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REDAKTÖREN HAR ORDET 

När detta skrivs har våren långsamt börjat göra sitt intåg. Allsvenskan i fotboll har börjat rulla 

igång och i många andra idrotter pågår slutspel. Det är den vanliga växlingen mellan vinter 

och vår - ett tydligt vårtecken! Ett annat tydligt vårtecken är Valborgsfirandet i Lund och 

studentsångarna på universitetstrappan den 1 maj - och magnolierna som redan står i full 

blom! 

I årets första upplaga av IDROTTSFORSKAREN - något försenad - ingår bl.a. ett antal 

idrottsvetenskapliga uppsatser samt våra återkommande intervjuer med nyblivna doktorer. De 

senare genomförs med sedvanlig brio av SVEBIs Inger Eliasson. Er redaktör har också några 

inlägg, bl.a en recension av japansk kvinnlig idrott och en från nu återkommande inslag under 

temat "Smått och gott". Lollo - Svebis ordförande -  har några inlägg - en intervju med 

hockeylegendaren Niklas Lidström plus ett en reflektionsartikel. Hon har även förmedlat två 

uppsatssammandrag - en om ett studentprojekt (Josefine Trogen) och en om "Making the Law 

stronger" ( Helena Norrström). SVEBIs sekreterare Erwin Apitzsch har med några bidrag - en 

recension, en konferensrapport samt två förmedlade artiklar. Sammanfattningsvis: som sig bör 

blandade inslag! 

Samtidigt pågår ett febrilt arbete med årets forskningskonferens på Högskolan i Halmstad den 

22 - 23 november. Konferensen föregås av en forskarkonferens den 21 november. I år tar vi 

ett nytt grepp om konferensen i och med att vi är tre arrangörer - SVEBI, SIPF 

(idrottspsykologerna) och SNAFA (anpassad fysisk aktivitet). En fjärde part är som brukligt 

det arrangerade lärosätet, dvs Högskolan i Halmstad. Temat för årets konferens är " Nordisk 

Idrottsvetenskaplig Konferens". Det ska bli intressant att tänka i nya banor och involvera 

några av våra "systerorganisationer". Programet beräknas vara klart i slutet av maj. Ni kan 

följa konferensprocessen och all information dels via vår egen hemsida (www.svebi.se), dels 

via Högskolans hemsida. Boka konferenstiden redan nu! En flyer plus en ytterligare 

påminnelse av Lollo - vår ordförande - finns också med! 

För er som inte betalt årets medlemsavgift är det läge att göra det nu. Samma låga avgifter 

gäller: 50 kronor för pensionär/studerande, 150 kronor för övriga och 300 kronor för 

organisationer/bibliotek. Glöm inte att markera er e-postadress, telefonnummer och gärna 

adress samt aktuellt år. Betalning sker antingen till vårt invanda plusgirokonto - 251821-5 - 

eller (nytt) via swish (0729-635291). Välkommen som gammal, nygammal eller ny medlem. 

Vi behöver ert stöd! 

http://www.svebi.se/


Anders Östnäs 

Redaktör 

Lunds universitet 

e-post: ostnasanders@gmail.com 

(m) 0729-635291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lena Svennberg – nydisputerad forskare berättar om sin avhandling för 

Idrottsforskaren 

 

Namn:Lena Svennberg 

Avhandlingstitel:Grading in physical education 

Ämne:Idrottsvetenskap 

Lärosäte:GIH Stockholm 

Opponent:Ann MacPhail 

Datum för disputation: 17 februari 2017 

 

Vad handlar avhandlingen om?  

Den handlar om olika aspekter av vad lärare värderar i sin betygsättning i idrott och hälsa, hur 

det som värderas påverkas av införandet av kunskapskrav och hur de nya kunskapskraven för 

rörelse tolkas. Dessutom studeras hur elevers bakgrund påverkar deras möjligheter att lyckas i 

ämnet. 

 

Vad är avhandlingens huvudsakliga resultat?  

Resultaten belyser de problem lärare måste hantera när de sätter betyg. Lärarna som deltar i 

studien nämner motivation, kunskaper, självförtroende och sociala färdigheter som viktiga för 

betyget i idrott och hälsa. Efter införandet av den nya läroplanen 2011, med en starkare statlig 

styrning har det skett förändringar i vad som värderas hos samma lärare.  

De talade om nästan dubbelt så många kunskapskriterier jämfört med i den första intervjun, 

men endast hälften så många om motivation. Självförtroende och sociala färdigheter nämns 

nästan inte alls. Lärarna talar om hälsa och kunskaper oftare, men motivation finns kvar som 

underlag för betygen. Kunskapskraven för rörelse tolkas ofta i relation till tävlingsidrotter 

även om lärarna försöker hitta andra tolkningar.  

Oddskvoten för att få ett högre betyg i idrott och hälsa är större för bakgrundsfaktorerna att ha 

gått i svensk skola hela grundskolan och föräldrars bakgrund än för de andra undersökta 

variablerna. Vissa nyanlända elever och elever med låg socioekonomisk status upplevs av 



några lärare att ha små, om ens några, möjligheter att nå kraven för ett godkänt betyg. Då alla 

ska uppnå samma mål på samma tid blir startpositionen viktigare för vilka grupper som har 

förutsättningar att lyckas. 

 

Vad är avhandlingens viktigaste bidrag? 

Genom att analysera resultaten med hjälp av den brittiska utbildningssociologen Bernsteins 

begreppsapparat är min ambition är att lyfta frågor kring svårigheter i betygsättningen i 

relation till strukturella faktorer, som målsättningar i läroplan och betygssystem. Lärare ställs 

inför krav på att göra likvärdiga och transparanta bedömningar av elever i kombination med 

kvalitativa kunskapskrav som kan vara svåra att beskriva med ord samt krav på 

individualisering av undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Ibland uppstår 

spänningar mellan de olika målsättningarna. Exempelvis kan kraven på likvärdiga, mätbara 

och transparanta bedömningar av elever göra att det som är mätbart och jämförbart gynnas då 

det är lättare att förklara för elever och föräldrar då lärarna hålls ansvariga för att motivera de 

satta betygen. Det kan däremot vara svårare för lärarna att göra det tydligt för eleverna vad 

exempelvis rörelsekvalitéer innebär. Det kan vara en tänkbar förklaring till tävlingsidrottens 

fortsatta starka ställning i ämnet. Innehållet i kunskapskraven får också stor betydelse för 

vilka grupper av elever som lyckas i ämnet. Då samma kunskapskrav ska uppnås på samma 

tid får innehållet i kraven stor betydelse för vilka grupper som har bästa förutsättningar att 

uppnå dem. 

 

Vad består ditt empiriska material av och hur har du samlat in det?  

De tre första delstudierna baseras på intervjuer med lärare i idrott och hälsa i grundskolans 

sista år både före och efter införandet av den nya läroplanen med nya kunskapskrav 2011. En 

speciell intervjuteknik användes. Den kallas Repertory Grid och underlättar att sätta ord på 

även sällan uttyckta kriterier, det lärare ibland benämner en magkänsla. Den fjärde delstudien 

bygger på registerdata från Skolverket om alla elever som gick ut grundskolan 2014 (n= 

95317). Där ingår information om elevens betyg i idrott och hälsa samt bakgrundsfaktorer 

som elevens kön, föräldrars utbildning, om eleven flyttat till Sverige efter skolstart och om 

eleven går i fristående eller kommunal skola. 

 

På vilket sätt kommer dina forskningsresultat komma till nytta för andra? 

I avhandlingen diskuteras betygsättning på en individnivå som beroende av den lokala 

kontexten men också påverkad av en systemnivå där olika aktörer strävar efter inflytande och 



där betygen ses som ett viktigt signalsystem om vad som är viktigt att lära sig. 

Förhoppningsvis kan det bidra till att underlätta en diskussion mellan beslutsfattare och lärare 

om de målsättningar som prioriteras och vilka konsekvenser de får för likvärdiga betyg, 

skolans värdegrund och skolans kompensatoriska uppdrag. 

 

Vad är du själv mest förvånad över, när det gäller dina forskningsresultat? 

Jag blev överraskad av den snabba förändring som skett i vad lärare värderade efter 

implementeringen av Lgr11. Den starkare regleringen av betygsättningen har fått ett starkt 

genomslag hos de lärare som deltog i studien. 

Vilka tror du kommer att vara intresserad av att läsa boken? 

Förhoppningsvis intresserar den både lärare, lärarutbildare och beslutsfattare. 

Vad är du mest stolt över i ditt arbete? 

Att jag med hjälp av Repertory Grid tekniken lyckats analysera hur lärares utsagor om vad 

som är viktigt för betygen stämmer med de betyg de själva satt på sina elever. Det har mig 

veterligt inte varit möjligt förut och ger en inblick i lärares tysta kunskap.  

Vad ska du göra nu? 

Först ska jag unna mig en kort semester, sedan återgår jag till min tjänst på Högskolan i Gävle 

där jag ser fram emot att få arbeta med studenter igen och att som biträdande 

utbildningsledare delta i utvecklingen av det idrottsvetenskapliga programmet.  

 

Vill du veta mer?  Läs avhandlingen i GIH:s publikationsdatabas DiVA 

(http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1064938 HYPERLINK 

"https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIs

ErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQ

uanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA.."& HYPERLINK 

"https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIs

ErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQ

uanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA.."dswid=7750) 

 

https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..
https://mail.gih.se/owa/redir.aspx?REF=ftdn2juquzPRc5VCKoO6i46s5p8qfKLqaQsd4WSlIsErQ13A4XTUCAFodHRwOi8vZ2loLmRpdmEtcG9ydGFsLm9yZy9zbWFzaC9yZWNvcmQuanNmP3BpZD1kaXZhMiUzQTEwNjQ5MzgmZHN3aWQ9Nzc1MA..


 

 

Reflektioner från nydisputerade inom idrott! 

 

Namn: Magnus Kilger 

Avhandlingstitel: Talking talent: Narratives of youth sports selection 

Ämne: Barn och ungdomsvetenskap 

Lärosäte: Stockholms universitet 

Opponent: Mikael Quennerstedt 

Datum för disputation: 2017-03-10 

 

Vad handlar avhandlingen om? 

Avhandlingen intresserar sig för talanger inom idrotten och hur urvalet av de särskilt lämpade 

legitimeras. Genom skriftlig material och genom att följa och intervjua unga talanger som 

deltar på uttagningar, analyseras urvalsprocessen och hur deltagarna positionerar sig i 

interaktion.  

 

Intresset för att identifiera, selektera och utveckla unga talanger inom idrotten verkar vara 

oändligt. Samtidigt som vissa talanger väljs ut för särskilda satsningar, ska idrottsrörelsen 

möjliggöra för alla barn och ungdomar att delta i idrotten. Detta potentiella dilemma måste 

hanteras och får konsekvenser för den sociala praktiken. I denna sammanläggningsavhandling 

riktas intresset mot den avslutande uttagningen till ungdoms- eller distriktslagen i fotboll, 

innebandy och hockey. Avhandlingen studerar hur urval legitimeras i Riksidrottsförbundets 

skriftliga material, såsom i policydokument, verksamhetsplaner och 

utbildningsmaterial. Vidare analyseras hur "valbarhet" produceras i interaktion och på vilka 

sätt de unga deltagarna, i sina personliga berättelser om framgång, rekryterar välkända 

berättelser om framgång.  

 

Vad är avhandlingens huvudsakliga resultat? 

Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan 

också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar 



talang bör vara. Det krävs mer än idrottsliga färdigheter, det krävs också ett retoriskt arbete 

för att göra legitima urval inom idrotten. Det handlar bland annat om att framstå som ett 

utvecklingsbart subjekt, en hårt arbetande och själv reflexiv person och samtidigt vara en 

ödmjuk lagspelare till nytta för kollektivet. Dessa olika ideal behöver retoriskt balanseras för 

att framstå som en valbar talang. Vidare behöver idrottsrörelsen legitimera urval och de 

kriterier och verktyg som används för selektering behöver framstå som objektiva, snarare än 

subjektiva ställningstaganden. 

 

Vad är avhandlingens viktigaste bidrag? 

Genom att dekonstruera talet om talangurval i text och ungdomarnas egna berättelser visar 

avhandlingen hur normer, värderingar och uttalanden som ligger till grund för att legitimera 

urval inom idrotten producerar (och reproducerar) en viss typ av talang-position. Denna 

position tillskrivs specifika egenskaper och i denna kontext blir specifika former av 

urvalspraktiker blir legitima. 

 

Vad består ditt empiriska material av och hur har du samlat in det?  

Det empiriska materialet består av fältstudier under pågående, avslutande uttagningsläger till 

ungdomslandslag och distriktslag i fotboll, innebandy och hockey. Materialet innefattar 

intervjuer med spelare, utvecklingssamtal mellan förbundskaptener/tränare och spelare, 

fältanteckningar samt skriftligt utbildningsmaterial och policydokument från 

Riksidrottsförbundet. 

 

På vilket sätt kommer dina forskningsresultat komma till nytta för andra? 

Idrottsföreningar och idrottsrörelsen i stort måste hantera urval av unga talanger som 

idrottspolitiska ställningstaganden. De behöver kritiskt granska de verktyg för selektering som 

används i dag och som tas för givna. Och argumentera för selekteringens moraliska giltighet. 

Det handlar om hela den svenska idrottsmodellens framtida legitimitet. 

 

Tror du att dina resultat kommer att påverka föreningsidrotten eller andra 

organisationer/personer? 

Inkludering och exkludering är en central fråga inom idrotten och har så varit under en längre 

tid. Samtidigt finns det en pågående debatt om urvalens legitimitet och trovärdighet och 

förhoppningen är att denna studie kan bidra till att förstå urvalsprocesser som del av en större 

kontext. Både föreningar och förbund behöver inse att dessa processer är baserat på 



idrottspolitiska ställningstaganden som får direkta återverkningar på den idrottsliga praktiken. 

Även praktiker som har för avsikt att hjälpa och stödja verksamheter kan få konsekvenser som 

är svåra att förutse, även om de har goda avsikter. 

 

Vad är du själv mest förvånad över, när det gäller dina forskningsresultat? 

Främst handlar det om hur alla inblandade i urvalsprocessen är måna om att urvalet ska 

framstå som rationellt, objektivt och trovärdigt. Även de unga talangernas medvetenhet om 

hur de narrativt bör positionera sig för att framstå som valbara blev tydligt. T.ex. framstod 

utvecklingssamtalen i många avseenden som en performativ akt, där de rätta svaren var givna 

snarare än samtal där ”talang” blev synliga i interaktion. I själva verket producerar idrotten 

specifika ideal, normer och värderingar om talang och det korrekta urvalet, vilket deltagarna 

hanterar i sina berättelser. 

Vilka tror du kommer att vara intresserad av att läsa boken? 

I en idrottslig kontext gissar jag att det är de som är intresserade av idrottens 

urvalsmekanismer och de som är intresserade av hur en kan förstå talangbegreppet. Dessutom 

är vår samtid full av praktiker där individer ska göra sig valbara, vilket gör att avhandlingens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter säkert kan bidra inom andra fält av urval. 

Vad är du mest stolt över i ditt arbete? 

Det var roligt att kunna bidra med ett ungdomsperspektiv på frågan och att utgå ifrån 

ungdomarnas egna berättelser. Även några teoretiska bidrag till det narrativa forskningsfältet 

tycker jag att jag bidragit med i artikel två, men kanske främst i artikel tre. 

Vad ska du göra nu? 

Jag har fått en ettårig forskartjänst på min nuvarande institution (Barn och 

ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet) och hoppas kunna producera 

en del ytterligare på mitt befintliga material. Samtidigt försöker jag hitta en position på den 

idrottsvetenskapliga arenan och hoppas kunna delta i nationella och internationella 

forskningssamarbeten i olika former.  

SVEBI tackar för reflektionerna utifrån avhandlingen, önskar lycka till och ser fram emot 

Magnus medverkan i SVEBI! 

 



 

 

Frågor till nydisputerade inom idrott för publikation  

i SVEBI:s tidskrift Idrottsforskaren 2017 

 

Namn: Torun Mattsson 

Avhandlingstitel: Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa 

Ämne: Idrottsvetenskap 

Lärosäte: Malmö högskola 

Opponent: Professor Gunn Engelsrud, NIH 

Datum för disputation: 2016-11-25 

 

Vad handlar avhandlingen om? 

Avhandlingen handlar om skolämnet idrott och hälsa och vad som händer i undervisningen 

när ämnesinnehållet är expressiv dans. Ämnet har kritiserats för att vara prestations- och 

tävlingsinriktat och att undervisningsinnehållet delvis liknar formaliserade idrotter utanför 

skolan. I en pedagogisk intervention deltog fyra lärare i ämnet idrott och hälsa och tre klasser 

i årskurs 8 och 9 på en högstadieskola. Ett sammanhållet danstema med utgångspunkt i 

Rudolf Labans rörelseteori skapades för att uppmärksamma rörelseupplevelser och estetiska 

uttryck. Avhandlingens syfte är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande 

processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i ämnet idrott och hälsa. I avhandlingen 

undersöks vilka handlingar och lärprocesser som möjliggörs i undervisningen. 

 

Vad är avhandlingens huvudsakliga resultat? 

Avhandlingens huvudsakliga resultat är att undervisningen i ämnet idrott och hälsa förändras 

när expressiva dansuppdrag iscensätts. Lärare ger elever utforskande läruppgifter med fokus 

på rörelsers innebörd och mening. På så sätt förändras maktrelationer mellan lärare och elever 

där lärare blir medaktörer i olika dansuppdrag. Labans rörelseteori ger lärare och elever ett 

språk att kunna kommunicera och tydliggöra vad undervisningen går ut på. Avhandlingen 

visar att ett förändrat undervisningsinnehåll med estetiska lärprocesser kan utmana logiker av 

tävling och rangordning i ämnet. En dämpad ljussättning i idrottshallen bidrar till att eleverna 



vågar delta i ovana lärprocesser. En okänd, annorlunda musik öppnar upp för eget skapande 

medan musikgenrer som elever känner till sedan tidigare ofta leder till reproduktion av 

dansstilar. En paradox som uppstod var att en alltför stor frihet i läruppgifter skapade 

hierarkier mellan elever. Lärarnas hantering av undervisningsinnehållet visade sig vara 

avgörande för att få elever att växa och för att elevernas rörelser skulle bli mer nyanserade och 

variationsrika. Ytterligare ett viktigt resultat är nya grupper av elever får ett utökat 

handlingsutrymme när undervisningsinnehållet är expressiv dans. Det är dels elever som inte 

brukar dominera idrottsundervisningen, dels pojkar som dansar. Det var 

undervisningsinnehållet och det pedagogiska upplägget tillsammans som bidrog till att nya 

grupper av elever kunde ta plats i undervisningen. Såväl lärare som elevers vanor utmanades i 

den pedagogiska interventionen och deras resurser för att kunna möta det kända och okända 

fördjupades. 

 

Vad är avhandlingens viktigaste bidrag? 

Studien har uppmärksammat ett kroppsliggörande av kunskap och blicken har riktats mot 

rörelsers innebörd och mening. Empiriskt har studien bidragit med att sätta lärares 

undervisning och elevers lärprocesser i expressiv dans i en idrottskontext på den 

vetenskapliga kartan. På så sätt har idrottsforskning, dansforskning och pedagogisk forskning 

kunnat sammanföras. Kunskaper om hur undervisning och lärande går till ser jag som viktiga 

bidrag till de tre forskningsfälten. Min förhoppning är att studiens resultat bidrar till 

pedagogiska implikationer som erbjuder nya sätt att undervisa i ämnet idrott och hälsa. 

Studien har synliggjort hur de expressiva dansuppdragen för med sig ett annat lärande än 

reproduktion och imitation av rörelser. Genom att lärarna använder risker i undervisningen, 

det vill säga att de öppnar upp för oförutsägbara lösningar på uppgifter, ökar elevers 

inflytande i undervisningen. 

 

Vad består ditt empiriska material av och hur har du samlat in det?  

Eftersom expressiv dans är mycket ovanligt i idrottsundervisning gjordes undersökningen i 

avhandlingen som en pedagogisk intervention, där 68 elever (14-15 år) i tre högstadieklasser 

på en kommunal skola i en skånsk stad ingick. Totalt deltog fyra idrottslärare, en kvinnlig och 

tre manliga i studien. Kontakten med idrottslärarna togs på en fortbildning som Malmö 

högskola anordnande i april 2013. Lärarnas förberedelser inför danstemat startade i maj 2013 

och varade till november 2013. I förberedelserna ingick presentation av avhandlingsprojektet, 

inläsning och diskussion av danslitteratur och vetenskapliga artiklar, workshops med olika 



aktörer inom den konstnärliga dansen. Ett danstema utformades med utgångspunkt från 

danskonstnären och koreografen Rudolf Labans rörelseteori. Grundläggande aspekter i 

rörelseteorin är kropp, dynamik/karaktär, rum och form. Den pedagogiska interventionen 

bestod av åtta lektioner för varje klass och danstemat varade mellan början av november 2013 

till december 2013 då skolterminen slutade. I avhandlingen har ett flertal metoder använts för 

att kunna svara på frågeställningarna. Videoobservation användes för att kunna studera lärares 

och elevers handlingar under pågående undervisning. Materialet analyserades med hjälp av 

praktisk epistemologisk analys (PEA) för att kunna synliggöra kunskapsprocesser. Vidare 

genomfördes intervjuer med lärarna före och efter danstemat. Avsikten var att få andra 

perspektiv än vad videoobservationen kunde ge, och ta reda på varför lärarna gjorde som de 

gjorde. Därtill genomfördes narrativ i form av elevernas loggböcker för att uppmärksamma 

alla elevers röster. Eleverna skrev i sina loggböcker i samband med undervisningen, och 

därmed var det möjligt att följa en process och studera elevers meningsskapande. 

 

På vilket sätt kommer dina forskningsresultat komma till nytta för andra? 

Avhandlingens resultat kan komma till nytta för alla som intresserar sig för lärande och 

lärprocesser. Avhandlingen handlar om dans men undervisningsinnehållet kan breddas till 

andra rörelseaktiviteter, där fokus flyttas från rörelsernas teknik och funktion till upplevelser, 

utforskande och mening. Frågan är vad som händer i undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

om elever får laborera och utforska rörelser i exempelvis bollspel, gymnastik, simning eller 

orientering? Resultaten kan även förflyttas utanför skolan till idrottsrörelsen för att diskutera 

vad och hur barn och unga lär sig. Genom att ta avstamp i pragmatismen belyses och 

diskuteras hur människors handlingar växer fram i samspel i möten med en social och 

kulturell praktik. Forskningsresultaten kan komma till nytta för idrottsrörelsen om hur ledare 

kan forma sin undervisningspraktik och få insikter om hur kroppsliggörande och kunskapande 

går till. Vidare kan forskningsresultaten ge nya kunskaper för andra forskare om hur metoden, 

PEA, kan användas för att studera människors rörelsehandlingar för att kunna synliggöra 

kunskapsprocesser. 

 

Tror du att dina resultat kommer att påverka föreningsidrotten eller andra 

organisationer/personer? 

Främst tror jag att resultaten kan bidra till diskussionen om vad ämnet idrott och hälsa syftar 

till bland lärare i ämnet idrott och hälsa, idrottslärarutbildare och idrottsforskare. Det handlar 

både om vad elever ska lära sig och hur det ska gå till. Dans ingår som ett kunskapsområde i 



skolämnet och på idrottslärarutbildningen. Tidigare studier visar en problematik när dans 

placeras i en idrottskontext. Idrottslärare undviker att undervisa i dans och de känner sig 

osäkra på vad undervisningen ska innehålla och hur den ska gå till. Avhandlingen har visat att 

idrottslärare är kapabla att skapa kreativa undervisningsprocesser som inkluderar alla elever. I 

avhandlingen tas utgångspunkten i ett konstruktionistiskt perspektiv på lärande som handlar 

om att människors handlingar växer fram i samspel med andra i en social och kulturell 

praktik. Det sättet att se på lärande i ett komplex sammanhang kommer förhoppningsvis att 

påverka även föreningsidrotten, särskilt när det handlar om att skapa rätt förutsättningar för 

barn och unga att kunna delta i verksamheten. 

 

Vad är du själv mest förvånad över, när det gäller dina forskningsresultat? 

Ämnet idrott och hälsa har kritiserats för att vara prestations- och tävlingsinriktat och att det 

huvudsakliga syftet går ut på att aktivera elever. Fokus läggs inte på vad elever ska lära sig 

och det finns tecken på att ämnet inte är jämlikt. Det som förvånar mig mest i 

forskningsresultaten är att det behövdes så lite för att skapa en inkluderande undervisning som 

tar tillvara på elevers lust, nyfikenhet och potential att vilja lära sig. Genom att pröva, 

kroppsliggöra, expressiva dansuppdrag skapades en utforskande undervisning där elever 

tillsammans med lärarna skapade nya sätt att röra sig. Forskningsresultaten visar vikten av att 

tydliggöra vad undervisningen går ut på och vad elever ska lära sig i ämnet idrott och hälsa. 

Föreställningar som att pojkar inte tycker om dans eller att idrottslärare inte kan undervisa i 

dansens konstnärliga form kan utmanas genom att det finns en tydlig idé och ett gemensamt 

uppdrag. 

 

Vilka tror du kommer att vara intresserad av att läsa boken? 

Jag tror att idrottslärarstudenter och idrottslärarutbildare kommer att ha ett stort intresse för 

boken. Det finns fortfarande få studier inom den praxisnära ämnesdidaktiska forskningen som 

undersöker lärares undervisning och elevers lärprocesser i relation till syfte och 

ämnesinnehåll. Jag hoppas förstås också att lärare i ämnet idrott och hälsa ska läsa 

avhandlingen, och att den kan komma till användning på lärarträffar och fortbildning. Jag tror 

vidare att den kunskap som avhandlingen bidrar med ska inspirera andra forskare att bredda 

och fördjupa kunskapen i nya studier. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen, även de som 

inte arbetar med estetiska aspekter på rörelser, kan vara intresserade av avhandlingen eftersom 

det fokuserar på och undersöker hur lärande går till. Lärarnas pedagogiska upplägg i studien 



kan inspirera och ge nya kunskaper för idrottsledare att utveckla sitt ledarskap för att kunna 

utmana barn och unga i sina lärprocesser i olika rörelseaktiviteter och idrotter. 

Vad är du mest stolt över i ditt arbete? 

Jag är stolt över att jag har kunnat sammanföra min långa erfarenhet av undervisning som 

idrottslärare och idrottslärarutbildare och mina forskningsfrågor. Det finns inte mycket 

forskning om dans i ämnet idrott och hälsa. Mycket av den forskning som finns är på eller om 

idrottslärare och undervisning i ämnet idrott och hälsa. Det finns inte heller mycket forskning 

som belyser och diskuterar dans i en idrottskontext. Det finns fortfarande få avhandlingar som 

kan kallas ämnesdidaktiska. Jag är stolt över att jag vågade ge mig ut i okänd terräng och 

forska i den idrottsliga praktiken. Om skolämnet idrott och hälsa i framtiden ska innehålla 

kroppsliggörande i olika rörelseaktiviteter, måste det bedrivas forskning på ämnesinnehållet 

och på själva iscensättningen och utformningen av undervisningen. Detta behandlar min 

avhandling Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa. 

Vad ska du göra nu? 

Nu ska jag skriva vetenskapliga artiklar med utgångspunkt från avhandlingens resultat för att 

få en internationell spridning. Därefter ska jag fortsätta att driva och utveckla idrottsvetenskap 

på Malmö högskola när det gäller undervisning, forskning och samverkan. Den 1 juli 2017 tar 

jag över uppdraget som prefekt för institutionen Idrottsvetenskap på Malmö högskola. Det ska 

bli spännande, intressant och utmanande. Jag hoppas även kunna fortsätta med forskningen 

kring estetiska lärprocesser, kroppsliggörande och erfarenheter av rörelseaktiviteter för 

människors kvalitet i olika faser i livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tröjorna eller klackarna i taket?! 

 

Jag träffar Niklas Lidström efter ett bankmöte I november 2016. Jag var på bankens 

tillställning för att höra om olika investeringsalternativ. Niklas var där i egenskap av partner i 

ett fondförvaltnings- och kapitalplaceringsbolag. Han är tillsammans med tennisesset Stefan 

Edberg ägare av Case. De två är nog ganska lika - blygsamma, intelligenta och framgångsrika 

i sina respektive idrotter och nu också inom finansvärlden. Det sägs att de är goda för 5.8 

miljarder. En mycket BG, som bankdirektörerna säger. BG = Bra Grej på bankspråk. Jag 

skulle till och med dra till med MBG, Mycket Bra Grej! Fast det begreppet vet jag inte om det 

finns.  

 

Niklas satsade på ishockey och flyttade som 16-åring till Västerås från Avesta. I Västerås 

bodde han i ett källarrum hos ett äldre par, hade ganska tråkigt men det gjorde inget tyckte 

han, hockeyn tog nästan all tid ändå. Han pluggade på fyra-årig teknisk linje på gymnasiet och 

var mycket noga med läxorna. De fyra åren i Västerås var inrutade, det var skola, hockey, 

läxor, skola, hockey, läxor…….  

• ”Jag var noga med skolan, utbildning är viktigt. Det säger jag ständigt till mina barn 

också”.  

 

Niklas favoritämnen var matematik och idrott. Han hade lätt för matematik och tyckte i stort 

sett att allt som handlade om matematik var kul. I idrottsämnet var det mer blandad kompott. 

Bollsporterna uppskattade han, men orientering och dans tillhörde inte favoriterna.  

 

Det var en ren tillfällighet som gjorde att ishockey blev hans sport. Han spelade fotboll och 

basket, men följde med sin kusin till isbanan och sen var det isen som gällde. Kusinen spelade 

ishockey och kombinationen bollspel och skridskoåkningen tyckte Niklas var toppen. Toni 

Rickardsson var barndomskompis med Niklas och de spelade hockey tillsammans i Avesta 

BK. Toni lär ha sagt att Niklas inte var så bra på att skjuta hockeyskott, och inte heller särskilt 

bra på att åka skridskor! Nåväl, så illa var väl inte Niklas på hockey! Slutfacit visar ju 

verkligen på det. Toni fick redan på den tiden det begav sig tillstå att Niklas hade en säregen 

stil på hockeybanan. Enligt Toni så var Niklas en tänkande spelare. Toni var inte så dålig han 

heller, men det var en annan sport som han blev riktigt framstående i. Han blev bäst i världen i 

speedway! Två kompisar, två idrotter, bäst i världen! Inte illa att en så liten ort som Krylbo 

har två så framstående idrottspersoner.  



 

Efter hockeyn i tidiga ungdomsår i Avesta blev det hockey i Västerås där han spelade med 

Västerås IK, pluggade färdigt på teknisk linje och gjorde lumpen. Som 21-åring åkte han till 

USA och blev proffs i Detroit Red Wings. Han var noga med att han skulle plugga färdigt och 

göra militärtjänst innan han åkte iväg. Väl i Detroit så blev han kvar i samma lag i 20 år, 

Detroit Red Wings, de sista åren som lagkapten. Laget var framgångsrikt och Niklas var med 

om att ta hem Stanley Cup fyra gånger. Det var tradition att när man vann Stanley Cup så 

skulle man besöka presidenten i Vita Huset. Niklas fick äran att dela ut hockeytröjor till både 

George Bush och till Bill Clinton. De fick tröjor med nummer 41 respektive 43. Alltså skulle 

Trump ha fått en tröja med nummer 45 om det hade varit aktuellt nu. Varför då? 

presidentnumret förstås. Niklas själv hade nummer 5 på sin tröja. Det numret är numera 

förbrukat i Detroit. Niklas tröja hänger i arenataket som en hyllning och då kan ingen nyttja 

det numret längre. Det är totalt sju tröjor som hänger i taket. Det är det finaste som kan hända 

i hockeyvärlden - tröjan i taket! Det är beviset på storheten i idrotten. Hur traditionen kommit 

till har jag inte en aning om.  

 

Curre Lundmark, tidigare förbundskapten i ishockey, menar att Niklas är ofantligt hyllad och 

respekterad i USA, men har inte fått lika mycket utrymme i svensk press.  Niklas har vunnit 

allt man kan vinna inom hockey, och vid ett flertal tillfällen utnämnts till NHL:s bästa back, 

till och med NHL-historiens bäste back! Inte illa! Han som inte kunde åka skridskor, och inte 

skjuta heller, enligt Toni Rickardsson! Han har fyra Stanley Cuptitlar, ett OS-guld, sju Norris 

Trophy (NHL:s bäste back), invald i ishockeyns Hall of Fame, vald till bäste europé i NHL 

genom tiderna, flest poäng av en back i Detroit under en säsong ………… 

 

Förutom spel i Detroit var det ett antal år i Tre Kronor där han bland annat var med om att ta 

OS-guld 2006. Numera är det finansmarknaden som är tävlingsarenan för Niklas. Vissa 

likheter finns - perception, beslut, handling! Hela tiden läsa omgivningen, ta beslut om vad 

som ska göras och agera i rätt tid.  Även i fondernas namn kan man se kopplingar till idrotten 

- Safe Play, Fair Play, Power Play, All Star! Deras slogan lyder ”Kapitalförvaltaren som 

spelar i samma lag som kunden!” 

 

Niklas bor med sin familj i Västerås i ett stort hus. Ett riktigt stort hus! ”Gott om plats”, som 

Niklas säger. Men huset i Detroit var ännu större. Alla fyra sönerna håller på med hockey. 

Niklas tycker det är kul, men är mycket noga med att påpeka att han aldrig har sagt till dem att 



de ska spela hockey. Det är pojkarnas eget val och han coachar inte från läktaren. Barnen har 

hängt med Niklas på en del träningar och levt med skridskoåkning och klubba så det väl ändå 

en  ganska naturlig socialisation in i hockey. Niklas tror inte att pojkarna har en fördel av att 

det står Lidström på ryggen, snarare tvärtom. De äldsta pojkarna har fått höra en hel del 

tråkningar och har fått hantera det.   

 

Niklas ser mycket vältränad ut. Han säger också själv att han är ganska vältränad. Han håller 

igång och tränar för att må bra och för att inte stelna till. Han har klarat sig skapligt undan 

skador, trots att han hållit på så länge med ishockey, som är en idrott med massor av skador.  

• ”Om jag inte tränade skulle jag antagligen få problem, men jag har klarat mig bra”, 

säger han. 

 

Efter bankmötet och intervjun kände jag fullt förtroende för denne sympatiske finansman/ 

hockeyspelare. Jag väljer att investera en del i deras Case-fonder. Jag väljer Safe Play och nu 

några månader efter investeringen så kan jag se att det var ett positivt val.  

 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 
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The responsibilities of the men and women working for the police force are to defend and 

uphold the law. Their focus is to protect the people around them; however, they sometimes 

neglect to protect themselves. As the police force works tirelessly to keep us out of harm, we 

need to try to keep them safe in return.  

 

Why Should They Be Physically Fit?  

The demands of a law officer can be both physically and mentally challenging. But by staying 

physically fit, they can improve task performance and reduce the risk of injury. By acting 

earlier, potential injuries can be prevented before they even occur. Therefore, it is important to 

assess the physical abilities and detect any irregularities in police recruits as soon as possible, 

to prevent a possible injury occurrence that could lead to prolonged complications later in 

their careers. However, we also have to evaluate the current working force and possibly 

implement strategies that can help to prevent injuries (Orr et al, 2016).  

 

What Does The Law Entail 

The everyday work of a police officer entails physical fitness and demands them to preform 

essential tasks with vigor and alertness with little to no fatigue. Additionally, they need to 

preform within a rapid recovery period after high levels of exertion. Cardiovascular endurance 

is necessary in over 50% of all force encounters. In additional to an aerobic capacity (the 

ability to sustain prolonged workload), a police officer also needs to meet a certain level of 

anaerobic power, muscular strength, muscular endurance, and flexibility. Anaerobic power is 

classified as the ability to make short, intense burst of maximal effort while being able to run 

short distances and up a set of stairs. Muscular strength refers to the muscle’s ability to 

generate maximal force, which is vital in control and restraint situations. Muscular endurance 

is the ability to sustain submaximal force, which is necessary for situations that involve 

lifting, pushing, pulling, or carrying. Flexibility is used to describe the range of motion at a 
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given joint, which is challenged every day in common tasks like bending over, as well as 

much less frequent activities like a foot pursuit.  

 

In reality the occupation is primary sedentary, with occasional shorter periods of maximal 

exertion when restraining a suspect or running in pursuit. Officers are working on a low effort 

level when they are sitting at their desks or out on patrol sitting in their car. The occupation 

requires an officer to be able to go from a sedentary position to maximum effort in couple of 

seconds (Rossomanno et al, 2012). To be considered for the position as a police officer in 

America, it is required to pass a standardized physical fitness test. In addition, they have to go 

through an ‘Emergency preparedness’ training program that does not only require an officer 

to complete the task successfully, but also tests their capacity to do so repeatedly without 

experiencing excessive stress.  However, as certified police officers there are no additional 

standardized physical tests throughout their careers. The absence of subsequent mandatory 

testing posts a threat for the overall fitness for both the force and the individual officer. (Orr et 

al, 2016). Police officers generally have a greater motility rate, as well as at a greater risk for 

both obesity and cardiovascular disease when compared to the general population 

(Rossomanno et al, 2012). Out-of-shape officers pose a danger to themselves, their 

colleagues, and others around them.    

 

How Can We Prevent Injury?  

To preform the duties of a law enforcement officer there are several required physical tasks 

that are incorporated in the job title, such as: running, jumping, climbing, lifting, carrying, 

dragging, and pushing in unpredictable environments. These actions most commonly lead to 

injury of the back, knee and shoulder. Studies have suggested that by identifying poor 

movement patterns the risk of injury can be minimized. A study of the Australian police force 

suggested that the use of a Functional Movement Screen (FMS) could show early indication 

of poor movements patterns. The FMS evaluates the individual by assessing seven different 

movement patterns in a functional and dynamical way. Although, there is currently limited 

research and it has been suggested that poor execution of the FMS elements is associated with 

an increased risk of musculoskeletal injury. However, used correctly, this tool has the 

potential for injury prevention and movement performance prediction by identifying 

individual’s movement limitations and muscular asymmetries (Orr et al, 2016).  

 



The seven assessed movements include overhead squat, hurdle step, inline lunge, shoulder 

mobility, active straight leg raise, trunk stability push up, and rotary stability. Each 

component is scored on a scale from zero to three. A score of zero would be given if the 

participant experienced pain during any portion of the movement while a score of 1 means the 

participant did not experience pain, however was unable to fully complete the movement. 

Proceeding, a score of two would indicate that the participant was able to preform the 

movement without pain, however some type of compensatory pattern was required; and a 

score of three would show that the participant could complete the full movement pattern 

without movement compensation or any pain. The sum of all seven FMS assessments is 

calculated, and the total score can range from zero to twenty-one. Generally, a score of 

fourteen or lower indicates an increased risk of injury (Cook et al, 2006). No gender 

differences have been noted in the FMS total scores (Schneiders et al, 2011). However, when 

comparing police recruits to officers, the FMS total scores were significantly higher in the 

recruit population. The average age difference does have some influence, since FMS scores 

usually decrease with age (Perry & Koehle, 2013). The difference is not only observed in the 

total score but in the specific areas of higher injury risk for police officers. These findings 

highlight the importance of maintaining primary movement skills for police officers beyond 

the initial training, and subsequently, the creation of formal requirements for continuing high 

fitness levels. The FMS results can be used to identify areas of improvement that can be 

implemented in general conditioning programs in addition to evaluating areas of weakness to 

minimize the risk of injury (Orr et al, 2016).  

 

How Can We Make The Law Stronger? 

By implementing the right assessments of movement patterns and early identification of 

muscular imbalances, injuries and chronic conditions can be minimized. The information can 

be used to individualize exercise programs and make the police force physically ready to 

preform their duties (Smiths & Petersen, 2007). When developing a specific exercise-training 

program for the officers we need to work backwards from the job requirements. A supervised 

exercise protocol was developed based on the American College of Sport Medicine’s (ACSM) 

guidelines and designed specifically for the police officers in Edwardsville, Illinois. ACSM 

recommended 150 min/week of moderate intensity exercise divided into three sessions. Each 

session started with a moderate 20- 30 minutes of walking on a motor driven treadmill. To 

improve muscular strength and endurance specific to the police profession, the first section of 

the workout was followed by eight calisthenics exercises (three sets of fifteen repetitions of 



the individual’s body weight were used). Push-ups, pull-ups, dips, sit ups, lunges, standing 

side leg lifts, squats, and back extensions exercises were preformed after the aerobic exercise 

to mimic the obligations of an active police officer. It is common for the police to first run 

down perpetrators (classified as aerobic activity), and then secure them into custody (using 

muscular strength). This type of program has been shown to be beneficial for improving body 

composition, cardiovascular fitness, and muscular fitness (Rossomanno et al, 2012). In 

combination with a prescreening procedure, functional and specific conditioning programs 

can improve strength, range of motion, and stability in identified areas of weakness. All in an 

attempt to reduce the risk of injuries obtained while on duty. Prescreening procedures, such as 

FMS, should be implemented as a mandatory part of the exercise intervention (Orr et al, 

2016).  

 

With the right type of training it is important to combine it with the correct form of recovery. 

It is vital not to neglect the basic needs of proper nutrition concerning what to eat and when to 

eat it. Together with nutrition, hydration levels and electrolyte balances need to be monitored. 

In addition, adequate amounts of sleep are pivotal to an officer’s success. Stretching and other 

types of recovery methods shouldn’t be ignored. A relatively basic stretching and mobility 

program that includes all the major muscle groups can be implemented as a part of the daily 

routine to improve FMS scores and prevent potential injury (Rossomanno et al, 2012).  

 

Summary  

The demands of the law officers are both physically and mentally demanding, although, 

staying physically fit can improve task performance and reduce the risk of injury. Research 

has shown that prescreening movement patterns with FMS can identify faulty forms and 

imbalances in muscular strength. By implementing mandatory prescreening and exercise 

programs based on the ACSM Guidelines, we can work together with the police force and 

make the law stronger.  
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Inledning 

Stillasittande beteende och fysisk inaktivitet är några av de största riskfaktorerna för ohälsa 

och sjukdom i västvärlden idag (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Både fysisk inaktivitet och 

stillasittande kan – tillsammans men också oberoende av varandra - leda till sjukdom, ohälsa 

och död (Ekblom-Bak, et al., 2010). Forskning visar att fysisk aktivitet är en effektiv metod 

och friskfaktor för att främja såväl den fysiska som psykiska hälsan och en skyddsfaktor för 

att förebygga alla typer av ohälsa (Börjesson & H Jonsdottir, 2004 & Dishman, et al., 2006). 

Forskningen visar dock att fysisk aktivitet inte kan ta bort riskerna som uppstår vid för mycket 

stillasittande (Ekblom et al., 2010). Risken för sjukdom och förtidig död är dubbelt så stor 

med en stillasittande livsstil som med en aktiv livsstil (Fox, Boutcher, Faulkner & Biddle, 

2000).  

 

Den nationella folkhälsoenkäten 2015 visar att endast 65 procent av Sveriges befolkning över 

18 år är fysiskt aktiva på den rekommenderade nivån – minst 30 minuter om dagen, och att 14 

procent av befolkningen har en stillasittande fritid (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Studenter 

är inget undantag. Att vara student innebär mycket stillasittande såväl i skolan som hemmet – 

hela 40-50 procent av universitetsstudenter världen över är fysiskt inaktiva (Keating, Guan, 

Piñero & Bridges, 2005). Aktiva studenter var ett projekt som startades av Sveriges 

Akademiska Idrottsförbund och som under sex år bedrevs på och av ett antal 

studentidrottsföreningar runtom i landet. På Kungliga Tekniska Högskolans Idrottsförening 

(nedan kallat KTH-Hallen) bedrevs sedan november 2015 projektet för sjätte året i rad (KTH-

hallen, u.å.). Syftet med projektet var att få fysiskt inaktiva studenter att bli aktiva och att öka 

den fysiska aktiviteten bland studenter genom att erbjuda gruppträning och aktiviteter av olika 

slag. Utvärderingar hade gjorts av kvantitativ karaktär och de visade att majoriteten, cirka 80 

procent av de tidigare deltagarna i hela landet fortfarande var fysiskt aktiva ett år efter 

deltagandets slut samt att deras subjektiva hälsa hade ökat från 48 till 71 på en skala från 0 till 

100 (Sveriges Akademiska Idrottsförbund, 2013). Några djupare, mer kvalitativa 

utvärderingar av projektets effekter på enskilda deltagare hade däremot inte gjorts, varför 



uppdragsgivaren uttryckte önskemål om att en sådan skulle genomföras (personlig 

kommunikation, Cecilia Olsson, 2015-11-18).  

 

Syftet med studien var att undersöka varför deltagarna i Aktiva studenter på Kungliga 

Tekniska Högskolan valde att delta i projektet. Ett delsyfte var även att undersöka hur de 

upplevde projektet och vilka faktorer de upplevde som kan motivera dem till att fortsätta delta 

aktivt. Slutligen syftade studien till att undersöka om deltagarna upplevde några effekter av 

deltagandet i projektet, och i så fall på vilket sätt.  

 

Tidigare forskning inom ämnet 

Fysisk aktivitet 

Caspersen, Powell och Christenson (1985) definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse 

som sker med hjälp av skelettmuskulaturen och som leder till en ökning av 

energiomsättningen. Begreppet kan således innefatta alltifrån lek, sport och träning till 

hushållsarbete eller fysiskt avlönat arbete och transport (World Health Organization, 2011). 

Träning eller motion är den fysiska aktivitet som sker i syfte att förbättra eller upprätthålla 

den fysiska formen och hälsan genom planerade, strukturerade och upprepade aktiviteter 

(Biddle & Mutrie, 2008). I den här texten kommer begreppen träning, motion och fysisk 

aktivitet användas som synonymer då det var så de användes i Aktiva studenter och bland 

deltagarna.  

 

Fysisk aktivitet är en friskfaktor för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Att vara fysiskt 

aktiv kan förebygga flertalet sjukdomar som idag kan leda till både stor ohälsa och förtidig 

död (Henriksson & Sundberg, 2003). Psykisk ohälsa kan förebyggas genom fysisk aktivitet då 

det förbättrar hjärnans tillstånd genom olika neurobiologiska mekanismer. De mekanismer 

som sker kan till exempel förebygga stresstillstånd (Dishman et al., 2006), depression och 

ångest samt förbättra humöret, motivationen, individens kognitiva förmågor och självkänsla 

(a.a.; Fox, Boutcher, Faulkner & Biddle, 2000; Biddle & Mutrie, 2008; Hillman, Erikson & 

Kramer, 2008).  

 

Forskning av Ullrich-French, Cox och Bumpus (2013) visar att en liten minskning av 

mängden utförd fysisk aktivitet skedde bland studenter på ett universitet i USA vid 

övergången från high school till högre studier. Denna minskning tros enligt forskarna bero på 

ett minskat intresse och lägre prioritet för fysisk aktivitet jämfört med de andra aktiviteter som 



studentlivet erbjuder. Den minskade motivationen benämns av Deci och Ryan (2000) som 

amotivation och ökar risken för fysisk inaktivitet (Ullrich-French, et al., 2013). Forskarna 

menar att amotivationen kan uppstå då många ungdomar är idrottare i high school och 

identifierar sig som till exempel fotbolls- eller hockeyspelare men sedan slutar med sin idrott 

när de börjar studera på universitetet. I samband med att de förlorar sin identitet som idrottare 

minskar även deras mängd fysiska aktivitet då de saknar kunskap och intresse om andra typer 

av fysiska aktiviteter. Samtidigt visar studien att vissa studenter bibehåller eller till och med 

utökar sina fysiska aktivitetsvanor när de börjar studera på högskola eller universitet. En 

anledning till detta menar Ullrich-French et al. (2013) är för att undvika de känslor av skuld 

eller skam som kan uppkomma som en följd av att inte vara fysiskt aktiv, en så kallad 

introjicerad motivation. Även Strong, Parks, Anderson, Winett och Davy (2008) skriver att de 

flesta studenter generellt sett är fysiskt aktiva, men att en nedgång sker jämfört med high 

school. Den fysiska aktiviteten i universitetet är ofta mindre strukturerad, har lägre intensitet 

och är frivillig snarare än organiserad. Liknande resultat presenteras av Bray och Born (2004) 

vid en studie på ett universitet i Canada; medelantalet tillfällen för fysisk aktivitet per vecka 

minskade från 3.32 ± 2.12 till 2.68 ± 2.24 mellan de två sista månaderna av high school och 

de två första månaderna på universitetet. Samma studie visar att 55.9 procent av studenterna 

på universitetet inte uppnådde den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån. Dessa studier är 

som ovan nämnt utförda i Canada och USA, men några liknande studier från Sverige har ej 

funnits (Ullrich-French et al., 2013; Strong et al., 2008; Bray & Born, 2004). 

 

Enligt Strong et al. (2008) sitter studenter i snitt fem timmar per dag. Deliens, Deforche, de 

Bourdeaudhuij och Clarys (2015) menar att den höga nivån av stillasittande bland studenter 

gör dem till en viktig målgrupp att förändra beteendet på. Ingen tid, dålig självdisciplin, 

normer och värderingar, ingen kunskap och tidigare fysiska aktivitetsvanor är några av de 

faktorer studenterna nämner som orsaker till att de inte är fysiskt aktiva. Några andra faktorer 

som studenterna, enligt författarna, tagit upp som minskar mängden fysisk aktivitet är 

grupptryck, väder, socialt stöd, tillgänglighet och kostnad. I en studie av Gulap (2014) svarade 

över hälften av de tillfrågade deltagarna i idrottsaktiviteterna på universitetet i Bukarest att de 

var fysiskt aktiva för att få mental återhämtning eller för att förbättra sin hälsa, vilket är några 

av de positiva effekter fysisk aktivitet medför (Fox et al., 2000; Biddle & Mutrie, 2008; 

Hillman et al., 2008). Ett minskat intresse och andra prioriteringar samt lite kunskap om 

effekterna av fysisk aktivitet gör trots detta studenter till en riskgrupp för fysisk inaktivitet och 

stillasittande (Ullrich-French et al., 2013; Deliens et al., 2015).  



Motivation 

För att initiera och framförallt upprätthålla ett beteende krävs det motivation, menar 

Faskunger och Nylund (2014). Motivation definieras av Hassmén, Hassmén och Plate (2003) 

som ”de inre eller yttre krafter som initierar, ger energi åt, styr och upprätthåller beteenden” 

(s.164). De menar att ”motivation kan därmed sägas utgöra grunden för all mänsklig 

verksamhet och är en förutsättning för att vi ska kunna prestera” (s. 164). Deci och Ryan 

(2000) skriver att vara motiverad innebär ”to be moved to do something” (a.a., s. 54). Deras 

Self-Determination Theory grundar sig, till skillnad från andra motivationsteorier, på idén om 

att göra skillnad mellan olika typer av motivation en individ har till ett beteende eller aktivitet, 

snarare än att mäta mängden motivation.  

 

Faskunger och Nylund (2014) menar att motivation grundar sig i två begrepp; motiv och 

rörelse. Genom att ha ett motiv och anledningar till något ökar motivationen. Till exempel kan 

det vara att uppleva aktiviteten som tillfredsställande eller att se ett personligt värde i 

effekterna av aktiviteten eller beteendet. Det andra begreppet, rörelse, handlar om att röra sig 

mot ett personligt mål. Faskunger och Nylund (a.a.) påpekar dock att det inte bara är målet 

som är det viktiga för att vara motiverad, utan att upplevelser längs vägen, till exempel att se 

eller känna små resultat eller skillnader, också spelar roll för motivationen. Såväl Deci och 

Ryan (2000) som Faskunger och Nylund (2014) menar att motivationen kan vara både intern 

och extern samt att den bör ses som en skala och som något som förändras i olika situationer 

och skeenden i livet. I Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory menar de att 

motivationen bör ses som ett kontinuum från amotivation till inre motivation. Amotivation 

innebär att individen är helt omotiverad och utan intention att utföra en aktivitet eller ett 

beteende. Individen har i detta läge en låg upplevd känsla av kompetens och autonomi.  

 

Yttre motivation 

De externa källorna till motivation är viktiga när det gäller att initiera ett beteende men gör det 

svårt att upprätthålla ett beteende om det är den enda källan till motivation (Faskunger & 

Nylund, 2014). Exempel på yttre motivation kan vara tävling, möjligheten till vinst eller 

någon som mer eller mindre tvingar till deltagande. Deci och Ryan (2000) skriver att yttre 

motivation är alla de aktiviteter eller beteenden vars effekter motiverar individen och tar då in 

ett bredare spann av faktorer än vad Faskunger och Nylund (2014) gör. Yttre motivation 

definierar Deci och Ryan (2000) som att utföra en aktivitet eller beteende för de effekter det 

kan leda till. Vid yttre motivation är det inte aktiviteten i sig som ger nöje eller 



tillfredsställelse utan effekterna av aktiviteten. Beroende på vilken typ av yttre motivation 

som motiverar individen till en aktivitet eller beteende påverkas kvaliteten på prestationen 

eller upplevelsen.  

 

Enligt Deci och Ryan (2000) finns fyra typer av yttre motivation. Extern reglering (external 

regulation) är kontrollerad och icke-autonom. Motivation av denna typ kan vara yttre krav, 

belöning och bestraffning. Introjicerad reglering (introjected regulation) är lite mer autonom 

men fortfarande kontrollerad genom normer och andra sociala faktorer. Individen kan känna 

sig pressad till beteendet av sin omgivning eller vilja undvika känslor av skam eller skuld. 

Identifierad reglering (identified regulation) är ytterligare lite mer autonom och mindre 

kontrollerad. I det här steget har individen identifierat beteendet som viktigt för honom eller 

henne och ser ett personligt värde i att utföra beteendet eller aktiviteten (Ng et al., 2012). Sist 

på skalan för yttre motivation finns integrerad reglering (integrated regulation) som är den 

mest autonoma typen av yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). Den tidigare identifierade 

regleringen har här blivit fullständigt integrerad hos individen och denne upplever nu 

aktiviteten eller beteendet som en självklar del av sin identitet. Motivationen är helt autonom 

och styrd av individen och saknar, precis som inre motivation, extern kontroll. Det är dock 

fortfarande effekterna av aktiviteten eller beteendet som anses som viktiga för individen, 

vilket är anledningen till att integrerad reglering ändå ses som en typ av yttre motivation 

(a.a.). 

 

Inre motivation 

Tidigare nämnda begrepp - rörelse och motiv - kan enligt Faskunger och Nylund (2014) ses 

som en del av den interna motivationen där det centrala är psykiska upplevelser, till exempel 

social samhörighet eller att minska stress och må psykiskt bra. De skriver att forskning har 

visat att inre motivation är det viktigaste för att upprätthålla ett beteende under en längre tid. 

Deci och Ryan (2000) definierar dock den inre motivationen endast som att individen utför en 

aktivitet för att den i sig ger ett fullständigt nöje, fungerar som belöning samt upplevs som 

roligt och tillfredsställande, oberoende av dess effekter. Skillnaden mellan inre motivation och 

integrerad reglering är att den inre motivationen grundar sig på individens personliga intresse 

för och upplevda värde av aktiviteten eller beteendet i sig medan integrerad reglering bygger 

på värdet av aktivitetens eller beteendets effekter. 

 



Deci, Patrick, Ryan och Williams (2008) menar att en individ motiveras till något genom att 

de psykologiska behoven kompetens, autonomi och samhörighet blir uppfyllda. Detta innebär 

att individen ska uppleva att han eller hon på egen hand eller med stöd från sin omgivning har 

kompetensen att utföra ett beteende, att individen själv ska kunna påverka utförandet 

(autonomi) samt att hen ska ha trygga och värdefulla relationer (samhörighet) som stärker 

både känslan av kompetens och autonomi (Deci & Ryan, 2000).  

Motivation som ett kontinuum 

Deci och Ryan (a.a.) menar att även om motivationen kan ses som ett kontinuum från 

omotiverad till inre motivation, så ska den inte ses som en skala för utveckling där individen 

måste röra sig ett steg i taget åt något håll. Istället är det tidigare erfarenheter och situationella 

faktorer som avgör var på kontinuumet individen hamnar i varje situation. Flera av ovan 

nämnda faktorer kan vara aktiva vid samma tillfälle och aktivitet (Patrick & Williams, 2012).  

 

Motivation till fysisk aktivitet 

Såväl Faskunger och Nylund (2014) som Ekblom-Bak et al. (2010) skriver om motiv till 

fysisk aktivitet. Några handlar om förbättrad fysisk hälsa: bättre kondition och styrka, att 

motverka trötthet, ohälsa och sjukdom, känna sig alert, få avkoppling, ’rena kroppen’ samt 

påverka vikten och/eller utseendet. Andra innebär nöjesaspekter såsom att det är roligt, ger 

tillfälle till naturupplevelse, äventyr och endorfinkickar samt ett socialt umgänge. Slutligen 

innefattar motiven förbättrad psykisk hälsa och kognitiva förmågor i form av ökad kreativitet 

eller problemlösningsförmåga, förbättrad prestationsförmåga på arbetet, ökad psykisk 

uthållighet, envishet, mindre stress och ångest, att lära sig att inte ge upp samt att förbättra 

självdisciplinen och utvecklas personlighetsmässigt.  

 

Enligt Deci och Ryans (2000) Self Determination Theory klassas nästan alla dessa faktorer, 

förutom att känna tillfredsställelse och njutning med en aktivitet, som yttre motivation av 

olika slag då inre motivation enligt dem är endast de aktiviteter som i sig upplevs som 

njutningsfulla av individen. Faskunger och Nylund (2014) nämner, som exempel på yttre 

motivation till fysisk aktivitet istället tävling, möjligheten till vinst, någon som mer eller 

mindre tvingar till deltagande eller att vilja uppnå mål om vissa fysiska attribut så som 

viktnedgång eller att ha en snygg kropp. Deci et al. (2008) tar upp diverse forskning, bland 

annat av Cox, Deci, Hedberg & Williams (2000) och av Kasser och Ryan (1996), som visar 

att hur väl individen lyckas beror på om hen drivs av ett inre mål så som personlig utveckling, 



fysisk hälsa och relationer eller ett yttre mål så som att bli rik, känd eller fysiskt attraktiv där 

de senare av dessa kan leda till mer riskfyllda och ohälsosamma beteenden. 

 

En studie av Gillison, Osborn, Standage och Skevington (2009) kring motivation till fysisk 

aktivitet visade att ungdomar valde att vara fysiskt aktiva av olika, både sociala och 

individuella, anledningar; för social acceptans och umgänge, att förstärka egot, att det är 

roligt, att hålla sig i form, att de ansåg det viktigt att träna samt för att vara hälsosamma och 

uppnå resultat. Samma studie visar att det fanns en skillnad mellan varför individen valde att 

utföra en specifik aktivitet och varför de valde att inte sluta med den. Många utförde sin idrott 

för nöjes skull och för att de tyckte det var roligt, så kallad inre motivation, men anledningen 

till att inte sluta med fysisk aktivitet var att de var rädda för att gå upp i vikt, komma ur form 

eller för att de ville ställa upp för laget, det vill säga yttre motivation och introjicerad 

reglering. Några anledningar till att inte sluta föll även under kategorin identifierad reglering; 

vetskapen om att det är viktigt för hälsan med fysisk aktivitet.  

 

Metod  

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats då dess syfte var att undersöka individers 

upplevelse av sitt deltagande i Aktiva studenter, varför de valde att delta och vilka effekter 

det eventuellt har bidragit till. Studiens målgrupp var de studenter vid Kungliga Tekniska 

Högskolan som deltog i projektet Aktiva studenter på KTH-hallen under läsåret 2015/2016. 

Datainsamlingen skedde genom sex semistrukturerade intervjuer med deltagare som själva 

visat intresse för studien, så kallat självselektionsurval, därefter ansågs materialet mättat. Det 

transkriberade materialet sorterades med utgångspunkt i studiens syfte och bildade därefter 

nya kategorier och subkategorier. Den första kategorin var Varför Aktiva studenter? med 

subkategorierna Definierar sig som fysiskt aktiv, Bättre levnadsvanor, Hälsa och välmående 

samt Projektets upplägg. Den andra kategorin var Upplevelsen av Aktiva studenter med 

subkategorierna Generella upplevelsen, Ledarskapet samt Kravet på deltagande. Den sista 

kategorin var Effekter av deltagandet i Aktiva studenter, med subkategorierna Fysiska 

aktivitetsvanor, Levnadsvanor, Hälsa och välmående, Utan deltagandet i Aktiva studenter 

och Framtiden. I diskussionen användes sedan Deci och Ryans (2000) Self-Determination 

Theory samt annan tidigare forskning om bland annat fysisk aktivitet och motivation.  

 

 

 



Resultat och diskussion 

Varför Aktiva studenter? 

Deltagarna definierade sig själva som fysiskt aktiva personer som var intresserade av och 

hade kunskap om fysisk aktivitet sedan tidigare då de alla varit aktiva på något sätt. De 

berättade också att de varit fysiskt inaktiva en längre tid, vilket var kravet för att få delta i 

Aktiva studenter. De angav att deras minskade fysiska aktivitet berodde på bristande tid och 

pengar i samband med studier på gymnasiet eller högskola, eller på grund av resor och andra 

prioriteringar i livet. Ullrich-French et al. (2013) fick ett liknande resultat vid en studie i USA 

där de upptäckte att en minskning skedde i fysisk aktivitet från high school till college eller 

universitet. De menar, liksom Deliens et al. (2015) att denna minskning berodde på bristande 

motivation för fysisk aktivitet i förhållande till andra sociala aktiviteter som studentlivet 

erbjuder, något som framkom även i denna studie där flera av deltagarna berättade att de inte 

hade tid att träna på grund av engagemang i andra studiesociala grupper och organisationer. 

Ullrich-French et al. (2013) skriver också att amotivationen, det vill säga avsaknaden av 

motivation, kan bero på att personerna identifierade sig som fotbolls- eller basketspelare och 

att när de slutade med sin idrott förlorade de sin identitet i viss mån. Detta framkom även i 

den här studien då flera av intervjupersonerna berättade att de varit aktiva på en hög nivå 

inom någon idrott men sedan slutat och att de nu inte hittat ’sin grej’ igen. Enligt Trondman 

(2005) var tillfredsställelse och nöje en av de största anledningarna till att ungdomar var 

aktiva inom föreningsidrott och Gillison et al. (2009) menar att det finns skillnader mellan 

varför ungdomar väljer att utföra en viss fysisk aktivitet och varför de inte slutar vara fysiskt 

aktiva. Det första kan bero på sociala och individuella anledningar så som umgänge och nöje 

medan det andra snarare handlar om att bibehålla vikten och hälsan. Deltagarna i denna studie 

berättade om en längtan efter att hitta en aktivitet som framkallade samma glädje och positiva 

känslor som den gamla idrotten brukade göra, precis som både Trondman (2005) och Gillison 

et al. (2009) tar upp, men att de ännu inte hittat den. 

 

Att personerna brukade vara fysiskt aktiva innan de började studera innebar att många visste 

att de borde träna för att må bra, både ur ett vetenskapligt perspektiv och av personliga 

erfarenheter. Detta innebar en så kallad introjicerad reglering där individen utförde en 

aktivitet eller ett beteende för att undvika känslor av skuld eller skam (Deci & Ryan, 2000). 

Exakt detta fann även Ullrich-French et al. (2013) i sin studie om fysiska aktivitetsvanor 

bland universitetsstudenter i USA där just skuldkänslor kring sin hälsa var en stor anledning 

till att studenter var fysiskt aktiva. Nästan alla deltagarna i den här studien uppgav att de var 



medvetna om de effekter regelbunden fysisk aktivitet kunde medföra och påpekade då bland 

annat bättre fysisk och psykisk hälsa på diverse olika sätt, bättre levnadsvanor samt 

förbättrade kognitiva förmågor. De ansåg att dessa effekter var viktiga för dem personligen 

och önskade uppnå dem igen, och det var en av anledningarna till att de ansökte om att delta i 

Aktiva studenter. Både Faskunger och Nylund (2014) och Ekblom-Bak et al. (2011) tar upp 

bland annat förbättrad hälsa, levnadsvanor och kognitiva förmågor som anledningar till varför 

människor väljer att bli eller vara fysiskt aktiva och styrker således studiens resultat. Gulap 

(2014) menar dessutom att majoriteten av studenterna i hennes studie var fysiskt aktiva för 

mental återhämtning eller för att främja hälsa och styrker den här studiens resultat ytterligare. 

Denna typ av motivation kallas enligt Deci och Ryan (2000) för identifierad reglering då 

effekterna av aktiviteten är identifierade av individen som viktiga för honom eller henne 

personligen. Enligt Deci et al. (2008) finns forskning (Cox et al., 2000; Kasser & Ryan, 1996) 

som visar att hur väl individen lyckas med till exempel en beteendeförändring beror på om 

hen drivs av ett inre eller yttre mål. Att deltagarna drevs av inre mål så som hälsa och 

välmående ökade alltså chansen för att förändringen skulle lyckas och att beteendet skulle 

kunna upprätthållas under en längre tid.  

 

Att delta i Aktiva studenter innebar att deltagarna förväntades delta två gånger i veckan som 

sin del av avtalet och att de, om de hade 70 procent närvaro vid aktiviteterna, skulle få sex 

månaders gratis gymkort. Båda dessa faktorer kan tolkas som extern reglering (Deci & Ryan, 

2000) eftersom det handlade om yttre krav. Att ansöka till Aktiva studenter var för många av 

deltagarna ett sätt att få lite mer press och krav - från sig själv och från sin omgivning - på att 

delta och vara fysiskt aktiv än vad till exempel vanlig gymträning hade gett. Frånvaro vid 

aktiviteterna gav inga direkta negativa konsekvenser, förutom uteblivandet av gratis 

träningskort, och individen kunde alltid välja att inte komma dit. Deltagarna upplevde det 

ändå som ett litet krav på att delta vilket visar precis på det som Deci och Ryan (a.a.) tar upp 

om hur extern reglering minskar möjligheten till autonomi och inre motivation, men kan 

främja den yttre motivationen. I det här fallet var det den introjicerade regleringen, där kravet 

på att delta gav deltagarna skuldkänslor om de inte var med, och den externa regleringen, där 

gymkortet fungerade som en morot för deltagande, som stärktes. Trots att majoriteten av 

deltagarna berättade att de blev motiverade av detta krav och att det var en av anledningarna 

till att de valde att ens söka till projektet, så var det antagligen inte deras inre motivation som 

höjdes, utan den yttre.  

 



Upplevelsen av Aktiva studenter 

Deltagarnas upplevelse av Aktiva studenter var mest positiv. Aktiviteterna upplevdes som 

roliga och majoriteten av deltagarna såg fram emot passen innan och var nöjda efteråt. Enligt 

Deci och Ryan (a.a.) uppstår inre motivation när en individ känner genuin glädje och 

tillfredsställelse i en aktivitet i sig, oberoende av de effekter aktiviteten ger. Även om ingen av 

deltagarna uttryckte en inre motivation direkt, kan det tänkas att motivationen i alla fall hos 

några av dem var av det slaget eller på väg dit då de berättade att de tyckte att det var kul och 

lustfyllt att gå till passen och att de kände sig motiverade att gå dit. Många av övningarna 

genomfördes individuellt men tillsammans i en grupp vilket ökade deltagarnas känsla av 

autonomi men också stärkte samhörigheten mellan deltagarna då de kunde skapa relationer till 

och motivera varandra. Enligt Deci och Ryan (a.a.) kan en ökad känsla av autonomi och 

samhörighet öka den inre motivationen. Ur ett annat perspektiv är det dock möjligt att tolka 

denna samhörighet som grupptryck och en typ av extern eller introjicerad reglering där 

deltagarna istället pressades till att delta eller att kämpa av gruppen trots att de inte ville 

egentligen, till exempel för att inte framstå som sämre än de andra. Deci et al. (1999) menar 

att all yttre press minskar individens inre motivation. Därmed inte sagt att den yttre 

motivationen inte ökar av det. Dessutom berättade många av deltagarna om en konkurrensfri 

atmosfär där de mest fokuserade på sig själva och sin egen prestation vilket antagligen gjorde 

samhörigheten till något positivt. Deci och Ryan (2000) menar att samhörighet är en viktig 

faktor för att främja inre motivation. Genom att känna samhörighet och ha trygga relationer 

med andra människor som stärker individens känsla av kompetens och autonomi ökar 

individens inre motivation till en aktivitet. Flera av deltagarna berättade att samhörigheten – 

att det var en grupp som tränade ihop under hela perioden – var en av anledningarna till att de 

hade valt just Aktiva studenter istället för något annat liknande projekt eller träningsform.  

 

Även ledarskapet fungerade som ett sätt att främja deltagarnas känsla av samhörighet, 

kompetens och autonomi. Enligt Deci och Ryans (a.a.) Cognitive Evaluation Theory påverkas 

individens inre motivation av interpersonella händelser så som belöning och feedback då 

dessa kan höja individens känsla av kompetens. Ryan (1982) menar dock att sådana yttre 

faktorer – även om de ses som positiva - kan ha en negativ inverkan och fungera som en 

extern kontroll av beteendet eller aktiviteten. De kan således både höja och sänka individens 

känsla av kompetens och inre motivation, beroende på till exempel individens känsla av 

autonomi och samhörighet i den specifika kontexten (a.a.). Flera av deltagarna berättade att en 

av anledningarna till att de sökt till Aktiva studenter var för möjligheten att skapa en djupare 



och tryggare relation med ledaren än den som blir med ledare på ett vanligt gym. De önskade 

uppnå samhörighet med denne. Deltagarna berättade om ett uppmuntrande och positivt 

ledarskap som motiverade varje individ till att göra sitt bästa. De upplevde det som att varje 

person blev sedd och att ledarskapet var anpassat efter var och en. Ledarskapet var 

kompetensstödjande (competence supportive) och skulle, enligt Ryan (1982), tillsammans 

med den upplevda känslan av samhörighet kunna fungera som främjande för deltagarnas inre 

motivation. Frågan är dock hur inre motiverad individen faktiskt blir till aktiviteten om en stor 

del av motivationen bygger på ledarskapet som i högsta grad är en yttre faktor. Resultatet i 

denna studie kan snarare tolkas som att det är den yttre motivationen genom extern eller 

introjicerad reglering som ökade genom ett bra ledarskap. För flera av deltagarna var det 

positiva ledarskapet en stor motivationsfaktor till fysisk aktivitet både innan och under 

projektet, och frågan är hur ett annat, mindre bra och uppmuntrande ledarskap hade påverkat 

deras motivation i ett sådant läge. Ett ledarskap som inte hade varit lika individanpassat, 

personligt, motiverande eller pedagogiskt hade antagligen utifrån Deci och Ryans (2000) och 

Ryans (1982) resonemang inte ökat deltagarnas motivation på samma sätt som ledarskapet i 

detta fall verkade ha gjort och projektet hade således antagligen inte fått lika goda effekter hos 

deltagarna.  

 

Effekter av deltagandet i Aktiva studenter 

Faskunger och Nylund (2014) menar att små resultat längs vägen är en stark 

motivationsfaktor vilket visas i den här studien där de kortsiktiga och långsiktiga effekter som 

deltagandet bidrog med motiverade deltagarna till ett fortsatt deltagande och ökad fysisk 

aktivitet. Till exempel nämndes bättre sömn, att de kände sig piggare, gladare, upplevde en 

bättre prestations- och koncentrationsförmåga samt kände sig fysiskt och psykiskt starkare, 

vilka alla är effekter som fysisk aktivitet kan bidra med (Henriksson & Sundberg, 2003; Fox 

et al., 2000). Biddle och Mutrie (2008) och Hillman et al. (2008) säger också att fysisk 

aktivitet kan leda till en förbättrad självkänsla vilket bekräftades i studien då deltagarna kände 

sig mer nöjda med sig själva i och med att de tränade och gjorde medvetna val om sin hälsa 

och då även blev mindre känsliga för andras åsikter och tankar. Denna typ av motivation kan 

definieras med Deci och Ryans (2000) begrepp integrerad eller identifierad reglering. För de 

individer där aktiviteten och dess effekter är identifierade som viktiga för honom eller henne 

är motivationen av typen identifierad reglering. För de individer som förutom detta även ser 

aktiviteten som en självklar del av sin egen identitet är motivationen integrerad reglering.  

 



Enligt studien verkade alla deltagare befinna sig inom yttre motivation av olika slag; extern 

reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering eller integrerad reglering, eftersom en 

inre motivation till träning och fysisk aktivitet hade gjort deltagandet i ett sådant här projekt 

överflödigt. I ett läge där inre motivation hade funnits hade personen självmant och frivilligt 

tränat eftersom de då hade upplevt träningen som så lustfylld och självklar att inga hinder 

funnits. Även om deltagarnas motivation främst var av det yttre slaget fanns det de som delvis 

började utveckla en inre motivation också då de upplevde aktiviteten som rolig. Enligt Patrick 

och Williams (2012) är det möjligt för flera typer av motivation att existera samtidigt till 

samma beteende vilket blir tydligt i denna studie. Förutom eventuell inre motivation 

motiverades de till deltagande i projektet även genom integrerad reglering – de upplevde 

effekterna av fysisk aktivitet som viktiga för dem själva -, introjicerad reglering – de 

upplevde att de måste gå dit då de anmält sig – och extern reglering – de skulle få sex 

månaders gratis träningskort om de hade minst 70 procent närvaro. Men hur har deltagandet i 

Aktiva studenter påverkat deras motivation för fysisk aktivitet? Har deltagandet i projektet 

gett några effekter, och i så fall vilka? 

 

Några deltagare berättade om hur de definierade sig som sportiga och aktiva personer innan 

projektet, och hur de nu upplevde att de hittat tillbaka till den personen igen och därmed såg 

träningen som en naturlig och integrerad del av sig själva och sin identitet vilket kan tolkas 

som integrerad reglering (Deci & Ryan, 2000). Det fanns några som inte bara upplevde 

effekterna av projektet och av träningen som positiva, utan även projektet eller träningen i sig 

som något roligt och tillfredsställande. De berättade att de kände sig säkrare och tryggare – en 

ökad känsla av kompetens – i att gå på olika pass som de inte testat innan deltagandet i Aktiva 

studenter och att de hittat nya roliga träningsformer. I takt med att de planerade tillfällena i 

projektet blev färre ökade deltagarnas känsla av autonomi då de själva behövde planera och 

genomföra sin fysiska aktivitet. Faskunger och Nylund (2014) skriver att yttre motivation kan 

hjälpa till att initiera en beteendeförändring, men att inre motivation är viktigast för att 

upprätthålla beteendet under en längre tid. Det var alltså mer troligt att de individer som var 

på väg att utveckla en inre motivation till fysisk aktivitet skulle upprätthålla sitt beteende, än 

de som endast var motiverade av yttre motivation och då framförallt genom extern eller 

introjicerad reglering.  

 

Alla deltagarna som deltog i studien hade ett intresse för fysisk aktivitet och såg ett personligt 

värde i effekterna av det redan innan projektets början. Hur hade det sett ut om deltagarna 



varit omotiverade, det vill säga vid amotivation på Deci och Ryans (2000) kontinuum för 

motivation, eller fullständigt externt reglerade, det vill säga tänkte börja träna endast för att 

till exempel en läkare sade att det var nödvändigt för att överleva? Fysisk aktivitet kan 

förebygga diverse sjukdomar och ohälsa (Henriksson & Sundberg, 2003) samtidigt som 

stillasittande och fysisk inaktivitet är några av de största oberoende riskfaktorerna för ohälsa, 

sjukdom och förtidig död i västvärlden idag (Folkhälsomyndigheten, u.å.), men är det dessa 

personer som projektet når ut till? Är det verkligen de som behöver hjälp som får den; de som 

aldrig varit aktiva och inte planerar att bli det självmant heller? Deltagarna i den här studien 

påpekade att beteendeförändringen troligtvis hade tagit längre tid om de inte hade gått med i 

Aktiva studenter, men de påpekade också att den antagligen hade skett förr eller senare ändå 

eftersom de definierade sig själva som aktiva personer som visste både det personliga och 

vetenskapliga värdet i att vara regelbundet fysiskt aktiv. Möjligheten finns att de som 

verkligen behövde det också deltar i projektet, men inte var intresserade av att delta i den här 

studien. Samtidigt var det de som redan börjat fundera på att genomföra en 

beteendeförändring och som har ett intresse för det som just Aktiva studenter vände sig till i 

första hand (Sveriges Akademiska Idrottsförbund, 2013), så risken finns att de inte var med 

alls. Projektet uppfyllde dock sitt syfte då det nådde ut till den önskade målgruppen och ökade 

deras mängd fysiska aktivitet. 

 

Slutsatser 

Aktiva studenter visade sig ha goda effekter på deltagarnas fysiska aktivitetsvanor och en 

ökning av motivationen till fysisk aktivitet hade skett hos samtliga deltagare. Motivationen 

var främst av yttre karaktär där belöningar i form av gratis träningskort, samhörighet i 

gruppen och effekter av träningen spelade en viktig roll. Om en inre motivation till träning 

hade funnits hade deltagarna antagligen inte varit med i Aktiva studenter från första början. 

En viss mängd inre motivation började dock utvecklas hos några av deltagarna då de började 

se träningen som något lustfyllt och roligt. Alla intervjuade deltagare var lite motiverade 

redan innan de ansökte till projektet, vilket gör att det inte var möjligt att utifrån den här 

studien säga om projektet nådde även de som aldrig varit fysiskt aktiva och var fullständigt 

omotiverade till det. Denna kategori kanske fanns med i projektet men deltog inte i denna 

studie. Då ansökan till projektet skedde frivilligt fanns risken att dessa personer – som av 

hälso- och motivationsskäl skulle behöva delta i större utsträckning än de som varit och åter 

ville bli fysiskt aktiva – aldrig ens tänkte tanken på att delta, och än mindre anmäla sig till 

projektet. Sammanfattningsvis så upplevdes Aktiva studenter som ett bra och uppskattat 



projekt som fram till genomförandet av studien hade påverkat deltagarnas fysiska 

aktivitetsvanor och motivation till fysisk aktivitet på ett positivt sätt.  

 

Då den här studien genomfördes innan projektet var avslutat skulle det vara intressant att göra 

en uppföljning eller liknande studie med samma eller andra individer efter projektets slut, 

både direkt och ett eller tio år efter, för att se om någon förändring skett vad gäller motivation, 

fysiska aktivitets- och andra levnadsvanor samt för att få en bild av hur projekt som Aktiva 

studenter kan fungera på längre sikt. Fysisk aktivitet är en viktig friskfaktor för att främja 

hälsa oavsett ålder, och studien av Aktiva studenter visade att det inte behöver vara svårt att 

nå vissa inaktiva grupper i samhället, även om andra grupper självklart är svårare. Andra 

frågor som skulle vara intressanta för vidare studier är att undersöka hur ovan nämnda 

individer – de som aldrig varit fysiskt aktiva och inte har några tankar på att bli det – skulle 

kunna nås. Hur skulle de kunna bli intresserade av och delta i Aktiva studenter eller ett 

liknande projekt? Hur skulle de – genom stöd och hjälp – kunna öka sina fysiska 

aktivitetsvanor till en hälsosam nivå? Vad skulle motivera dem? Och hur skulle deltagandet i 

ett sådant här projekt påverka dem?  
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Att tänka på när du söker EU- projekt! 

Det finns en mängd olika fonder och program som lämpar sig utmärkt för idrotten att söka i 

syfte att utveckla verksamheten än mer. Att få möjlighet att arbeta med 

verksamhetsutveckling genom ett EU-projekt är fantastiskt på många sätt. Samtidigt är det 

viktigt att vara medveten om att det ofta är en tröskel att ta sig över inledningsvis, men när du 

väl tagit det steget så kommer du inte ångra dig. EU-projekten tillför oftast en helt ny 

dimension till en verksamhetsidé. Att det dessutom finns möjlighet till ett transnationellt 

samarbete och lärande, dvs samarbete med andra länder i Europa, gör det bara ännu mer 

spännande. 

 

För att underlätta processen är det några saker du bör tänka på i arbetet med ett EU-projekt. 

Naturligtvis kan det skilja sig en del mellan olika fonder och program så se detta som en 

grund att utgå ifrån. De flesta av tipsen fungerar såklart lika bra när du arbetar med andra 

projekt också, inte bara EU-projekt. 

 

Före projektet 

 Tänk igenom idén från flera olika infallsvinklar 

 Läs noga igenom förutsättningarna för den fond eller program ni tänkt söka 

 Vissa fonder och program har utlysningar, vilket betyder att du bara kan söka för ett 

visst sakområde under en viss period. Ta reda på vad som gäller för den fond/program 

som ni tänkt söka. 

 Ta kontakt med de samarbetspartners ni vill ha med i projektet och bolla idén med 

dem 

 Delta vid något av de informationstillfällen om programmet/fonden som ofta 

arrangeras  

 Prata gärna med någon som arbetat med fonden/programmet tidigare och få tips 

 Samla samarbetsparterna och arbeta igenom er idé, viktigt att alla har samma bild av 

målen med projektet och ser sin egen roll i arbetet fram till målet 

 Kontakta ev transnationella parter, många aktörer bjuder också in till 

kontaktseminarier. Välj länder och parter utifrån målet med ert eget projekt.  

 Skriv ansökan, ensam eller tillsammans med andra. Att dela upp och skriva en del var 

brukar också fungera bra och det blir inte så hög arbetsbelastning på en person. Någon 

måste dock ta huvudansvaret och koordinera samt säkerställa den röda tråden i arbetet. 



 Beskriv noga i ansökan vad ni vill göra så den som ska läsa och bedöma verkligen 

förstår. 

 Be gärna någon som inte varit med och jobbat med idén att läsa den färdiga ansökan. 

Då får du ofta en bra bild av förståelsen i det ni skrivit. 

 Gör en budget för projektet utifrån de förutsättningar som gäller, så du vet att projektet 

går ihop rent ekonomiskt. Det spelar ingen roll hur bra er idé är om ni inte kan få en 

ekonomisk balans i projektet. Glöm inte ta upp tid och kostnader för 

projektadministration och projektekonomi om det är ett större projekt. 

 Räkna särskilt på den medfinansiering som krävs, för nästan alla EU- projekt kräver en 

medfinansiering, oftast ska den vara offentlig men ibland går det att komplettera med 

en privat del också. 

 Gör en kort sammanfattning av projektet, en A4-sida brukar vara lagom, den är bra att 

använda i många olika sammanhang och dessutom tvingas du plocka ut det mest 

konkreta i projektidén. 

 Tänk noga igenom vilken projektorganisation ni ska ha. 

 Fundera på hur ni ska jobba med uppföljning och utvärdering av projektet. Detta är 

insatser som starkt bidrar till utvecklingen av projektidén både under själva 

projektperioden och även efteråt om den genomförs på rätt sätt. Både uppföljning och 

utvärdering är viktiga delar i ett EU-projekt. 

 Om det är ett större projekt som kräver en extern utvärderare, undersök möjligheten att 

få en lärande utvärdering, dvs följeforskning på projektet. Det är verkligen en 

fantastisk möjlighet som rätt utförd verkligen bidrar kraftigt till projektets utveckling. 

 Universiteten har ofta duktiga utvärderare. De är ofta lite dyrare än privata aktörer 

men i gengäld får du en slutprodukt med tyngd, något som är oerhört värdefullt i nästa 

steg, när rapporten kanske utgör en grund till nästa ansökan eller ska presenteras för 

kommunens politiker. 

 En annan viktig del är spridningen. Hur kan ni bäst sprida resultatet från ert projekt så 

det kommer fler till del och verkligen kan användas av andra? 

 

Det kan kännas som många saker att förbereda men varje minut du lägger på förberedelse av 

projektet kommer du att ha igen flerfalt när projektet ska starta.  

 

 

 



Rekommendation: 

 

Planera för gott om tid i förberedelsefasen av projektet! 

 

Under projektet 

 Börja med att boka tid för genomgång med projektekonomen. Detta är grundläggande. 

Gå noga igenom hur allt ska redovisas för att ni ska kunna följa projektekonomin på 

ett bra sätt. Låt alltid projektet vara en egen resultatenhet/projektenhet så den blir lätt 

att följa. 

 Inte en enda krona ska betalas ut om det inte finns faktura eller kvitto. Många EU-

projekt blir uttagna till extern revision av EUs revisorer. Har ni ordning på allt från 

första början är en revision inget problem alls, men har ni inte ordning så kan en EU-

revision orsaka en del sömnlösa nätter. Dessutom riskerar ni att få betala tillbaka stöd 

om det inte finns underlag som stöder kostnaden. 

 Stäm kontinuerligt av verksamheten och aktiviteterna mot målen så ni ser att ni 

kommer att gå i mål i rätt tid. 

 Stäm kontinuerligt av projektekonomin så ni har kontroll på såväl intäkter som 

utgifter. 

 Stäm kontinuerligt av medfinansieringen så ni har kontroll på den, särskilt om det är 

ett större projekt. Det kan annars kosta projektet en hel del. 

 Gå ibland tillbaka till ansökan och läs vad ni skrivit att ni ska göra för ibland glöms 

vissa mål och aktiviteter bort och så kommer ni för sent på något ni borde ha gjort. 

 Ha kontinuerlig avstämning med samarbetsparterna så alla känner sig delaktiga. Det 

sker lämpligen genom fysiska möten och/eller videomöten. 

 Börja arbeta med spridningen av resultaten redan i slutskedet av projektet om det är 

möjligt 

 

Rekommendation: 

Ha kontinuerlig koll på ekonomin och avstämningen mot målet! 

 

Efter projektet 

 

 Samla alla samarbetsparter och gör en egen utvärdering av projektet. Vad har fungerat 

bra? Vad kunde vi gjort annorlunda? Vad tar vi med oss?  



 Om det finns en extern utvärderare, tag del av rapporten och arbeta igenom den. 

 Skriv slutrapporten. 

 Arbeta med spridningen av era resultat. 

 Påbörja planeringen av nästa projekt! 

 

Rekommendation: 

 

Gör utvärderingen till ett viktigt lärande! 

 

Avslutningsvis 

Hoppas du får användning av dessa tips i ditt framtida arbete. När du läser alla underlag, 

bestämmelser och riktlinjer kanske arbetet med ett EU-projekt kan kännas som ett stort steg 

men våga ta chansen, jag lovar att du inte kommer att ångra dig. Det är mycket byråkrati och 

många underlag som ska fyllas i, oftast på webben, och du kommer både en och två gånger 

undra vad du gett dig in i, men samtidigt kommer du få en unik möjlighet att utveckla en idé 

som bidrar till utveckling av verksamheten. Och nästan ALLA som har genomfört ett EU-

projekt vill fortsätta med ett till eftersom det ger så otroligt mycket tillbaka, på så många olika 

sätt, om det hanteras på ett bra sätt. 

 

Rekommendation: 

Tveka inte – ta steget! 

Marie Denitton, internationell handläggare Riksidrottsförbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Min praktikperiod som idrottspsykolog 

DET ÄR SKYMNING I UTKANTEN AV STADEN. Solen ligger som en skiva i höjd med 

horisonten och avlägset hörs ungdomars aktivitet. Jag tar ett djupt andetag, sätter mig på 

cykeln och trampar hemåt efter ännu en lyckad dag på jobbet. 

 

Hur praktikperioden hos en idrottspsykolog, tillika egenföretagare, skulle se ut hade jag aldrig 

kunnat gissa. En inför praktiken spridd tankegång utan initialt fokus kom att etablera sig som 

något av det mest konkreta och givande jag någonsin har varit med om. Tydlig vision, 

konkreta strategier och enkla övningar är bara några av ingredienserna i dessa interventioners 

segerrecept. 

 

Fem terminer på psykologprogrammet har vi bombarderats med nästan uteslutande teori, och 

en oundviklig längtan in i den praktiska världen har kontinuerligt växt sig allt starkare. Att 

under en termin få användning för sina kunskaper och se en psykologs tillvägagångssätt i 

arbetslivet förstod jag skulle vara nyttigt för att få ett tydligare grepp om vad en psykolog 

faktiskt gör i sin profession och hur min framtida yrkeskarriär kan komma att se ut. Något 

som överraskade mig var att det blev ännu tydligare än vad jag från början hade anat. 

 

Huvudsyftet i praktikarbetet har kort uttryckt varit att förbättra prestationen hos idrottslag – 

såväl i grupp som individuellt – genom interventioner utformade av dels undertecknad, dels 

handledaren för arbetet. Mer specifikt har detta inneburit föreläsningar för olika fotbollslag 

med gruppaktiviteter och övningar i teambuilding i syfte att förbättra bland annat 

sammanhållning, målsättning och kommunikation. Dessutom ges individuella samtal med 

fokus att öka motivation, koncentration och självförtroende samt minska stress, ångest och 

negativa tankar. De övningar och aktiviteter som har tillhandahållits är väl beprövade i olika 

gruppsammanhang och är tänkta att ge laget insikt – en ”aha-upplevelse” – som främjar vidare 

utveckling och lagprestation. Dessutom ges möjlighet till diskussion i samband med varje 

aktivitet för att bekräfta denna upplevelse samt reflektera och analysera kring de 

gruppfenomen som har uppkommit. 

 

Utöver detta arbete med teambuilding och samtal har det under praktiken funnits tillfälle att 

lära sig om marknadsföring. Varannan tisdag anordnas en tävling på denna arbetsplats med 



mängder av egenföretagare, där representanter för olika företag får presentera sin affärsidé på 

en minut enligt Stanfords NABC-modell, en tävling som jag dessutom lyckades vinna. 

 

I nuläget återstår det en dryg månad av den totalt fyra månader långa praktikperioden, och 

mycket mer kommer att hända – de individuella samtalen kommer att sätta igång på riktigt 

och bli allt mer djupgående och arbetet med grupperna ska färdigställas. Trots detta kan jag 

med säkerhet konstatera att denna praktikperiod hos en idrottspsykolog har varit oerhört 

lärorik. Som jag skrev i inledningen, är detta något av det mest givande som jag någonsin har 

varit med om. 

Andrew Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idrottsvärlden och den riktiga världen 

 

För några år sedan hade vi inbrott i vårt hus. Det var en obehaglig och konstig upplevelse.  I 

första skedet, att gå runt i det egna huset och känna att någon varit där och rotat, det kändes 

äckligt och otryggt även om bovarna hade hunnit slinka iväg. Det var som att mitt hem inte 

var privat längre. Fortfarande, flera år efteråt vågar jag inte lämna kameran framme, mina 

smycken har jag gömt så jag vet inte längre var jag har dem, varje gång jag har varit borta och 

kommer hem tänker jag tanken att tänk om….. Lite nojigt helt enkelt. I andra skedet av 

inbrottet följde identifieringen av saker på polishuset. MINA saker låg på polishuset och jag 

skulle argumentera för att de var mina. En leopardbrosch i fuskguld som jag som artonåring 

köpte på Montmartre i Paris. Har du kvitto, frågar polisassistenten. Va, kvitto från 

Montmartre 1972. Nä, men den är min sa jag och kände indignation. Just leoparden i 

puttebläck var det absolut ingen tvekan om. Ingen mer har en sådan konstig leopard i fuskguld 

och gröna glaspärlor. Ologiskt att bli upprörd för en värdelös leopard när jag blivit av med 

andra smycken, kontanter och elektronik. I tredje skedet, obehaget vid rättegången. 

Uppklarandegraden på bostadsinbrott i Sverige är oerhört låg, knappt 4%. En observant 

grannfru såg den ovanliga bilen åka till och från vårt hus och visste vi var på jobbet, så 

faktiskt blev ”vårt” inbrott ett av de få uppklarade. Bovarna blev haffade på väg till Malmö 

med sin fullastade bil, inte bara med tjyvgods från vårt hus utan från en turné i många hus. De 

hade osannolika bortförklaringar till varför de hade våra grejer i bilen och vid rättegången 

inträffade det otroliga att en stor släkt på omkring femtio personer störtade in i tingshuset och 

började slåss och bråka om varför deras söner, kusiner, nästkusiner var anklagade. Det 

hävdades på fullt allvar att det var killarnas jobb att stjäla och svensk domstol skulle inte 

lägga sig i detta. De hade sina egna domstolar, så det räckte och Moder Svea skulle ligga lågt. 

Stort tumult och polisen hade ett sjå att bringa ordning. Riktigt obehagligt - och intressant! 

Allting kan bli studier av samtiden.  

  

Det är nu jag tar hoppet över till idrottens värld, nämligen parallellen till att någon hävdar att 

man har sina egna domstolar och att svensk domstol inte ska lägga sig i. En annan parallell är 

osannolika bortförklaringar. Jacob Liljas dubbla crosschecking mot Jens Olsson i en 

ishockeymatch blev fall för rätten när en tidning anmälde fallet som misshandel. Domen föll 

för ett tag sedan och det avkunnades att Lilja var skyldig till misshandel och han fick 

bötesstraff. Efter det har vågorna gått höga, särskilt inom ishockeyn men också generellt inom 

idrottsrörelsen. Ishockeyn hävdar att man redan har haft detta uppe i disciplinnämnden och 



utdömt ett straff på tio matchers avstängning. Oroliga röster inom ishockeyn, menar att det är 

idrottens domstol som gäller och matchstraff räcker. Budskapet är kort och gott, det som sker 

på isen ska stanna på isen, samhället lägg dig inte i! Underförstått, den som ger sig in (eller 

ut?) på isen godtar att det utövas våld av olika grad och råkar man illa ut så har man på något 

sätt samtyckt till det. Spelarfacket i ishockey tycker inte att Liljas handling var bra, men 

försvarar samtidigt den utifrån att den skedde under pågående spel. Ett antal bortförklaringar 

har också gjorts, det hävdas att det fanns ingen uppsåt att skada trots att klubban hålls med 

tvåhandsfattning och med full kraft träffar en oskyddad nacke. Frågor som uppstår är om våld 

oavsett grad kan accepteras bara det sker under pågående spel? Ska samhället hålla sig utanför 

idrottsarenor utifrån att idrotten har sin egen domstol som utdömer straff relaterade till idrott 

men inte till samhälle? Det är en intressant tanke. Både intressant och besvärande. 

Misshandelsdomen mot Jacob Lilja är inte begränsad till ishockey utan är en fråga för hela 

idrottsrörelsen anser Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. Han menar att idrotten 

aldrig kan hävda att den tar över det civila samhällets rätt att döma. Han välkomnar att domen 

mot Lilja ska överklagas och prövas i hovrätten så att det bildas prejudikat. Ska bli intressant 

att följa fallet.   

 

Det är intressant att idrotten är en företeelse i samhället, men samtidigt betraktas som en helt 

egen värld. Fotbollsspelaren Peter Ijeh hamnade i en skattehärva med rättsliga processer när 

han värvades till IFK Göteborg från Malmö. Efter det har han enligt pressen haft en jobbig tid 

och när han uttalar sig om detta gör han det i termer av att befinna sig i två världar. 

Fotbollsvärlden kontra ”det riktiga samhället” som han uttrycker det. Han säger att i 

fotbollsvärlden behöver man bara tänka på träningar, matcher och laget. I den riktiga världen 

är allt mycket besvärligare, jobb, integration och skatteproblem. En fundering som dyker upp 

är om det finns en illusion inom idrotten om att det per automatik skulle finnas fripass för 

diskutabla handlingar i den riktiga världen om det gått bra på planen (eller isen). Är 

idrottsvärlden är en helt egen värld, en parallellvärld till det övriga samhället? 

 

Överlag är det problematiskt om man tänker att idrottens värld är en egen sfär där normen för 

hur man beter sig är annorlunda än vad den är i samhället i stort. Det är inte bara på elitnivå 

det kan uppstå förvecklingar och tveksamma beteenden. Det blir ingen korpfotboll alls i 

Landskrona det här året. Domarna vill och vågar inte fortsätta. Det är så mycket hot och våld 

att domarklubben inte kan garantera någon som helst säkerhet för sina domare. Flera hundra 

personer uppger att de fortfarande vill spela fotboll, men det blir inget av med det. Det fanns 



inga åtgärder kvar för domarna att ta till, avstängning av enskilda spelare eller avstängning av 

hela lag räckte inte. ”Det är en utveckling som inte bara är pinsam och patetisk, den är rent av 

skrämmande”, meddelar styrelsen för Korpen Landskrona Motionsidrottsförening. Motion! 

 

Inte heller barnidrotten går fri när det gäller våldsamt beteende. Föräldrar har vid ett flertal 

tillfällen rykt ihop vid matcher mellan barn. Ett bråk mellan två 11-åriga barn på isen i en 

hockeymatch mellan Frölunda och Hovås resulterade i sådana våldsamheter mellan föräldrar 

att hallen fick utrymmas. I en fotbollsmatch med 14-åriga flickor i Skivarp blev det storbråk 

mellan föräldrar och domare. Den 17-årige domaren kallade dit sin släkt och så eskalerade det 

till ett verkligt råkurr, biljakt och slaktade bilar. Som det kan bli. Ett knattelag med 8-åriga 

spelare i Malmö stängdes av från resten av säsongen sedan deras föräldrar jagat och hotat den 

16-årige domaren………. etc etc. Uppräkningen kan göras hur lång som helst. Samtidigt som 

detta pågår i ”idrottens värld” så propagerar vi i ”den riktiga världen” för att barn ska röra sig 

mer. Fysisk aktivitet och idrott är bra säger vi. Om de väljer idrott, eller föräldrarna väljer 

idrott åt dem, hur mycket våld och tradigt beteende måste de ta med i kalkylen? Måste de lära 

sig att i idrottsvärlden är beteendenormen annorlunda än någon annanstans i den riktiga 

världen?  

 

Jag avslutar med en bortförklaring som heter duga. Bortförklaringen är inte heller gjord av 

vem som helst, utan av en hel kommun, Ängelholms kommun! Nåja, det är väl inte hela 

kommunen, utan någon på kommunkansliet som har formulerat ett försvar för golfbanans 

placering i samhället. Grannarna till golfbanan har till Länsstyrelsen klagat på att felriktade 

golfbollar ständigt smackar in i deras hur eller bilar eller helt sonika hamnar på deras 

gräsmattor. I veckan kom domen i tvisten. Länsstyrelsen avfärdar kommunens förklaring att 

det skulle vara rävar som hämtar golfbollar från golfbanan och placerar dem på de 

intilliggande tomterna. Heureka!  

 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 

Ordförande SVEBI 

 

 

 

 



Idrottsvetenskaplig konferens i Teheran 

Den 5 oktober 2015 fick jag inbjudan att vara keynote speaker vid “9th International Congress 

on Physical Education and Sport Sciences” den 9-10 mars 2016 i Teheran”. Jag tackade ja och 

sedan följde en fem månader lång kommunikation med en mängd olika personer. I den här 

artikeln redogör jag för några saker som var lite annorlunda och oväntade för mig. 

 

Jag blev ombedd att skicka in titelförslag för föreläsningen och en workshop och frågade hur 

lång tid som stod till mitt förfogande. Den 29 november fick jag veta att föreläsningen skulle 

omfatta 20-30 minuter och workshopen 90 minuter. Som föreläsning föreslog jag ett av mina 

specialområden ”Psykologiska aspekter på lagidrotter” med inriktning på team building, 

samarbete-konkurrens inom laget, kollektiv kollaps, kommunikation inom laget och 

emotionell smitta. Workshopen tänkte jag använda som en uppföljare till föreläsningen och 

använda mig av Sjölunds övningar ”Hur ska vi arbeta i vår grupp” och därefter låta grupperna 

lösa pusseluppgiften – som bara kan lösas om man agerar på gruppnivå. Jag meddelade också 

att jag maximalt kunde ta emot 4 grupper med 6 personer. 

 

För att komma in i Iran behövde jag ett visum och det skulle jag få via ett personligt besök på 

den iranska ambassaden i Stockholm. Eftersom jag bor i Lund frågade jag om jag kunde få 

visumet via post, och tack och lov gick det att ordna efter många om och men. 

 

En månad före konferensen fick jag ett nytt bud beträffande tiderna. För föreläsningen hade 

jag 1 timme och 40 minuter till förfogande och lika länge för workshopen. Två veckor före 

konferensen fick jag veta att föreläsningssalen kunde ta emot 90 personer och att 60-70 

personer hade anmält sig till workshopen. Jag påpekade att jag inte kunde ta emot mer än 24 

personer och fick svaret att flera professorer och studenter hade accepterat att vara åhörare – 

till en workshop! 

 

Så var det dags att starta resan. Arrangörerna ville att jag skulle anlända redan den 6 mars, 

men då skulle jag delta i Vasaloppet, så det fick bli avresa den 7 mars. Kom till Teheran kl 

04.45 och möttes av min mentor Ali Houshyar, en 32-årig affärsman som ägde en 

fotbollsklubb. Taxiresan till Hotel Olympic (60 km) startade 5.15 och efter en timme i 

mörkret var vi framme. Efter några timmars vila var det dags för sightseeing tillsammans med 

övriga keynote-förreläsare Vår första anhalt var den gamle shahens palats, som numera är 

museum. Därefter fortsatte vi till Milad Tower som invigdes 2007 och har en magnifik utsikt 



över Teheran och en roterande restaurang längst upp. Där blev vi bjudna på middag med 

topparna i den idrottsvetenskapliga organisationen.  

Tidigt på morgonen den 9 mars blev vi hämtade på hotellet för transport till 

konferensanläggningen. Trafiken var mycket intensiv, filkörning existerade inte och ibland 

mötte vi bilar och motorcyklar trots enkelriktning. Med häpnad och lite rädsla iakttog vi vad 

som hände. Vid ett tillfälle skulle vi svänga in på en gata med tre filer av mötande, tät trafik 

och inga trafiksignaler. Hur ska detta gå? Tja, chauffören körde fram bit för bit och till slut 

stannade bilarna i den första filen. Samma procedur för de två följande filerna och plötsligt 

var vi på en gata vi skulle till. Vi tittade bara häpet på varandra. Inga ilskna tutningar hördes. 

Det bara funkade. Och efter 7 kilometer och 1 timme och 10 minuter var vi framme.  

 

Konferensinvigningen inleddes med en sång till gud. Därefter ett antal välkomsthälsningar 

och information om att 1 100 personer var anmälda och att drygt 900 abstracts hade 

accepterats. Min föreläsning lockade cirka 70 åhörare och mottogs väl. Kollade sedan lokalen 

för min workshop dagen därpå och konstaterade att det inte skulle gå att få in fyra bord med 

plats för sex personer. Jag påtalade detta för arrangörerna, som lovade att ta tag i saken. Det 

blev till slut tre bord och 18 personer som fick delta i Sjölundövningarna om lagarbete. Utöver 

deltagarna fanns det ett 40-tal observatörer. Under pusselövningen blev det kaos. Deltagarna 

struntade i reglerna och när jag påtalade detta svarade de ”Vi är så här”. Dessutom lade sig 

publiken i och hjälpte deltagarna. Det var dock många skratt och alla gillade övningen och 

insåg att man kan klassificera samarbete i nivåer. 

 

Efteråt blev det många poseringar för foton. Sedan vidtog lång väntan på 

avslutningsceremonin, bland annat i VIP-rummet med många trötta, halvsovande själar. Så 

småningom kom ceremonin igång och vi keynote-föreläsare fick komma upp på scenen där vi 

avtackades med diplom för våra insatser och en minnesgåva av 24 karats guld, som vid en test 

senare visade sig inte vara äkta guld. Efter avslutningen vidtog en omfattande fotografering 

och en härlig stämning infann sig. En tidskrävande uppgift, lite annorlunda, men helt klart 

rolig. 

 

Erwin Apitzsch 

 

 



Smått och gott 

Under denna nya rubrik kommer jag att i varje nummer ta upp lite blandad information från 

idrottsfältet som jag snappat upp via olika källor. Det handlar om högt och lågt utan röd tråd 

utan mer om information som kan vara av allmänintresse för idrottsintresserade. Det kan vara 

inslag kring det praktiska idrottsfältet likaväl som mer forskningsinriktad information.  

De som är intresserade av sport och affärer kan söka sig till utbildningen "Sports Marketing 

Diploma".  Utbildningens fysiska träffar är förlagda till Stockholm och Helsingborg. Ansvarig 

för utbildningen är Caddie Sport&Business och är att betrakta som en 

yrkeshögskoleutbildning.  

Gamla tennislegendarer som Nadal och Federer är tillbaka i toppen. Federer, som kommit 

tillbaka efter ett halvtårs uppehåll, har startat 2017 på ett lysande sätt - vinst i Australien Open 

och de stora turneringarna i Indian Wells och Miami (bägge Masterturneringar) ger en klar 

anvisning att "den gamle" (36 år!) verkar vara bättre än på många år. Samtidigt har både 

tidigare suveräner, Djokovic ovh Murray, tappat i spelstyrka, medan däremot Nadal närmar 

sig en ny vår. Vinst i Monte Carlo och i Barcelona visar att gruskungen är tillbaka. För oss 

entusiastiska tittare är det roligt samtidigt som det däremot en backlash att CMore Tennis har 

lagt ner sin tenniskanal. En skandal enligt min mening - tennis tillhör ju världens största 

idrotter!  

Riksidrottsmötet - RIM - äger rum i Karlstad den 19-21 maj - i samarbete med Värmlands IF 

och SISU Värmland. Mötet, som motsvarar politikens riksdag, äger rum vartannat år på olika 

orter i landet. Redan nu är det bestämt att 2019-års Riksidrottsmöte äger rum i Jönköping. 

Huvudpunkten i årets RIM är diskussionen kring svensk idrotts framtid - "Svensk idrott - 

strategi 2025". Beträffande ordförandeposten torde Björn Eriksson i år vara utan konkurrens. 

Tidigare under 2000-talet har det vid flera tillfällen varit "knivkastning" kring 

ordförandeposten och vid ett flertal tillfällen har Lars Liljegren varit inblandad och dragit det 

kortaste strået. En intressant punkt utöver de ibland ganska träiga förhandlingarna är 

medlemsansökningar. Jag minns ett RIM i Östersund på 90-talet, där Sveriges Dövas 

Idrottsförbund blev fristående medlem (tidigare associerat till SHIF) trots motstånd från 

valberedningen. Det var ett känslosamt ögonblick.  I år har inte mindre än nio förbund sökt 

inträde - bridge, cheerleader, E-sport, Friskis& Svettis, islandshästar, kroppskultur, lacrosse, 

padel och surfing - dessutom har schack ansökt om medlemskap till SISU Idrottsutbildarna. 

Min bedömning  är att få ansökningar kommer att få access - möjligen kan schack komma in i 



SISU Idrottsutbildarna. Flera av nämnda förbund har sökt inträde tidigare, men avvisats eller 

återremitterats.  Bland de motioner som kommer att behandlas under RF-stämman sticker en 

föreningsmotion alltid ut. Proletären FF:s ständigt återkommande motion om stöd för den 

palestinska idrott och bojkott av Israel. Det är den outtröttlige Bengt Frejd tillsammans med 

sin dotter som driver motionen och som lika regelbundet avslås. Det är för övrigt en av få 

motioner som kommer direkt från föreningslivet. Avslutningsvis:  SVEBI kommer att bevaka 

RIM på plats.  

Hur ska svensk tennis komma ur den långvartiga svackan? Det är en fråga som många ställt 

sig både nationellt och internationellt. Sverige var ju världsledande i slutet av 80-talet med 

som bäst fyra spelare bland världens tio bästa! Roland Hansson - känd tenniscoach för bl.a 

Henrik Sundström under glansåren - har ett antal punkter att beakta för att få fram bättre 

tennisspelare i Sverige. Några av dessa är i sammanddrag: att skapa harmoniska och trygga 

tennismiljöer för spelarna, där de känner stimulans och trygghet, att titta mycket på tennis 

(inlärningsfaktorn är central), att berömma mer - kritisera mindre, att stärka spelarnas 

personlighet och självkänsla och att på ett positivt sätt involvera föräldrarna. Tennisträning är 

till 100% en pedagogisk fråga! Mats Wilander sa vid något tillfälle att det handlar inte i första 

hand om resultet och ranking utan att bli så bra som möjligt utifrån egna förutsättningar. 

Kloka ord! 

Stockholms stad har under 2016 utrett möjligheterna att arrangera vinter-OS och Paralympics 

i Stockholm 2026, men i april kom ett nekande besked. Det fanns inte tillräckligt intresse 

inom de politiska leden för ett arrangörskap. Det mest positiva partiet var socialdemokraterna. 

Det är som alla vet inte första gången som Sverige varit med både när det gällde arrangerandet 

av vinter - eller sommar-OS och samtliga gånger har det slutat i fiasko. Broderlandet Norge 

har under efterkrigstiden arrangerat två vinterolympiader - 1952 i Oslo och 1994 i 

Lillehammer - och Helsinfors har stått som värd för ett sommar - OS 1952. Personligen tycker 

jag det är dags för ett vinter - OS i Sverige, men tiden börjar rinna ut! 

Centrum för Idrottsforskning - CIF - beslöt vid sitt senaste anslagsmöte att dela ut drygt 20 

miljoner kronor i forskningsstöd utifrån ansökningar som belöpte sig till nära 87 miljoner. 

Intresserade kan gå in på CIFs hemsida och dessutom prenumera gratis på CIFs digitala 

nyhetsbrev.  

Anders Östnäs 



Robin Kietlinsky, Japanese Women and Sport - beyond baseball and sumo, 2013; 

Bloomsbury Academic 

Inledning 

Japan har i modern tid i idrottsligt hänseende präglats av de manliga aktiviterna baseball och 

sumo. Baseball introducerades i Japan 1872 av amerikanen Horace Wilson och brukar idag 

betraktas som landets nationalsport. Enda konkurrenten i det avseendet är den japanska 

sporten sumo med månghundraåriga traditioner. Dessa sporter kan betraktas som manliga 

världar även om kvinnor i mindre utsträckning också utövar dessa sporter.  

Men den här boken handlar om idrotter som kvinnor utövar vid sidan av baseboll och sumo. 

Även om den globala idrotten i stort har manliga förtecken har kvinnorna mer och mer tagit 

sig in i idrottens huvudsakligen maskulina värld. Betänk - som svenskt exempel - att kvinnor 

var bannlysta från Vasaloppsspåret fram till början av 1980-talet. Jag minns själv 1977 när jag 

i första backen mötte en fransyska med helskägg. Hon blev sen mycket uppmärksammad. 

Idag finns det få idrotter/grenar, där kvinnor inte kan/får deltaga.  

Den här boken tar upp de landvinningar som kvinnorna har gjort inom det breda idrottsfältet i 

Japan. Detta speglar liksom i övriga världen det japanska samhällets förändring. 

Globaliseringen gäller också i hög grad även på idrottens område.  Boken, som är uppdelad i 

åtta kapitel, beskriver ur ett temporalt perspektiv den idrottshistoriska utvecklingen för 

kvinnor i Japan fram till nutid. Här ställs bl.a. frågor som varför japanska kvinnor ska idrotta, 

från motion till tävling, vilka sporter som är populära för kvinnor i Japan, det idrottsliga 

"språnget" under 60- och 70-talet, nuläget för dagens kvinnliga utövare. Boken ingår i en 

större serie: "Globalizing Sport Studies" som tar upp olika teman.  

Denna välskrivna bok, som är skriven av Robin Kietlinski (Adjunct Professor of History at 

the City University of New York) med stor erfarenhet av asiatisk sport i allmänhet och 

japansk idrott i synnerhet, fyller ut en lucka i kunskapen om kvinnor och sport i Japan - en 

kunskap som definitivt saknats tidigare. Boken är värd all uppskattning och beröm. 

Nedan följer en översikt av det bokliga innehållet utifrån mitt perspektiv. 

 

 



Den historiska utvecklingen 

När man tar upp japansk idrott i stort kan man inte undgå att nämna den idrott som utförs i 

grannländerna och - i viss utsträckning - konkurrenterna Kina och Syd- och Nordkorea.  Jag 

tar inte upp detta utan kan mer konstatera att av de asiatiska länderna var Japan en 

föregångare. Den moderna idrottens genombrott under sent 1800-tal brukar ta 

idrottshistorikern Allen Guttman och hans processteori i sju punkter som utgångspunkt.  

1.  sekularisering 

2.  globalt regelinförandet 

3.  byråkratisering/organisering 

4.  kvantifiering 

5.  specialisering 

6.  rationalisering 

7.  rekordmätning 

Här ska man ha i minnet att Japan var en sluten nation fram till mitten av 1850-talet. Och det 

var influenser utifrån - främst från USA - som bildade grunden för japansk sport. Det var t.ex. 

amerikanen Horace Wilson som nämnts (lärare i engelskal och matematik vid det kommande 

Tokyo University) som la grunden för baseboll - första klubben bildades 1872. För japanska 

kvinnor bestod den fysiska aktiviteten inledningsvis av social dans.  

Hur såg det då ut i Korea och Kina?  Den moderna idrotten, som har sitt ursprung i Europa 

med med de första idrottsföreningarna i England och återupplivandet av de olympiska spelen 

med start i Aten 1896, spreds förhållandevis långsamt i östra Asien.  

Men tillbaka till de japanska kvinnornas idrottande. Som nämnts stod dansen tidigt i fokus. 

Japanska Inokuchi kan ses som en av pionjärerna inom japansk kvinnlig idrott. Hon jämförde 

1902 bl.a. USA med Japan när det gällde physical education och fann - inte överraskande - att 

Japan låg långt efter i alla avseenden. Hon kan ses som Japans motsvarighet till vår egen P.H. 

Ling - den svenska gymnastikens fader - och lyckades snabbt skapa en gymnastikutbildning 

värd namnet samt gymnastik i skolorna. Andra pionjärer var Fujimura Toyo och Nikaido 



Tokuyo, som också via influenser från Europa (även Sverige) och USA bidrog verksamt till 

att utveckla den japanska kvinnoidrotten.  

Deltagande i internationell idrott 

Det tog fram till 1920-talet innan japansk kvinnor började tävla internationellt. Det var 

framför allt de olympiska spelen som drog. För männens del var OS i Stockholm 1912 som 

var den internationella startpunkten. Japan hade då med en sprinter och en maratonlöpare vid 

namn Kanaguri. Den senare blev världsberömd efter att ha brutit loppet halvvägs, druckit saft 

hos den vänliga familjen Petré i Tureberg efter vägen och sen tagit sig hem utan att kontakta 

arrangörerna. Han blev känd som japanen som försvann.  Femtiofyra år senare inbjöds han av 

Stockholms-Tidningen - 76 år gammal - och fullbordade loppen med tiden 54 år 8 månader, 6 

dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Ett rekord som torde stå sig! 

En annan av pionjärerna på tävlingsarenan var Hitomi Kinue, som deltog i de andra 

olympiska spelen för kvinnor, som hölls i Göteborg 1926. Tio nationer deltog och Hitomi - då 

19 år gammal - var enda deltagare från Japan. Här ska sägas att dessa olympiska spel var och 

är tämligen okända. De initierades av en fransyska vid namn Alice Milliat och kan ses som en 

reaktion mot Coubertins synsätt att de olympiska spelen framför allt var en manlig domän. De 

första spelen höll i Paris 1922. Bland idrotterna var gymnastik och simning dominerande. I 

Göteborg tävlade Hitomi i fri idrott - bland annat längdhopp.  Hon blev en av spelens mest 

uppmärksammade deltagare och blev hastigt en "kändis" inte bara i Japan utan även bland 

internationellt. Under 1920-talet insåg äntligen de olympiska "guruna" att det inte gick att 

diskriminera kvinnorna och den kortvariga kvinno-OS-eran var över. 

OS i Amsterdam 1928 var första gången på allvar som kvinnor fick delta. De hade i och för 

sig deltagit även tidigare, men det var mer på nåder. I Amsterdam deltog 277 kvinnor. Det var 

också första gången som kvinnor deltog i fri idrott. Hitomis favoritgren - längdhopp - fanns 

inte på programmet för kvinnor utan hon anmälde sig till 800 m löpning, där hon helt otippad 

blev tvåa på tiden 2.17.4. Den viktigaste kampen - mot en svår sjukdom - förlorade hon 

emellertid. Hon avled 1931 endast 24 år gammal. Hennes insats för den kvinnliga japanska 

elitidrotten kan inte överskattas! En intressant parentes var att Hitomi efter 800 metersloppet 

föll ihop av utmattning, varefter 800 m för damer ansågs vara för tufft och därför stöks från 

OS- programmet. Grenen återinfördes inte förrän i Rom-OS 1960. Man känner igen det från 

Mora-Nisses motstånd - då huvudansvarig -  mot kvinnliga deltagare i Vasaloppsspåret under 



1970-talet. Det var inte nyttigt för kvinnor att plåga sig 90 km i spåren från Sälen till Mora. 

Först 1981 var det fritt fram för kvinnor att genomföra loppet.  

En annan som gick i bräschen för den japanska kvinnliga elitidrotten var Maechata Hideko, 

som i OS i Berlin 1936 vann Japans första kvinnliga guldmedalj. Distansen var 200 m 

bröstsim, där hon utkämpade en stenhård fight med tyskan Genenger.  Under andra 

världskrigen låg i stort all idrott nere - framför allt på herrsidan. De japanska kvinnliga 

idrottarna var förhållandevis opåverkade av andra världskrigen, vilket senare tiders forskning 

visar, utan utvecklades genom nationella tävlingar. Man ska här ha i minnet att kriget aldrig 

fördes på japanskt territorium i bemärkelsen fastlandet (undantag öar som Okinawa m.f.l.) - 

förutom den fruktansvärda avslutningen i augusti 1945 när de två atombomberna släpptes 

över Hiroshima och Nagasaki.   

De olympiska spelen efter andra världskriget började för Japans och Tysklands del i 

Helsingfors 1952. Både Japan och Tyskland var uteslutna från spelen i London 1948. För 

Japans del skedde en reducering av deltagare jämför med Berlin-OS 1936 - 61 män och 11 

kvinnor (fyra fri idrottare och sju simmare) jämfört med 162 män och 17 kvinnor i Berlin. 

Anledningen var i första hand påverkan av kriget, där många kvinnor drabbades indirekt när 

deras män fallit i strid plus det psykologiska traumat som det - i japanska ögon - förnedrande 

krigsslutet innebar. Mentalt var Japan helt enkelt inte redo för strider på tävlingsarenan. 

Antalet deltagare växte i Melbourne, men var fortfarande färre än i Berlin.  Men 

återuppbyggnaden av Japan efter kriget plus ökat mediaintresse betydde mycket för japansk 

idrott.  

OS i Tokyo blev en vattendelare för inte bara japansk idrott utan även för det japanska 

samhället i stort. Framför allt det kvinnliga japanska volleybolllandslaget, som vann guld blev 

oerhört hyllande i hemlandet. Under nära ett decennium dominerade laget världsarenen i 

volleyboll under ledning av den oerhört krävande tränaren Daimatsu. Efter Tokyo utökades 

antalet kvinnliga deltagare successivt och även medaljer av ädlare valör började trilla in.   

Under 1980-talet vidgades de kvinnliga grenar till att omfatta nästan alla grenar som herrarna 

utövar. Fokus var på bredden, där bl.a. simning, sportgymnastik, vanlig gymnastik, maraton, 

cykling och skytte var centrala. Däremot tappade japanskorna sin forna status som suveräner i 

volleyboll.  

 



Sammanfattande reflektioner 

Japan har som nation gjort stora teknologiska framsteg under efterkrigstiden, vilket bidragit 

till  utvecklingen av japansk idrott både på den manliga och kvinnliga sidan. Inflytande från 

världens ledande nation - USA -  har varit stort. Man har efter 1945 i stort styrt landets 

återuppbyggnad i syfte att bygga upp Japan politiskt och militärt, skapa ekonomisk utveckling 

och få till stånd en säkerhetspakt med USA. Man ska dessutom ha i minnet att USA efter 1945 

har haft och fortfarande har militära trupper kvar i Japan.  

Den japanska ekonomiska boomen under 1960-talet var enastående. Den gav tillsammans 

med OS i Tokyo 1964 draghjälp åt den japanska idrotten och då inte minst den japanska 

kvinnoidrotten. Även vinter-OS i Sapporo 1972 och i Nagano 1998 har betytt mycket för både 

den manliga och kvinnliga idrotten i Japan. OS i Tokyo följdes upp av världsutställningen i 

Osaka 1970 - EXPO 70, vilken lockade mer än 64 miljoner besökare.  Tidigare nämnda 

förgrundsgestalter inom japansk kvinnlig idrott har också haft stor betydelse.  

Kvinnlig japansk idrott liksom övriga världen centreras till tre huvudfaktorer: idrotten i sig, 

den fysiska framtoningen/utseendet/karisma och själva prestationen. Här är det naturligtvis 

skillnad mellan individuella idrotter och lagidrotter. Ta exempelvis den kvinnliga ryska 

tennisspelaren Kournikova, som blev mer känd för sitt utseende än för själva prestationen i 

den populära idrotten tennis. De japanska kvinnliga fotbollsspelarna tillhör världens bästa 

med bl.a. VM-guld 2011 och silver 2015. Här är framför allt faktorerna populär idrott 

(världens största i många avseenden) och framgångar som är de viktigaste faktorerna.  

Den japanske idrottsforskaren Takatsu har räknat ut att kvinnliga OS-deltagare ur ett 

temporalt perspektiv fortlöpande har tagit fler medaljer än männen. Det visar att kvinnorna 

har tagit för sig alltmer både inom idrotten och i samhället i stort. Man ska här ha i minnet att 

Japan alltid och fortfarande är ett hierarkiskt samhälle med patriarkala förtecken.  

Anders Östnäs 

Lunds universitet 

 

 

 

 



Gruppdynamik inom idrott – nycklar till världens bästa lag 

Lindwall, M., Johnson, U., & Rylander, P. (2016). Gruppdynamik inom idrott – nycklar till 

världens bästa lag. Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 978-91-87745-92-8. 309 sidor. 

Recension 

Den här boken är en uppdaterad version av ”Världens bästa lag” från 2002. Författarnas 

ambition är beskriva idrottsgruppens dynamik baserad på teori och forskningsresultat och hur 

dessa kan användas i det praktiska arbetet. Det nya i boken är, utöver en generell uppdatering, 

ett nytt kapitel (kapitel 2) om det vetenskapliga studiet av gruppen i syfte att förklara 

skillnaden mellan vetenskap och sunt förnuft. Kapitel 8 ”Ledarskap inom lagidrott” har 

reviderats och utvecklats och i kapitel 9 ”Den idrottspsykologiske rådgivaren i laget/gruppen” 

ges två praktiska exempel, med förankring i forskningsresultat, på hur man kan arbeta som 

idrottspsykologisk rådgivare. I kapitel 4 ”Gruppmedlemmarnas egenskaper/resurser” har 

motivations- och kommunikationsavsnitten utvecklats liksom attributionsavsnittet i kapitel 7 

”Grupprocesser”. Slutligen har i kapitel 10 ”Slutet på början” ett avsnitt om hur det går till att 

skapa en effektiv grupp tillkommit. 

 

Bokens förtjänster 

Författarna resonerar på ett övertygande sätt om betydelsen av att basera ett 

idrottspsykologiskt interventionsprogram på vetenskaplig kunskap och påpekar samtidigt att 

föra ut denna kunskap utgör ett problem. Det innebär ett stort krav på tränare att själva söka 

upp denna kunskap. Därför är det bra med en bok på svenska, som också i många avseenden 

tillhandahåller citat och händelser från den svenska idrottsvärlden. Just glappet mellan 

tillgängliga forskningsresultat och deras tillämpning är känt från alla vetenskapliga 

discipliner. Forskarna ska inom ramen för (den obetalda) tredje uppgiften (efter forskning och 

undervisning) föra ut sin forskning, och avnämarna måste aktivt hålla sig à jour med den 

vetenskapliga publikationen. Här har vi ännu inte hittat den optimala lösningen, men jag 

hoppas att den vetenskapliga publiceringen kompletteras med en populärvetenskaplig 

publicering, det vill säga en utgåva som är skriven på en för allmänheten förståelig nivå men 

baserad på teori och vetenskapliga undersökningar.  

Andra förtjänster är klargörandet att samband inte behöver innebära en orsak-verkan effekt, 

för- och nackdelar med olika vetenskapliga metoder och att det, tyvärr, förekommer 

forskningsfusk. 

 

Gamla referenser 



Uppdateringen av de vetenskapliga resultaten är tyvärr inte konsekvent genomförd. Således 

sägs att andra discipliner under senare år anammat teorier och metoder som utvecklats inom 

den idrottspsykologiska forskningen med hänvisning till en referens från 1995, det vill säga 

mer än 20 år gammal (sid 18). På ett annat ställe anges att uppdaterad forskning visar att 

tankemässig överbelastning leder till sämre prestation med en referens till 2006 (sid 56). 

Ytterligare ett exempel är att hemmaplansfördelen i ett historiskt perspektiv har sjunkit de 

senaste 20 åren, som hänvisar till en referens från 2005 (sid 65). Vad lagsammanhållningen 

betyder och påverkas av hänvisas till fyra källor från åren 1996-2001 (sid 151). Med stöd av 

referenser från 1995 och 2000 hävdas att forskning på idrottsgrupper har visat att målsättning 

höjer prestationen (sid 163). Om det inte föreligger senare referenser än dessa, borde detta 

anges. 

För att belysa vissa frågeställningar använder författarna citat, ofta av svenska ledare/aktiva 

såsom Tommy Sandlin, Sven-Göran Eriksson, Tommy Svensson och Glenn Hysén. Citaten är 

mestadels från 1980- och 1990-talen och känns något föråldrade. En uppdatering av citaten 

från ledare och spelare som fortfarande är aktiva och speglar nutida förhållanden hade varit på 

sin plats. 

 

Saknade referenser 

Påfallande ofta saknas hänvisning till referenser. Några exempel: ”Drag som intelligens, 

integritet…har visat sig främja grupputveckling och gruppsammanhållning” (sid 72), ”En av 

de vanligaste definitionerna av motivation inom den idrottspsykologiska forskningen är…” 

(sid 74), ”Det är väldokumenterat i forskningen…”(sid 76), ”I studier av likheter och 

olikheter…har man funnit…(sid 97), ”Forskningen om grupper utvecklas är 

väldokumenterad…” (sid 103), ”Forskning visar emellertid att byte av tränare generellt sett är 

kopplat till sämre effektivitet och resultat” (sid 112), ”Idrottare som upplever att deras lag har 

hög sammanhållning har generellt högre närvarofrekvens på träningar och matcher…(sid 151-

152), ”Forskning har visat att såväl kort- som långsiktiga mål behövs för att hålla 

motivationen uppe” (sid 166). I en bok som gör anspråk på att vara vetenskaplig får detta 

anses som en allvarlig brist.  

 

Saknat innehåll 

Tyvärr lever författarna inte i alla avseenden upp till sina uttalade ”…behov av att uppdatera 

boken enligt nuvarande kunskapsläge…” (sid 9). Jag saknar teman som kollektiv kollaps, 

emotionell smitta och delat ledarskap.  En hel del forskning har gjorts om kollektiv kollaps i 



lagidrotter och de relaterade fenomenen emotionell smitta och momentum de senaste tio åren, 

inte minst i Sverige. Forskningen om delat ledarskap inom idrottsvärlden är i sin linda, men 

sannolikt ett område som kommer att belysas framöver i form av forskning. Ett svenskt 

exempel på delat ledarskap i idrottsvärlden är Staffan Olsson och Ola Lindgren som delade 

rollen som förbundskapten för herrlandslaget i handboll 2008-2016. 

Avsnittet om prestations-, process- och resultatmål hade förtjänat ett större utrymme. 

Resultatmål innebär jämförelse med andra och kan därför inte kontrolleras, men kan tjäna som 

motivation för träning när man känner olust. Journalister och allmänheten är dock främst 

intresserade av resultatmål och därför måste elitidrottare förhålla sig till detta. Prestationsmål 

är de mål som enskilda spelare sätter upp för sin egen utveckling och kan därmed kontrolleras. 

Processmål är det som spelaren ska tänka på under matcher – vad man ska göra när 

laget/spelaren har bollen och när motståndarlaget har bollen. Fokus på processmål under 

matcher ökar sannolikt utfallet av matchen, det vill säga resultatet. 

 

Bokens målgrupp 

Författarna vänder sig till en bred målgrupp och nämner 1) Tränare och aktiva i 

idrottsgrupper, 2) Studenter och 3) Andra yrkesgrupper, men att inriktningen är främst på 

tävlingsidrott inom lagsporter. Det sistnämnda borde ha varit bokens enda målgrupp. Det hade 

inneburit en text som är ”to the point”, det vill säga i alla avseenden relevant och intressant för 

idrottsintresserade på lagnivå och ett utmärkt bidrag för att förbättra lagidrottsprestationer. 

Det som är viktigast för studenter är en grundbok, baserad på vetenskaplig grund, och aktuella 

artiklar från tidskrifter som är vetenskapligt granskade. I det avseendet är Weinberg & Goulds 

senaste upplaga av ”Foundations of Sport Psychology” i mina ögon den i särklass bästa.  

Med tanke på de ofta gamla referenserna och avsaknaden av referenser är ”Gruppdynamik 

inom idrott” inte det bästa alternativet som kurslitteratur på högskolenivå. 

 

Språkliga aspekter 

Boken är mestadels lättläst även om den frekventa förekomsten av parenteser kan kännas som 

ett hinder. Ett missat mellanslag, särskrivning, fel ordföljd, stavfel och felaktigt ord 

(reciprokalt ska vara reciprokt) stör inte helhetsbilden. Däremot borde skillnaden mellan test 

(standardiserade och normerade, det vill säga hur man ligger till i förhållande till andra) och 

frågeformulär (ger endast en uppfattning om hur man ligger till i jämförelse med dem som har 

besvarat frågeformuläret) framgå på ett tydligare sätt.  

Erwin Apitzsch 
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Mer information kommer. 
om du har frågor, kontakta 
krister.hertting@hh.se

Save 
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Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa.
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Save the date! 

Skriv in 22-23 november i kalendern redan nu! Då går SVEBI-konferensen av stapeln i ett 

nytt koncept. Svebi genomför i samarbete med föreningarna SIPF och SNAFA en Nordisk 

Idrottskonferens i Halmstad 2017. Det blir en lite större konferens än vanligt, fler 

presentationer, mer folk och vi hoppas att just DU kommer. Vi jobbar just nu för fullt med 

programpunkterna och har som målsättning att kunna skicka ut programmet i maj månad. Den 

21 november blir det forskarmöte så boka gärna in den dagen också. Väl mött i Halmstad i 

november! 

SVEBI-hälsningar 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 



Ny bok om dans i skolans 
undervisning i idrott och hälsa!

En bok från Bokförlaget idrottsforum.org. Besök oss på bokbox.se/idrottsforum

Skolans ämne idrott och hälsa är i fokus i denna studie. 
Ämnet har kritiserats för att vara prestations- och 
tävlingsinriktat och att undervisningsinnehållet delvis 
liknar formaliserade idrotter utanför skolan. 
 I den här undersökningen deltog fyra lärare i ämnet 
idrott och hälsa samt 68 högstadieelever på en skola. 
Ett sammanhållet danstema med utgångspunkt i Rudolf 
Labans rörelseramverk skapades för att uppmärksamma 
rörelseupplevelser och estetiska uttryck. Torun Matts-
son använder flera olika metoder i form av videoobser-
vationer av undervisningen, intervjuer med lärarna och 
elevers berättelser i loggböcker för att belysa frågeställ-
ningarna från olika håll. 
 Hon analyserar lärares och elevers meningsskapande 
processer, samt belyser och diskuterar förändringar och 
utveckling i lärares undervisning och elevers lärpro-
cesser. Vad sker i idrottslärares undervisning, och vilka 
erfarenheter gör de när expressiva dansuppdrag iscen-
sätts i ämnet idrott och hälsa? Vad upplever elever, och 
hur beskriver de det som sker i undervisningen?
 Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet 
idrott och hälsa riktar blicken mot dessa frågor. I boken 
diskuteras undervisningens utformning och innehåll 
samt estetiska lärprocesser i en kroppslig praktik. Vidare 
diskuterar Torun Mattsson elever som aktörer, samt risk 
och vanor som förändringspotential i undervisning.

Torun Mattsson är nybliven doktor i idrottsvetenskap vid Mal-
mö högskola, på avhandlingen Expressiva dansuppdrag: Utma-
nande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa. Beställ boken i bokhan-
deln eller från Adlibris.se. 

Torun Mattsson är tillgänglig för föreläsningar och bokprat, 
handledning och konsultationer i frågor som gäller dansens 
roll och betydelse inom undervisning i idrott och hälsa. Hon 
nås på <torun.mattsson@mah.se> eller på tel 070-965 5307.
På förlagets boksida (http://wp.me/p6l3GT-Jp) kan den som vill 
ladda ner innehållsförteckning och inledningskapitlet göra det 
kostnadsfritt.


