ”tyst kunskap”. Många års samlade erfarenheter och 

lärdomar från äldre framgångsrika tränare och aktiva som aldrig publicerats eller fått någon 

större spridning. Att tillskriva denna tysta, icke evidensbaserade kunskap en betydelse, utgör en 

viktig och spännande del i arbetet. Om vi med öppet sinne kan ta in och värdera sådan 

erfarenhetsbaserad kunskap och dessutom i kombination med vetenskaplig evidensen.  I ett öppet 

sinne finns också ett intresse av att studera andra prestationsinriktade företeelser. Dessa behöver 

inte nödvändigtvis vara kopplade till tävlingsidrott. Ex. bergsklättring, djuphavsdykning där 

individer och grupper utsätts för extrema förutsättningar. Med största säkerhet kan vi lära oss 

något av detta.       

 

Om du skulle införa ny digital teknik i ditt arbete som tränare, hur får du då kännedom om vad du 

ska använda och hur? Finns det fortbildning på området? Kommer de aktiva med förslag själva? 

Eller sker det oftast i dialog med andra tränare?  

En kombination utav det du beskriver. Många aktiva är ju uppfödda i den digitala världen så där 

får man en del tips och idéer. – Man lär så länge man har elever!  Vi har också samarbete med 



 

 

institutioner ex. KTH som sitter inne med stor kunskap inom områden där jag som tränare kan 

komma med tankar och idéer vilka kan leda till nya spännande och förhoppningsvis utvecklande 

lösningar.  

  

Upplever du att det finns skillnader mellan olika idrotter vad gäller användningen av digital teknik? 

Beror det på idrotten i sig eller beror det på vilka som ansvarar för träningen? 

De flesta idrotter använder sig av digital teknik. I hur stor utsträckning detta sker beror nog oftast 

på tränare och ledares inställning samt idrottens tradition. 

 

Du nämner digitala värden och idrott är ofta förknippat med att mäta olika saker. Vem vann? Hur 

högt? Hur långt? Med vilken frekvens? Digital teknik är ju ett effektivt hjälpmedel i detta. 

Upplever du att den digitala tekniken möter behovet av att mäta inom idrotten? 

Varje generation skapar sin historia. Inom den digitala världen sker en enorm utveckling och jag 

upplever personligen att vi mäter och kan mäta snart sagt allt idag, hur kommer det då inte att se ut 

om 20-30 år? Några erfarenheter och tankar som är kopplad till den massiva mängd av 

information vi har tillgång till för närvarande: Hur mycket av detta kan vi använda i en pedagogisk 

situation, hur mycket är möjlig att ta in utan att gå ”förlorad i siffror och grafer”? Hur skall jag på 

bästa sätt använda all objektiv information för att åstadkomma en positiv förändring på 

individnivå, över tid? Det är effekterna av vårt nedlagda arbete som är det intressanta, inte 

nödvändigtvis mest mängd data.    

 

Nu när den digitala tekniken finns tillgänglig, tycker du att man som tränare mäter olika saker i 

större omfattning än tidigare? Mäter man nya eller andra saker? 

Det finns olika tränarkaraktärer, några mäter allt och lite till. Vissa mindre, mer eftertänksamt. 

 

Samlar elitidrottsutövaren egen data? 

Många individuella idrottare samlar sina data. Min uppfattning är att lagidrottaren gör det i 

mycket mindre utsträckning. 

 



 

 

Vilka tycker du är de största vinsterna med att mäta idrottsprestationer eller olika fysiologiska 

parametrar med hjälp av digital teknik? Och omvänt, finns det risk att man använder digital teknik 

i för hög utsträckning eller på fel sätt/i fel sammanhang? 

Inom tävlingsidrotten vill vi använda den tid vi har till förfogande på bästa sätt. Där tjänar 

objektiva mätsituationer ett viktigt syfte. Vi använder rättvisande digitala testdata till att styra 

idrottarens träning och förberedelser. Efter utfört arbete mäter vi av effekten av periodens träning 

med samma standardiserade metoder och mätinstrument. 

 

Har du möjlighet att delge ett exempel på hur effekten mäts efter en period av träning? 

Ett enkelt svar på den frågan är att vi med jämna mellanrum mäter explosiv och elastisk 

hoppförmåga hos våra idrottare. Just denna förmåga är lätt att mäta och ger ett bra svar på 

idrottarens explosiva prestationsnivå efter olika träningsperioder. Inom simningen vet vi att det 

finns ett gott samband mellan hoppförmågan och tiden från start till 15 meter simning. 

 

Har du något bra exempel du vill dela med dig av om träning och digital teknik? 

I sina förberedelser mot de olympiska spelen i London 2012 lät roddaren Lassi Karonen 

pulsmätaren vara de sista veckorna. Han hade efter lång tid lärt sig att en viss känsla motsvarade 

ett visst pulstal.  Den avslutande träningen fokuserade helt på känslan. Först över mållinjen 

vinner! 

 

I vardagen möter man ofta reklam som försöker marknadsföra ny teknik. Man ska byta mobil varje 

år eller man ska skaffa den senaste appen som ska göra en till en bättre löpare. Är det samma sak 

inom elitidrotten? Finns det ett intresse att marknadsföra produkter som ska utveckla träningen?  

Inom idrott och träning finns ett stort intresse utav att marknadsföra nya metoder, produkter och 

de senaste rönen. Som ansvarig ledare vilar här ett tungt uppdrag i att värdera ny information, 

att ”hålla linjen”.  

 

Hålla linjen- förklara närmare?  

En viktig faktor för att kunna utvecklas är kontinuitet vilket innebär att vi skall hålla oss till, och 

lita på vår väl utarbetade plan, linje. Detta för att kunna utvärdera effekten av träningen innan vi 

börjar förändra. – För att veta vart vi är på väg måste vi förstå var vi kommer ifrån! Vad kan vi 



 

 

använda oss av med kvalitet över tid? Positiva förändringar kräver ett med dagens tidsmått mätt 

mycket stort inslag av tålamod. 

 

Kan insamlad data vara en stressfaktor (till exempel att den är insamlad men inte används) eller är 

det bara att betrakta som en tillgång (som används i mån av behov)? 

Mycket utav mätdata inom idrotten är ”färskvara” och måste naturligtvis presenteras så nära 

testtillfället som möjligt för att vara relevant. Detta är en stor utmaning för testpersonal, att hinna 

sammanfatta och presentera innan ”bäst före datum” har passerat. Tester syftar till att ge ett 

objektivt svar på effekterna av utförd träning samt vara en plattform inför kommande insatser i 

arbetet. Om för lång tid hinner passera mellan testtillfället och resultatpresentationen förloras 

möjligheten att på ett optimalt sätt använda resultaten som ett styrmedel i den kommande 

träningen.   

 

Om man i stället funderar kring digital teknik som en del av digitala processer, arbetar du som 

tränare i så fall på annat sätt nu än tidigare? Till exempel vad gäller att ställa upp mål med träningen, 

identifiera problem, dokumentera, kommunicera och utveckla träningen? 

I mitt arbete som tränare och instruktör är målsättningen att tillsammans med den aktive eller 

laget åstadkomma positiva förändringar, utveckling. Detta har inte förändrats men med hjälp av 

nutida teknik kan jag förstärka och förhoppningsvis möta dagens aktiva på ett mer uppdaterat, 

intressant och pedagogiskt sätt. 

 

Jag kanske ska ställa frågan om digitala processer än tydligare. Förändrar användningen av digital 

teknik sättet att träna? 

Jag gillar den frågan! Både ja och nej. Avancerad mätteknik kan ge oss en fantastisk möjlighet att 

studera exempelvis extremt snabba tidsförlopp som vi sedan kan använda inom förfining av 

idrottarens tekniska färdigheter. Avancerad filmning i under och övervattensläge hos våra 

simmare. I nära anslutningen till filmningen sker en genomgång där simmare och tränare i minsta 

detalj kan studera valda tekniksekvenser och tidsförlopp samt jämföra med tidigare data. Vissa 

inslag i träningen är ett grundläggande smått vardagligt hantverk som bara måste utföras vare sig 

man känner för det eller inte.  Ja, om man har höga ambitioner förstås.         

 



 

 

Ditt svar angående att Lassi Karonen lät pulsmätaren vara de sista veckorna inför OS var intressant. 

Jag tänker att digital teknik dels kan användas för att uppmärksamma känslan i kroppen, men det 

kan också vara en risk att viktiga aspekter med träning försvinner eller försvagas när man använder 

digital teknik. Vad har du för tankar där?  

Exemplet med Lassi visar på hur han använde pulsmätaren för att träna i och med olika inre 

belastningar, puls, mjölksyra, skattad ansträngningsgrad. Men all tävlingsidrott avgörs faktiskt av 

yttre belastningar, sekunder, centimetrar eller man mot man. 

 

Har du erfarenheter av att elitidrottsutövare tycker att den digitala tekniken ökar tryggheten i 

träningen? För risken att bli skadad till exempel. Skador måste vara ett av de stora hoten för varje 

elitsatsande idrottare. Har digital teknik en funktion att fylla vad gäller att minska risken för 

skador? 

Den viktigaste ingrediensen i att undvika skador kopplade till högprestationsträning är att lära sig 

lyssna på och lita till sina egna signaler. Genom en väl dokumenterad träningsplanering gärna 

digital kan detta naturligtvis förfinas över tid. Att hitta rätt balans mellan den nedbrytande 

träningen och den uppbyggande återhämtningen är en stor utmaning inom idrotten. Det händer 

lätt att vi inte ”vågar vila” tillräckligt, eller lyckas med att hitta rätt sammansättning mellan hög 

och låg intensitet. Detta fenomen beskriver vi ibland med begreppet, bristande träningssystematik.  

En annan faktor är bristfällig teknik och/eller nedsatt funktion (rörlighet, stabilitet) vilket 

naturligtvis också är en möjlig skadefälla i träningen. För att undvika överbelastningsproblem 

skall idrottaren få en god teknisk skolning, utveckla en grundläggande funktion, samt väl 

balansera förhållandet mellan arbete och vila.    

 

Digital teknik handlar ju även om att kommunicera. För tio år sedan gjorde Facebook sitt intåg i 

människors vardag och mängden användare varje dag är enorm. Har sociala medier en funktion att 

fylla i relationen tränare och aktiv? 

Många inom idrotten använder sig av sociala medier för att kommunicera och är i högsta grad en 

del av nutiden. 

 

Sverige har ju rykte om sig att vara en nation som omfamnar ny teknik i hög grad. Man ser till vad 

som är möjligt i termer av effektivitet och smarta lösningar, ett sätt att optimera prestationer. Finns 



 

 

det också en kritisk dialog kring mätandet och registrerandet? Det kan ju finnas etiska aspekter vad 

gäller att mäta hur gott människor sover om natten och hur mycket de springer på fotbollsplanen? 

Detta är kanske inget bra svar men jag tänker direkt på ett läkarutlåtande gällande en av våra 

damlandslagsspelare i fotboll som ”hackades” och kom till allmän beskådan!  

 

Så spännande att få ta del av Leifs erfarenhet och reflektioner. Tack, Leif för att du delar med dig av 

detta! Dina svar har väckt flera tankar, framförallt om vikten av att tänka framåt – med avstamp 

från historien – men också att se den digitala världen som den är. Ett verktyg att förhålla sig till, och 

att det är viktigt att använda rätt verktyg till rätt moment – det skulle troligtvis ta längre tid att 

skruva i en skruv med en hammare än med en skruvmejsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SVEBI:s konferensen 2016 

 

SVEBI-konferensen gick i år av stapeln den 16 och 17 november och eminenta värdar för 

evenemanget var Örebro Universitet. Staben med Jan Mustell i spetsen gjorde ett föredömligt jobb 

och konferensen blev mycket lyckad. Stort tack till alla er i Örebro som hjälpte till att anordna 

SVEBI:s konferens! 

Vi hade årsmöte i SVEBI och styrelsen förändrades till del. Ninitha Maivorsdotter och Susanne 

Linnér lämnade styrelsen och nya styrelsemedlemmar blev Linn Håman och Henrik Gustafsson. Vi 

tackar Ninitha och Susanne för allt arbete som de gjort i styrelsen och önskar dem lycka till med 

nya uppdrag. Samtidigt hälsas Linn och Henrik varmt välkomna till SVEBI:s styrelse. 

Konferensen bjöd på ett varierat program. Plenarföreläsare var Deana Leahy från Monash 

University i Australien, Marie Öhman från Örebro universitet, Leen Haarens från Ghent University 

i Belgien och Johan Norberg från Malmö Högskola. Malin Träff från GIH i Stockholm vann priset 

som årets bästa uppsats och gav en föreläsning kring uppsatsens innehåll. Sex nydisputerade 

doktorer föreläste om sina avhandlingar; Anna Tidén, David Ekholm, Susanne Meckbach, 

Nils-Olof Zethrin, Cecilia Stenling och Linn Håman. SVEBI gratulerar er alla sex till disputation 

och väl genomförda föreläsningar. Det gavs ett stort antal fria föredrag och temaföreläsningar och 

allt som allt föreläste ett fyrtiotal föreläsare. Konferensen avslutades med en föreläsning av Ulf 

Gejhammar, ordförande i Örebro Hockeyklubb. Ett stort tack riktas till alla föreläsarna för 

intressanta och engagerande föreläsningar. Förutom föreläsningar hade SVEBI en postersession 

där konferensdeltagarna kunde ta del av genomförda studier.  

Vad är väl en bal på slottet suckade Askungen? Alldeles, alldeles underbar! SVEBI-deltagarna fick 

just vara med om en festkväll på Örebro slott. När alla satt sig vid vackert dukade bord och börjat 

avnjuta en god buffé behagade plötsligt självaste Gustaf Vasa att uppenbara sig, klädd i tidsenlig 

dress. Med vita strumpbyxor och pösig rock med pipkrage kunde man konstatera att han nog hade 

avnjutit den goda buffén dagligen och tappat skidåkarformen. Förmodligen var diagnosen metabolt 

syndrom inte uppfunnen på hans tid, men trots det kunde man se tydliga tecken på just den 

diagnosen om man så säger. En mycket trevlig kväll i historisk miljö.  



 

 

Nästa år kommer konferensen att hållas i Halmstad så jag hoppas att ni bokar in den 22-23 

november 2017 redan nu. Det blir en forskardag den 14e november så boka även den dagen. 

Deadline för abstracts ligger som vanligt i september så än är det gott om tid att arbeta fram ett 

föredrag eller en poster. Varmt välkomna att skicka in! Tipsa också alla kollegor om dessa datum. 

Jag vill önska er en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Ann-Christin Sollerhed 

Ordförande i SVEBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HälsoAkademikerna 

Föreningen för hälsovetare inom idrott, friskvård & hälsa och folkhälsa.  

Andreas Lövdahl 

Ordförande 

HälsoAkademikerna 

 

HälsoAkademikerna är en fack- och yrkesförening för personer med en utbildning om minst 180 hp, 

där minst 120 hp är inom områdena idrott, friskvård, hälsa eller folkhälsa. Föreningen har funnits 

sedan 1986.  

Våra medlemmar kommer framför allt från olika akademiska utbildningar inom nämnda områden. 

På arbetsmarknaden heter yrkena folkhälsosamordnare, -strateg eller -planerare, hälsopedagog, 

-utvecklare, eller friskvårdskonsulent, idrottskonsulent och idrottstränare/coach m.fl. Alla går vi 

under paraplybegreppet hälsovetare.  

HälsoAkademikerna är en av tjugofem föreningar som tillhör fackförbundet SRAT, som i sin tur är 

en del av Saco – Sveriges akademikers centralorganisation. På SRATs kansli är 

HälsoAkademikernas ombudsman placerad. Ombudsmannen arbetar främst med de 

medlemsspecifika frågorna såsom arbetsrätt, förmåner, lönerådgivning, etc 

 

 

 

 

 



 

 

Hälsovetare 

En hälsovetare har en 3-årig akademisk utbildning och arbetar i föreningar, företag, organisationer, 

kommuner, landsting och stat med att förebygga och främja hälsa. Hälsovetaren har ingen 

medicinsk utbildning och arbetar varken med att bota sjukdomar eller med rehabilitering, men har 

läst ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, idrott, friskvård, epidemiologi, hälsoekonomi och 

hälsopromotion för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp-, organisations- 

eller samhällsnivå.  

Hälsovetaren har minst tre års studier på högskola/universitet, motsvarande 180 hp (alternativt 120 

p), där minst 120 hp (80 p) är inom områdena idrott, hälsa & friskvård, eller folkhälsa. Exempel på 

huvudämnen är pedagogik, hälsopromotion, folkhälsa och idrottsvetenskap. Den akademiska 

utbildningen ställer krav på och utvecklar förmågan att tillägna vetenskaplig fakta, reflektera över 

problemställningar och utveckla ny kunskap genom uppsatser och arbeten. Många utbildningar 

erbjuder praktik vilket ger praktisk erfarenhet av att jobba som hälsovetare. 

Hälsovetare inom idrott 

Inom idrottsområdet finns yrkestitlarna Idrottskonsulent och Idrottstränare/Coach. 

Idrottskonsulent  

Arbetar ofta i idrottsföreningar eller organisationer.  

Idrottstränare/Coach  

Arbetar som ledare och instruktör inom idrottsvärlden. 

Hälsovetare inom hälsa & friskvård 

Inom området hälsa & friskvård finns yrkestitlarna Friskvårdskonsulent, Hälsopedagog och 

Hälsoutvecklare. 

Friskvårdskonsulent  

Arbetar ofta aktivitetsinriktat med personal både individ och gruppnivå. 

Hälsopedagog  

Arbetar ofta på gruppnivå med planering och genomförande av utbildningar 



 

 

Hälsoutvecklare  

Arbetar ofta strategiskt med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av 

hälsoprojekt. 

Hälsovetare inom folkhälsa 

Inom området folkhälsa finns yrkestitlarna Folkhälsoplanerare, Folkhälsostrateg, 

Folkhälsosamordnare. 

Folkhälsoplanerare  

Arbetar ofta med att organisera konkreta insatser och aktiviteter inom kommun och landsting 

Folkhälsostrateg  

Arbetar ofta med de strategiska folkhälsofrågorna på samhälls- och befolkningsnivå. 

Folkhälsosamordnare  

Arbetar ofta med att samordna en regions eller ett läns folkhälsoarbete och är ett stöd för 

folkhälsoplanerarna och folkhälsostrategerna. 

Hälsovetardagen 2017 - en chans till kompetensutveckling 

Hälsovetardagen den 9 februari 2017!  

HälsoAkademikerna bjuder in till en inspirerande dag där du som hälsovetare kan ta del av 

intressanta och aktuella föreläsningar och samtidigt nätverka med kollegor från hela landet.  

Programmet bjuder på spännande föreläsningar med tema hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Folkhälsomyndigheten tar upp definitioner och rekommendationer kring fysisk aktivitet samt 

informerar om deras pågående regeringsuppdrag som rör insatser för att främja hälsa relaterad till 

fysisk aktivitet. Från Angereds Närsjukhus kommer verksamhetsutvecklaren Hälsa Elin Lingman 

och ger praktiska exempel på hur en hälso- och sjukvårdsorganisation kan arbeta hälsofrämjande 

för att minska ojämlikhet i hälsa. 

Marie Wedberg berättar om sitt arbete som sjukgymnast, om skadeförebyggande träning och 

ungdomars rätt till ett fysiskt självförtroende. Bobby Ljung presenterar ett hälsoekonomiskt 

perspektiv på företagshälsovård, hur företag och organisationer kan räkna på investeringar i sin 

personal och varför det är viktigt. 



 

 

Under dagen kommer du få inspiration och verktyg att ta med dig i ditt arbete. Passa på att knyta 

kontakter och byta erfarenheter med andra inom din profession och med andra hälsovetare!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOM OCH KOMPETENSUTVECKLA DIG! 
Föreläsningar, aktiviteter, mingel & nätverkande

Hälsovetardagen 
9 februari 2017

Programmet 

09.30-10.00 Registrering, fika, mingel 

10.00-10.45 Välkommen och information från  
  HälsoAkademikerna 

10.45-12.00 Föreläsning med Folkhälsomyndigheten 
  Fysisk aktivitet och hälsa, vad är det om  
  gäller egentligen? Senaste nytt om  
  nationella och internationella riktlinjer 

12.00-13.15 Lunch 
 
13.15-14.15 Parallella föreläsningar (gör ditt val i 
  anmälan) 

  alt 1: Elin Lingman, Angereds Närsjukhus  
  Hur kan en hälso- och sjukvårdsorganisation 
  arbeta hälsofrämjande för att minska  
  ojämlikhet i hälsa?  
  alt 2: Marie Wedberg, sjukgymnast   
            och egenföretagare  
  Fysisk frälsning i föreningsform?! Behovet av  
  fysisk aktivitet och ungdomars rätt till ett fysiskt  
  självförtroende 

 
14.30-15.45 Föreläsning med Bobby Ljung 
  Hälsa är något mer än avsaknad av  
  sjukfrånvaro 

16.00-18.00 Valbara aktiviteter (gör ditt val i  
  anmälan) 

  alt 1: Nordic Wellness Gym  
  alt 2: Gympapass med instruktör  
  alt 3: Rundvandring på arenan  
  alt 4: Skidanläggningen Skidome  
            (ingår inte i avgiften) 

18.00-19.00 Mingel 

19.00-  Middag (bokar du i anmälan)

Läs mer och anmäl dig på 
HälsoAkademikernas hemsida:  
www.halsoakademikerna.se

En konferens i hälsans 
tecken 

Du erbjuds en hel dag med 
spännande föreläsningar med 
tema hälsofrämjande och 
förebyggande arbete.  

Du får idéer, inspiration och 
verktyg att ta med dig i ditt 
arbete.  

Passa på att knyta kontakter och 
byta erfarenheter med andra 
inom din profession och med 
andra hälsovetare. 

Tid: 9 februari 2017 kl 9:30-
ca21:00 

Plats: Prioritet Serneke Arena, 
Kviberg Göteborg 

Pris: Medlem i 
HälsoAkademikerna 1.295 kr,  
Ej medlem 1.595 kr, 
Studentmedlem 495 kr,  
Middag (valfri) 300 kr. 

Anmäl dig senast 31 december 
och få 200 kr rabatt! (Gäller ej 
studenter)

http://www.halsoakademikerna.se
http://www.halsoakademikerna.se


Det finns ett liv efter 14 

 

Klas Östberg 

Idrottsläkare 

Nätverket för svensk barn- och ungdomsidrott 

Jag och min son Tobias har skrivit boken ”Barnidrott -ingen lek” som handlar om att vi ser att det 

blivit för mycket allvar för tidigt i barnidrotten. Därför blev jag lite paff när jag för några dagar 

sedan såg ett fotbollslag som hade hashtaggen #allvarförelek efter sina statusuppdateringar om 

träningspass och matcher på Facebook. Det här var ett lag för nioåringar. Vi valde namnet på 

boken för att lyfta ett problem, för dem verkade #allvarförelek och #aldrigvila tvärtom vara 

värden som de ville förmedla till barnen och andra. 

 

Det ska sägas att jag inte vet så mycket mer om laget och att det här självklart inte är någonting i 

jämförelse mot vad jag sett till exempel inom gymnastiken och konståkningen där jag verkligen 

sett barn fara fysiskt illa av den träning som präglades av #aldrigvila.  

Men det är ändå en bra bild av det problem jag ser. För det saknas inte klubbar som satsar hårt 

och tidigt. Elitsatsningar på barn fungerar utmärkt om det är barnelit man vill ha, men det finns 

ett liv efter 14 också som jag brukar säga. Och de här satsningarna slår ut barn som behöver röra 

sig för att må bra och det slår ut barn som kunde blivit riktigt bra. Ska man vara elak så känns det 

i lbland som att vissa storklubbar ser barn som en stor talangpool som de bara kan ösa ur. Hur 

många som slutar och var de tar vägen vet ingen.  

Men framför allt tycker jag att de här satsningarna på barn förminskar idrotten och vad den kan 

betyda för barn och för samhället. Här vill jag också påpeka att jag ständigt också möter 

https://sisuovif.wordpress.com/2016/05/12/det-finns-ett-liv-efter-14/


fantastiska verksamheter och ledare som gör otroliga insatser varje dag. Frågan är varför det är så 

bråttom? Varför allvaret före leken måste komma in så tidigt? Varför är fokus så ofta att tidigt 

hitta de bästa barnen, när vi vet att utmaningen är att få så många barn som möjligt att fortsätta så 

länge som möjligt. Både för elit och för folkhälsan.  

För samtidigt som vi ser hur elitsatsningarna kryper allt längre ner, hur barnens träning blir allt 

mer #allvarförelek så ser vi hur världseliten blir allt äldre. Idag kan man ta OS-guld eller spela i 

NHL när man fyllt 40. Vi ser också hur eliten i simning och gymnastik blir äldre. I NHL har 

antalet spelare som är 35 år eller äldre ökat rejält. En genomgång tidningen The Boston Globe 

gjort visar att de var fyra som fyllt 35 1982, men 56  för ett par år sedan. Den här trenden är lika 

tydlig i basketligan NBA och bland de amerikanska fotbollsspelarna i NFL. Att  man kan tillhöra 

världseliten fast man fyllt 35 tycker inte heller att Björn Ferry är märkligt. ”Vi som lever i den 

här världen ser att ålder inte spelar så stor roll för prestationen. Det här är nog mer överraskande 

för folk i medelåldern som var i sitt livs form vid mönstringen och inte tränat särskilt mycket 

sedan dess.” 

Det är helt enkelt inte så bråttom. Idrottslivet tar inte slut vid 14 eller ens vid 23. Därför är det ju 

väldigt tråkigt om vi får tioåringar att tröttna för att det blir för mycket när det kanske är först 25-

30 år senare hon ska vara på topp. 

 

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska OS-

truppen vid flera olympiader och dessutom varit landslagsläkare för de svenska skidskyttarna 

under många år. Klas brinner för barnidrott. 

För mer information så kolla på Facebook-gruppen Barn-ungdomsidrott, Barnidrottsdoktorn samt 

Barnidrott-ingen lek 

Svenska Barnidrottspriset 

För 4 år sedan instiftade jag Svenska Barnidrottspriset.  

Nätverket för svensk barn-och ungdomsidrotts strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och 

fastställas inom svensk barn- och ungdomsidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med 

påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket 

bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom 



barn- och ungdomsidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för 

ansvariga uteblev. 

Vi i nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott vill uppmuntra barnidrott med ett tydligt 

barnperspektiv. Därför instiftades Svenska barnidrottspriset som delas ut i september. Priset ges 

till en ledare, en klubb eller kommun som på ett inspirerande sätt stått upp för barnens rättigheter 

i idrotten eller i konkret handling bedrivit verksamhet som kan inspirera andra. Vi vill ha hjälp 

med att nominera personer, klubbar eller kommuner som ni tycker förtjänar att uppmärksammas. 

Mejla förslag till oss där du också motiverar med några rader varför du tycker att den du 

nominerar förtjänar priset. 

Mer info om kriterier, nomineringar och hur man nominerar finns på hemsidan 

Barnidrottspriset.com. 

Förutom det så föreläser jag bl a för Rädda barnen, Idrottsförbund o föreningar samt skriver 

debattartiklar mm. 

Mitt arbete är helt ideellt. 

 

MVH 

Klas Östberg 

Idrottsläkare 

 

 

 

 

 

 

 



HÖSTENS TENNISREFLEKTIONER 

Inledning 

I senaste utgåvan av Idrottsforskaren var utgångspunkten sommarens bägge Båstadturneringar 

med fokus på de svenska insatserna. Sommaren avslutades med den första kvalomgången i Davis 

Cup och med ett klart svenskt nederlag mot Nederländerna. Nu väntade en ödesmatch mot Israel 

borta för att inte - för första gången - ramla ner i "källaren", dvs div 2. Höstens stora begivenhet 

för svensk del var naturligtvis Stockholm Open, som hade samlat ett imponerande startfält.  

Stockholm Open 

Efter att ha följt Stockholm samtliga år sedan starten 1969 - först som domare i nära 20 år, sedan 

som åskådare och tennisjournalist - anser jag att årets upplaga var en av de bästa på drygt 20 år. 

Förr - främst på 1970-talet - kom de allra bästa till Stockholm Open. Idag är tiderna annorlunda - 

för att få hit de bästa som Murray, Nadal, Djokovic fordras kanske upp emot 10 miljoner i 

Appearance money, vilket är ogörligt för en liten turnering (lägsta rang: 250 turnering) som 

Stockholm Open.  I stället lyckades arrangörerna med tidigare dubelspecialisten Simon Aspelin i 

spetsen få hit publikfavoriten Gael Monfils - rankad åtta i världen. Dessutom en drös med 

spelare, som ligger runt de femton-tjugo bästa som bulgaren Dimitrov, tysken Zverev, 

amerikanarna Isner och Sock, världens bäste servare tillika den längste i världseliten (2.11 m) 

kroaten Karlovic m.fl. Och kanske den mest uppmärksammade spelaren under senare delen av 

året - argentinaren del Potro. Få om ens någon 250-turnering kunde uppvisa ett så slagkraftigt 

spelfält. De svenska hoppen bröderna Ymer gick in i turneringen som wild cards (WC).  

De svenskar vi hade förhoppningar på var "som vanligt" bröderna Ymer - 20-årige Elias och bäst 

rankade svensken runt plats 160 i världen och brodern Mikael rankad kring 450-strecket. De har 

redan gjort en klassresa inom tennisen som är få förunnat. Från en familj med rötter i Etiopien 

och med en uppväxt i Skara har färden gått till Stockolm och klubbtillhörighet SALK. Futurespel 

har successivt uppgraderats till Challengerspel och ATP-spel. Elias kvalade förra året in till 

samtliga Grand Slamturneringar, men i år har spelet gått i stå.  Hans spel verkar sakna struktur 

och självförtroendet har sjunkit till en bottennivå. Det märktes i första matchen mot kvalspelaren 

tysken Kamke, där Elias ledde med 4-1 i första och allt såg bra ut, men sen gick allt utför - tysken 

vann med 6/4, 6/0! Bättre gick det för broder Mikael, som spelade stor tennis och utklassade den 



forna världssjuan spanjoren Verdasco. Siffrorna skrevs till förbluffande 6/2, 6/1. Sen fick han ge 

sig mot Karlovic efter en segdragen match - 6/4 i avgörande. Han är tveklöst Sveriges nummer ett 

just nu och som spelmässigt borde kvalificera honom bland de 70-80 bästa i världen. Det är bara 

en tidsfråga innan han är där - kanske redan 2017 om han får vara skadefri.  

Det roligaste med svenska ögon var tveklöst dubbelturneringen, där bröderna Ymer helt 

överraskande vann turneringen!! Då ska man veta att de mötte mycket meriterade par som 

Matkowski/Rojer, Fleming/Lipsky och Bopanna/Huey och i finalen Pavic/Venus - samtliga bland 

världens 20 bästa par. I de bägge första matcherna hade de dessutom matchbollar emot sig. 

Finalen vann svenskarna med utklassningssiffrorna 6/1, 6/1. I samtliga matcher var det Mikael 

som var dominant och pådrivande. Sen kan man säga att Elias fick viss revanch för sin svaga 

insats i singel. Tyvärr slog Mikael upp en tidigare skada, vilket förhindrade spel i ödesmatchen 

mot Israel veckan efter.  

Hur gick det i singelturneringen? Inte helt oväntat vann del Potro efter en imponerande svit segrar 

över Almagro, Karlovic, Dimitrov och i finalen förra årets finalist Jack Sock. Detta utan 

setförlust och 7/5, 6/1 i finalen. Då ska man komma ihåg att han efter år av skador var rankad nr 

1.045 i världen i januari. Hans meriter före 2016 låg långt tillbaka i tiden med bl.a. vinst i US 

Open 2009 efter en imponerande seger mot Roger Federer. Det var alltså en tidigare världsspelare 

som kom tillbaka, vilket han också visade i OS i Rio, där han gick till final mot Andy Murray 

efter vinster mot bl.a. Djokovic och Nadal. Jag rankar i nuläget del Potro som bland världens fyra 

bästa i konkurrens med Murray, Djokovic och Wawrinka. Han följde dessutom upp med 

avgörande insatser för Argentina i Davis Cup, där han bl.a. slog Murray (semivinst mot 

Storbrittanien) och Cilic i finalen mot Kroatien. Hans arsenal består av tunga servar och kanske 

tennisvärldens bästa forehand! Det innebar att Argentina för första gången vann Davis Cup.  

Turneringens stora besvikelse var Monfils, som efter ett jämnt set (förlust 7/6) helt slutade spela 

(förlust 6/1) mot i sig duktige portugisen Gastao Elias.  Vi som har följt Monfils genom åren var 

inte förvånade samtidigt som han i år - bland annat via svenske tränaren Mikael Tillström - fått 

ordning och struktur på spelet. Han spelade också en undanskymd roll, när Mastersslutspelet (de 

åtta bäst rankade i världen) avgjordes i London i slutet av november. Murray vann turneringen 

för första gången och är nu ny världsetta. 

Sammantaget: en utmärkt turnering med intressanta matcher inramade av mycket tenniskunnigt 



folk på läktaren. Det jag/man saknade var installering av Hawk-eye. Detta har man haft tidigare 

och spelarna är vana vid det.  Vid kontakt med Aspelin menade han att det var väl dyrt - upp 

emot en miljon kronor - pengar som i stället satsades på spelarna. I sig kan man förstå det, men 

åtskilliga klagomål från spelarna medför troligen att Hawk-eye återkommer nästa år.    

Kvalmatchen mot Israel på bortaplan blev ett svenskt fiasko. Utan skadade Mikael Ymer var 

laget helt chanslöst och åker nu för första gången ner i division 2.  

Framtiden för svensk tennis 

Tyvärr ser framtiden för svensk tennis mycket mörk ut. Det har varit turbulens på ledningsnivå 

med bland annat sparkandet av både förbundskaptenen för DC-laget - Fredrik "Fidde" Rosengren 

- och förbundskaptenen för damernas Fed Cup-lag - Lars - Anders Wahlgren. Anledningen sägs 

vara pengabrist. Dessutom har verksamhetschefen för Tennis Syd - Christer Sjöö - lyfts upp som 

ny generalsekreterare i Svenska Tennisförbundet och under tveksamma former "bytt plats" med 

förre sportchefen för Svenska Tennisförbundet Johan Sjögren. Fidde Rosengren skräder inte 

orden när det gäller svensk tennis framtid: "totalt mörker" och pekar på att inget av våra 

ungdomslag - pojkar 12, pojkar 14 och pojkar 16 - lyckades ta sig till årets EM-slutspel. Ser man 

på EM-ranking kommer både pojkarna och flickorna långt ned i listan. Ett exempel: bäste 

svenske 16-åring är på plats 361!! Motsvarande flicka är rankad nr 141. I ungdom 18 år ser det 

något bättre ut - bäste pojke på världsrankingen är Jonas Eriksson-Ziverts på plats 59 och bästa 

flicka Mirjam Björklund på plats 56 följd av Ida Jarlskog som 59-a. Det ser med andra ord riktigt 

dystert ut - framför allt i de lägre åldrarna. 

Hur har det blivit så trots goda förutsättningar i form av både fler heltidsanställda tränare och fler 

hallar. För det första anser jag att förbundet gjorde fel som sparkade Fidde och Lars - Anders. 

Bägge har både stort engagemang och kunnande samt dessutom spelarnas förtroende. De ersätts 

av Johan Hedsberg (kapten för DC-laget), som till vardags är tränare för Mikael Ymer och 

Mattias Arvidsson (kapten för Fed Cup-laget), som bland annat är privatcoach för Johanna 

Larsson. I sig bra val, men de får en begränsad tid och budget jämfört med Fidde och Lars-

Anders. Det kan handla om 2-3 veckor i samband med DC- respektive Fed Cup-matcher. I första 

matchen i Davis Cup möter Sverige Tunisien i februari. Det kan tyckas som en enkel match, men 

verkligheten ser annorlunda ut. Tunisien har bättre rankade spelare än Sverige och kan inte 



Mikael Ymer vara med blir det sannolikt förlust. Vem kunde tro detta under det gyllene 80-talet?  

Så vad göra: Jag anser t.ex. att kvalitén på träningarna måste förbättras och göras mer tävlingslik. 

Så var det på 80-talet, där varje träningspass var snarlikt en tävlingsmatch. Utbildningen måste 

också förbättras i linje med skapandet av fler tennisakademier, där man drar samman de bästa 

spelarna i varje kull. Vi har Good to Great Tennis Academy med Niclas Kulti, Mikael Tillström 

och Magnus Norman i spetsen, men behöver fler.  Med ledordet CARE - koncentration - attityd - 

respekt - energi - vill man skapa framtidens vinnare. Än så länge är antalet platser begränsade, 

men ett ny hypermodern anläggning kommer inom kort att byggas i Danderyd. Syftet är bl.a. att 

bli Nordens ledande tenniscentrum. Även Växjö har en tennisakademi - Ready Play Tennis 

Academy med profiler som idrottsprofessorn Calla Hageskog och tennisikonerna Magnus 

Larsson och Stefan Edberg som verksamhetens företrädare. Stefan Edberg har dessutom en 

stiftelse som varje år sedan 1996 delar ut 25.000 kronor till två lovande 14-åriga pojkar och 

flickor och 50.000 kronor till två lovande 16-åringar. Från 2017 höjs respektive belopp till 50.000 

respektive 100.000 kronor. På den materiella sidan kan man skönja en viss ljusning, men det 

handlar om hårt arbete framför allt från klubbarnas sida.  Vid vårens årsmöte kommer styrelsen 

för Svenska Tennisförbundet att lägga fram en verksamhetsplan för 2017-2020 - en plan som blir 

central för svensk tennis framtid!  

Avslutningsvis några visdomsord som jag har hämtat från Muhammed Ali: " Mästare är gjorda av 

något de har djupt inne i dom, en önskan, en dröm, en vision." Är det någon inom tennisen som 

symboliserade detta var Björn Borg. Han sa redan som tolvåring att han skulle bli bäst i världen. 

Han la ner all kraft fram till avslutet som 25-åring på tennisen - alla träningsmatcher blev 

tävlingslika - han hatade att förlora. Det var full koncentration på att bli bäst i världen. Hans dröm 

och vision blev som bekant sann. Mats Wilander hade en annan inställning - att bli så bra som 

möjligt utifrån egna förutsättningar.  i bägge exemplen handlade det om en stark motivation att 

bli så bra som möjligt samt 100% satsning på tennisen! För att bli elitspelare i tennis finns idag 

inga genvägar! 

Anders Östnäs 

tennisentusiast 

 



 

Artikel ”10 av mina största idrottsminnen” 

 

Världen är liten! I oktober 2015 var kära hustrun och undertecknad på semester på Corsica 

och ”svenskhotellet” Napoleon Bonaparte. Första kvällen meddelar mig Maria att hon sett två 

bekanta ansikten i foajèn, Solveig och Anders Östnäs från Lund. Det blev onekligen ett kärt 

återseende av min gamle tennisantagonist och ATL-vän Anders! 1998 flyttade vi ifrån Lund till 

Örebro och kontakten bröts av någon obegriplig anledning men telefonnumret och gamla härliga 

minnen blev plötsligt i allra högsta grad aktuella! Många trevliga kvällar och middagar 

spenderades tillsammans med paret Östnäs och deras bästa vänner! 

 

Det dröjde inte så länge innan Anders drog sig till minnes att jag tidigare varit medlem i SVEBI 

och även skrivit artiklar i Idrottsforskaren! ”Kan Du inte göra det igen?”. Ja, vad göra annat än att 

svara jakande på denna fråga! Därför denna artikel! 

 

Sedan var det ju bara att fundera på vad denna skulle handla om men jag kom snabbt fram 

till ”Tio av mina största minnesvärda idrottsögonblick”. Under de månader som passerat sedan 

oktober har jag funderat åtskilligt på det här och kommit fram till att ögonblicket naturligtvis 

skall ha något exceptionellt över sig! Ja, naturligtvis prestationen i sig, även om denna inte är ett 

måste. Nej prestationen skall också vara oväntad och den skall helt enkelt etsa sig fast i minnet p 

g a detta! Många ggr är det självklart spänningen som är viktig men då måste man också 

framhålla själva referatet om man nu inte själv haft glädjen att vara på plats! Ja, tänk på vad ett 

engagerat referat kan göra och tänk på vilka fantastiskt skickliga mediamänniskor vi haft! 

Lennart Hyland, Åke Strömmer, Lars-Gunnar Björklund och nu Jacob Hård, Anders Blomquist m 

fl. 

 

Tokigheten att prestera topplistor ifrån allt ifrån skönlitterära böcker till maträtter gör nu att detta 

blir min, ja just det, min tio i topp-lista! 

 

Tia 

 



Owe Jonsson vinner guld på 200 m på tiden 20,7 vid EM i Belgrad den 16 september 1962! 

 

Bakgrund: I alla tider hade media och många med dem skrivit och påstått att Sverige aldrig skulle 

få fram en världssprinter. Lennart Strandberg på 30-talet var undantaget som bekräftade regeln. 

Den svenska sportjournalistiken drabbades därför av stora problem när det i skiftet mellan 50- 

och 60-tal stod klart att landet fött och fostrat fram en enastående sprintertalang, den unge 

brevbäraren Owe Jonsson från Växjö. 

 

Många var vi (själv 11-år)som gladdes åt hans fantastiska framfart inte minst då han vid EM 

betvingade Marian Foik från Polen och Sergio Ottolina från Italien på världstiden 20,7 (på 

kolstybb!) den 16/9-1962. 

 

Snabbheten var Owe Jonssons liv och blev också hans död två veckor senare. Han hatade att 

ligga efter, såväl på löparbanan som i bilköer. I en lånad Volvo i en kurva mellan Alvesta och 

Växjö frontalkrockar Owe på fel sida av vägen och omkommer omedelbart 21 år gammal. 

 

Hela landet sörjer! 

 

Nia 

 

Japan besegrar Sverige i OS-turneringens första match under OS i Berlin den 4/8-36. 

 

Varför denna match hamnar på listan är av två anledningar, nr 1 det fantastiska referatet av Sven 

Jerring om japanernas uppoffrande spel när man tar ledningen med 3-2 och det är 5 minuter 

kvar! ”Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande 

svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig.”  

 

Men också av den enkla anledningen som många fått erfara att en match aldrig är slut förrän 

domaren blåser för full tid och att underskattning/brist på respekt av sin motståndare verkligen är 

av ondo! 

 



Det fick svenskarna erfara, en av favoriterna till OS-titeln och dessutom ledande med 2-0 i 

halvtid! Behöver det tilläggas att Japan i matchen efter åkte på stryk av Italien med 8-0! Och nog 

finns det många exempel: 

 

Tyskar som tror allt är fixat och klart när man leder mot Sverige i VM-kvalfotboll med 4-0 den16 

oktober 2012 när Zlatan, Lustig, Elmander och avslutningsvis Rasmus Elm väcker tyskarna ur 

törnrosasömnen! 

 

Finnar som tror ishockeymatchen är klar efter 8 minuters spel i andra perioden och 5-1 ledning 

över Tre Kronor VM 2003 i Helsingfors! 

27 minuter senare står det 6-5 till Sverige! 

 

Och nu under 2016 visar Svenska Bandylandslaget hur man INTE skall göra och ställer ut skorna 

(skridskorna) mot Finland i semi efter att ha vunnit med 9-1 under gruppspelet! 

 

Deras ungdomsmotsvarighet visade däremot på bättre tåga då man, när 90 minuter är spelade i 

finalen mot Ryssland, ligger under med två mål och när övertiden är slut vunnit med ett! 

 

Nej, man skall aldrig ge upp och visst är det något speciellt med våra ungdomslandslag! 

 

Åtta 

 

Den 18 oktober 1968 var det dags för längdhoppsfinal vid OS i Mexico. Förhandsfavorit var i 

första hand Igor Ter-Ovanesian från Sovjet,  världsrekordhållare på 8,35. Även Ralph Boston, 

guldmedaljören ifrån OS vid Rom och den regerande olympiske mästaren Lynn Davies från 

Storbritannien tillhörde favoritskaran! Det fanns emellertid en uppstickare nämligen den nye 

talangen Bob Beamon, 22 år och obesegrad under året! 

 

Denne hade med knapp nöd tagit sig till final efter två övertrampshopp i kvalet men lyckades i 

tredje prestera hela kvalets bästa hopp med ett olympiskt rekord på 8,27! Det tidigare hade just 

Ralph Boston med 8,12 (!).  



Ändå visste man inte vad som komma skulle! 

 

Efter tre övertrampshopp är det Beamons tur. Efter 19 steg, en perfekt plankträff och en luftfärd 

som aldrig verkade ta slut landade Beamon så långt så att det optiska mätinstrumentets räls inte 

räckte till. Man fick ta till ett gammalt hederligt måttband som visade på obegripliga 8,90! 

Beamon själv förstod ingenting förrän måttet översatts till fot och inches men drömgränsen 29 fot 

hade passerats med råge! OS-rekordet slogs alltså med 78 cm (det gamla alltså), världsrekordet 

med 55 cm! Mycket kan sägas efteråt bl a att 

 

Beamon aldrig hoppade längre än 8,23 efter rekordhoppet 

 

Det olympiska rekordet står sig fortfarande och som ett kuriosa kan nämnas att Greg Rutherford, 

Storbritannien vann senaste OS på…..8,31!  

 

Världsrekordet stod sig till 1991 då Mike Powell i en oförglömlig duell med Carl Smith vid VM i 

Tokyo var tvungen att slå världsrekordet för att betvinga Carl  Lewis som i för mycket medvind 

hoppat 8,91! Han lyckades med bedriften! (8,95) 

 

Svensken Lars-Olof Höök hade den otacksamma uppgiften att hoppa efter Beamon! Han 

uppnådde som bäst 7,66  

 

Sjua 

 

Senaste gången de svenska damerna vann ett OS-guld i skidstafetten var i Squaw Valley 1960, då 

3x5 km. Nu 54 år senare fanns chansen den 15 februari 2014 i Sotji. Storfavoriter var emellertid 

Norge som på oddsindikatorn knappt gav pengarna tillbaka!  

 

Redan på första sträckan förstod man dock att allting inte riktigt stod rätt till med de norska 

skidorna! Heidi Weng, som normalt skulle sprängt hela fältet, hade problem att hänga med och 

var 6,5 sekunder efter Ivanova Ryssland och vår egen pålitliga starter Ida Ingemarsson, på en fin 

tredjeplats två sekunder före Weng! 



 

På andra klassiska sträckan hände en hel del. Ryskorna föll igenom, Saarinen för Finland kör 

ursinnigt och tar upp finskorna från en nionde plats till delad ledning, Kowalczyk noterar bästa 

sträcktiden men Emma Wikèn tillsammans med just Saarinen och Stefanie Böhler från Tyskland 

drar ifrån och Therese Johaug orkar inte följa och är tillsammans med polskan 13,4 sekunder 

efter vid växlingen. 

 

Tredje sträckan blir, som den ofta blir, ganska avgörande. Avgörande p g a att vår egen Anna 

Haag var förståndig nog att inte försöka följa Kettu Niskanen i hennes höga tempo! Haag 

kämpade och kämpade, sekundmarginalen ökade och ökade MEN var inte större än att vår 

Charlotte Kalla gavs chansen att hinna ikapp! Visserligen 25,7 sekunder efter men en jagande 

Kalla på skate! Inte omöjligt! Vi får inte heller glömma dels Tyskland på andra plats med Denise 

Herman på sista sträckan och Norge med en viss Marit Björgen, endast 8 sekunder efter Kalla! 

 

Fjärde sträckan är oförglömlig! Hur Charlotte äter upp sekund efter sekund och 400 m från mål är 

i kapp och dessutom hittar luckan till höger om vilt kämpande Lähteenmäki. Vinsten är klar 25 m 

före mållinjen och vilken lycka! Björgen är 53,5 sekunder efter! 

 

Inte oväntat fick damerna bragdguldet det här året och som vanligt glunkades det! Charlotte Kalla 

borde fått det ensam! Jag håller inte alls med! 

Detta var en laginsats och inget annat och det som i första hand satt sig på min näthinna är inte 

Kallas fantastiska spurt utan Anna Haags obändiga vilja att inte tappa för mycket och hennes 

intelligenta sätt att inte göra det! 9 av 10 hade kört ”så länge lampan lyst” och tappat minst en 

minut före växling! Heders åt Anna! 

Sexa 

  

Det är mitt i natten den tionde juli 1994! Vi, liksom halva Sveriges befolkning sitter bänkade 

framför TV:n för att beskåda något fantastiskt! Lilla Sverige har chansen att ta sig till semifinal i 

världsmästerskapet i fotboll! En dröm höll på att bli sann! Efter ett gruppspel med två oavgjorda 

(Kamerun och Brasilien) och en vinst mot Ryssland med 3-1, en klar åttondelsvinst mot Saudi 



Arabien stod det klart att det Tommy Svensson hävdat gång efter gång, före VM, att Sverige 

kunde gå hur långt som helst, höll på att förverkligas! 

 

Rumänien i kvartsfinal skulle emellertid kämpa för att spoliera det här och som man kämpade! 

Många med mig trodde att allt var klart då Tomas Brolin, efter en otrolig frisparksvariant, blev 

frispelad av Håkan Mild och i 79:e minuten gör 1-0! I 88:e minuten får emellertid Rumänien en 

frispark som touchar muren och friställer Raducioiu som kvitterar! Förlängning två ggr 15 

minuter! Här kastas vi alla mellan hopp och förtvivlan och Alfred Hitchcock hade inte kunnat 

göra det bättre! Minut 101 går inte till hävderna som någon lyckominut! Stefan Schwarz blir 

utvisad och samme Raducioiu gör 2-1 till Rumänien! 

 

Det Sverige presterar de sista 19 minuterna är oförglömligt! Man ger allt och har bud på flera mål 

trots en man mindre! Fem min kvar får man lön för mödan! Kenneth Andersson, på ett otroligt 

inlägg ifrån Roland Nilsson, hoppar högre än den rumänske målvakten och knoppar in 2-2! 

Henrik Larsson är sedan ytterst nära att göra 3-2 men resultatet står sig. Straffar! 

 

Här får Sverige en usel start när Håkan Mild skjuter över. Raducioiu, vem annars, ger Rumänien 

ledningen. De påföljande fem straffarna går in, för Sverige är det Kenneth Andersson, Tomas 

Brolin och Klas Ingesson som hittar rätt! 3-3 men Rumänien har klar fördel och skall ta 

ledningen genom Petrescu men Ravelli räddar! Roland Nilsson kliver fram och dunkar in 4-3 och 

plötsligt är det Rumänien som har trycket på sig! Dumitrescu pallar för trycket och kvitterar! 

Henrik Larsson ger åter Sverige ledningen och sedan gör Thomas Ravelli en räddning som setts 

miljontals ggr på Belodedicis skott! Sverige i semifinal! Vilken lycka!                                                                                                                         

  

 

Femma 

 

Det är den 3 september 1972. Skulle 36 år av finländsk OS-guldtorka brytas i München?  Lasse 

Virén hade förberett sig minutiöst inför säsongen och under sommaren gjorde han nya finländska 

rekord på både 5 000 och  



10 000 meter. Ändå var det många som trodde att den endast 23-årige finländaren skulle få svårt 

att hävda sig bland medtävlare som belgiern Emiel Puttemans, tunisiern Mohamed Gammoudi, 

etiopiern Mirus Yifter och amerikanen Frank Shorter. 

 

Till saken hör också att det för första gången sedan OS i Antwerpen 1920, ordnades kvallopp 

också på 10 000 meter. Puttemans löpte redan där nytt olympiskt rekord och visade att han hade 

toppat formen rätt. Virén kom på en säker fjärde plats i sitt heat och visade för sin del att han trots 

sina unga år kunde det här med taktik och spara på krafterna inför finalen.  

 

Jag sitter som förstenad inför detta fantastiska skådespel! Dave Bedford, den duktige 

engelsmannen utan spurtegenskaper, gjorde allt vad han kunde och drog i ett ursinnigt tempo. På 

tolfte varvet trasslar Gammoudi och Virèn in sig i varandra och faller och hamnar nästan 40 m 

bakom ledningsklungan! Tre varv senare är Virén i ledningen! Hur är detta möjligt? Det här 

artade sig att bli bättre än en Hitchcockthriller! 600 m kvar går finnen åter upp i ledningen och 

drar i ett närmast furiöst tempo. En efter en får ge sig förutom Puttemans. Denne försöker 200 m 

kvar att gå upp i jämbredd med Virén men Virén lägger in en extra växel och drar ifrån, vinner på 

nya världsrekordet 27,38,4. Sista kilometern gick på 2,29! 

 

Han nöjer sig inte med det! På spelens sista dag vinner han också 5 000 på olympiska rekordet 

13,26,4. Fyra år senare i Montreal kopierar han denna bravad! För övrigt tog finnarna ytterligare 

ett guld genom Pekka Vasala på 1 500 meter och ett brons på 3000 m hinder genom Tapio 

Kantanen!  

 

Nu vet vi tyvärr med största sannolikhet att medaljerna inte togs med renhåriga medel men det 

visste jag inte då och detta sportögonblick är given på min lista! 

 

 

 

 

 Fyra 

 



 

Att inte Ingemar Stenmark skulle ligga på den här listan är otänkbart! Enligt min bedömning, 

Sveriges genom tidernas bästa idrottsman! Men var hitta det där ögonblicket bland 86 

världscupsegrar, tre totalsegrar, åtta ggr vinnare av båda slalom- och storslalomcupen, två guld 

och ett brons i OS,  tre VM-guld och ett silver! 

 

Jo, ögonblicket när han andra dagen under OS-storslalomen i Lake Placid skulle visa att han helt 

enkelt var bäst. Första dagen höll nämligen på att sluta riktigt illa! Stenmark hade som vanligt 

förberett sig minutiöst genom att träna i närbelägna Vermont på den sorts konstsnö som skulle bli 

underlaget i Lake Placid. Med 14 raka storslalomvinster i världscupen trodde (och fordrade) en 

hel nation ett OS-guld.  

 

Det började lysande. Han ledde stort vid mellantiden. Då inträffar händelsen som får en hel 

nation att chockas. Med tre portar kvar faller Stenmark men räddar sig på ett mirakulöst sätt! Han 

tappar naturligtvis mycket tid och ligger ”bara” trea efter Hans Enn och Andreas Wenzel.  

 

Mycket måste ha rört sig i det stenmarkska huvudet under de kommande 24 timmarna (åken gick 

inte samma dag) och att palla för detta tryck var inget annat än en bragd! Han vinner överlägset 

och inte bara det, han tar även hem slalomen efter att endast ha legat fyra efter första åket. 

Stenmark vann med sex tiondelar före Phil Mahre.  

 

Ingen visste det då, men Ingemar hade tagit sin sista seriösa chans att ta OS-guld. Han får 

nämligen inte delta vid OS 1984 eftersom han då ansågs professionell och när höga vederbörande 

ytterligare fyra år senare, öppnade för professionella hade Stenmarks karriärbana passerat zenit! 

 

Stenmark måste vara Sveriges främsta vinnarskalle någonsin och vad han än tar i så slutar det 

bara på ett sätt, med seger! Titta bara på Mästarnas mästare och Let`s Dance. Vad det gäller det 

sista hade det nog inte så mycket att göra med Ingemars danskunskaper, mer om den popularitet 

han haft, har, och alltid kommer att ha av svenska folket! 

 

Trea 



För oss som växte upp på 60- och 70-talet var bordtennis närmast ett gift. Det fanns pingisbord 

nästan överallt, i källare, garage, fritidsgårdar, samlingsrum etc. Själv kände jag Stellan 

Bengtsson mycket väl och konditionstränade ibland med honom, Hasse Alsèr, Kjell Johansson 

och Bosse Persson, Sveriges bordtennisgiganter på 70-talet. Deras seriösa satsning på sin sport 

var fantastisk inte minst avseende konditionsträning och jämförelsen med några av Sveriges 

tennistoppar (som jag också ibland löptänade med)var närmast löjlig, Björn Borg undantagen! 

Resultaten uteblev inte och titlarna regnade över dessa gentlemän men då fanns inte Kina på 

bordtennisscenen! 

 

Kina kom sågs och segrade och vann allt under en lång period. I lagspelet exempelvis och för 

Kina det viktigaste guldet, (kollektivet är ju det vackraste på jorden) besegrade man Sverige i 

final 1983, 1985 och 1987 med 15-1! Man släppte alltså bara en enskild match! Det kändes som 

om den kinesiska muren var oövervinnelig!  

 

Sverige hade då fått fram några fantastiska spelare, J-O Waldner, Jörgen Persson, Mikael 

Appelgren, Erik Lindh och Peter Karlsson. Man hade tagit till sig ”de gamles” recept och hade 

enligt uppmätta undersökningar samma totala syreupptagningsförmåga som dåvarande 

cykellandslag! Gemensamt för dem var också deras totala tro på sig själva! Inte var det självklart 

att man skulle få spö av Kina inte! 

 

Den 4 april 1989 i Dortmund hände det! Den kinesiska muren revs och det ordentligt! Finalen 

började med Mikael Appelgren som helt utan respekt går ut mot Jiang Jialiang, en motståndare 

han normalt skall vara chanslös mot, och tar vid 14 lika (seten gick till 21 på den tiden) i 

avgörande set, fem raka bollar och vinner 21-16. J-O Waldner ligger under med 17-16 i 

avgörande set mot Teng Yi men vänder och vinner med 21-17. Jörgen Persson ligger under med 

22-24 och 8-14 mot Chen Longcan men vänder till 18-15, 21-19 och 21-13 i avgörande.  

 

Kineserna är i upplösningstillstånd och i nästa match blir det ett otroligt palaver, ett 14 minuters 

spelavbrott med följden att domarna blev utbytta efter vilda klagomål från kineserna. J-O 

Waldner är lugnet personifierad, bryr sig inte och vinner med 21-16 i avgörande. Mikael 

Appelgren fullbordar matchen genom att vinna med 21-17, 21-16 efter avslutande 



13-3 i första och 10-2 i andra! Undret var ett faktum! 

 

Resten är historia, Sverige vinner VM-guld 1991, 1993 och 2000. Jörgen Persson tar VM-guld 

1991(i final mot Waldner) , J-O Waldner tar VM-guld 1989 (i final mot Persson), 1997 och tar 

OS-guld 1996 men det oförglömliga var när kinesiska muren revs den 4 april 1989! 

 

Jim Öberg 

 

 

 

   

 

 


